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Metas X¥HI

mišios žinios SI

nepnguli prie turtingu kraštų/ tarpu pasisekė indiečius suvaU

g • \ v ITALIJA.
Baisi'- nelaimė Italijoj nustūmė 

į šalį visus politiškus tautų nesu- 
fflkimus.
psiekutfi baisi/ teip didelės nė 

^Hroos
skaitliai istorijoj paminėti prie 
vuikiniškų išsiveržimų užmuštų 
žmonių buvo didžiausi apie 50000 
įmonių,“ lalijoj j”os jau skaito 
šimtais tūkstančių. Po griuvė
siais, išgriautų miestų guli dar už- 
mnšti ir .sužeisti, o nėra pakakti- 

’ nai rankų b*ent gyvuosius iš po 
pd'griuxėsių ištraukti:

• Messina ir Reggio su visu iš- 
|,.griaitti. juose pražuvo didesnė 

l/tejitojų dalis. Jūrių dugnas 
Messinos pertakoj visai persikeite 
■liestas Scyla visai Į jūres nugrimz
do. Atėjo žinia, buk Lipariškos. 
salos teipgi su visais 30000 gyven
tojų paskendo, bet paskui tasai 
■skalas pasirodė neteisingu. Ka- 
abrijoj visi kaimai ir miesteliai 
Kriauti. SicyKjoj gi žemės dre- 

j'ėfimas apėmė tik šiaurytinę jos 
dalį, bet neišpasakytai daug nelai
mių pridirbo, vien mies,tuose 
L\jssir.<>j iv Reggio pražuvo su 
iršum šimtas tūkstančių žmo- 
^ų. Tiek žmonių, turbūt, ne 
'ažuvo laikd -. uikani-kų išsiver-

Ištikro nelaimė-Italiją

užrašuose neužsiliko:

Micstai
iš

Ji viena neįstengs sušelpti visus 
nelaimės užgautus žmonės. Au
kas sušelpimui nukentėjusių ita- 
lijonų renka visuose kraštuose: 
\ okietijos ciecorius iš savo kišo- 
niaus davė tik i\ooo markių, ca
ras 10000 doliariųj o Japonijos 
ciecorius 40000 dol. Popiežius pa
rengė 500 lovų sužeistiems.

\ ienas iš asistėntų profeso
riaus Matteucci abservatorijos 
an^ .vulkano Vezuviaus, Frank 
Perrėt, amerikonag, pranašauja 
7 ar; 8 d. sausio £ių metų vėl 
smarkius pietinėj Italijoj žemės 
drebėjimus. Dar išlikę ‘išgriau
tuose miestuose gyventojai krau
stote įkitur.. Manoma, kad Messi
na ir) Reggio nebus atstatyti ; jei
gu jVos ir atstatytų; tai atsta
tymui jų reiks magiausiai pusės 
šimtmečio laiko.

VIDURINĖ IR PIETINĘ,
I j AMERIKA.

Laikraščiai vėl ipraneša apie 
rengiamą karą terp vidurinės 
Amerikos respublikjų. Iš tikro 
ten, kaip ir ant jųodparvių apgy
ventos’ salos Hayti rėtai ilgai lat

rinės Ameri- 
agapsėjo po 
imais ir nie-

dyti, bet klausymas ar ilgai sek
sis? Nekentimas anglijonų Indi- 
jose auga, o drauge su tuomi 
auga ir indiečių susipratimas. 
Jeigu jie visi sukils, ir kovos iš
vien, anglijonai neįstengs sukili
mo suvaldyti, kadangi indiečių 
yra netoli dešimtį kartų daugiau 
negu anglijonų. Dienos Anglijos 
valdymo Indijose artinasi, matyt, 
prie galo.

PERSIJA.
Mieste Ispahane, visą nedėlios 

dieną buvo krūvini mušrai ant 
gatvių. Į. miestą atėjo mat ka
riautojai Baghtari gimįpės; už
ėmė arsenalą ir gubernatoriaus 
rūmą. Gubernatorių privertė at
sisakyt niuo vietos, o savo vado
vą apšaukė gubernatorium.

nikaitis, kurs netrukus ir pasi
ėmė padėtąjį konvertą. Tą-pat 
valandą policija jį suėmė. Pasi
rodė esąs Pagirių gelikelio tar
naujantis Z. Klimukas; Rlimu- 
kas turi žmoną ir mažą vaikelį.

C
Vilniaus odų fabrikantai susi

tarė visi uždaryti savo fabrikus 
dėl to kad. jie neduodą jiems už
tenkamo pelno. Dabar jau jie 
apskelbė visiems savo darbinin
kams, kad po dviejų sanvaičių 
jie visi busią nuo darbo atstatyti 
ir fabrikai busią uždaryti. Todėl 
daugybė darbininkų , liks be 
bo ir jų šeimynoms graso 
mos

J
dar- 
žie-

laiku — badas.

IŠ GIEDRAIČIŲ, * 
Vilniaus gub.

kada išmestų pelenų tapo už 
ri miestai: Pompea, Hercu- 
m ir Stabia.
išlikę, išnešę iš nelaimės gy- 

į. terp kurių daugybė yra su- 
neteko pastogės, o tuom 

a laukit šaltas oras ir dar už- 
► smarkus lytus, žmones ken- 
saltį ir alkį, nes valgio pro
tai pražuvo, o jų ant syk to- 

daugybei žmonių negalima 
įtinai prigabenti
abar maž daug žinome bent 
tlių pražuvusių žmonių, bet 
n skaitliumi viskas dar nepa- 
įgė. Nuo pūvančių po griū
tis kūnų be abejon.es užgims 
i; badas ir vargas kitus nu- 
s, į kitą svietą. Jau dabar 
i Messinoj išalkusių njinios 
o kokio maisto po griuvė- 

ar kviečių maiše- 
>uola su peiliais. Čia paširo- 
kokios doros prisilaiko išal- 
. vargo prispaustas žmogus, 
aimyniškiejie kraštai siunčia 
daimės apimtus miestus ka- 
ks laivus^padėti Italijos vai 
,'ms gelbėti užgriuvusius dar 
us žmpnės,gabena, kiek įsten- 
drabužius ir maisto produk- 
,siunčia .daktarus ir vaistus 

įėjimui sužeistų. Messirfos 
te stovi keli maskoliškiejie 
škie jie laivai; stovi čia ir 
liškiejie, vokiškejie, prancu- 
iejie; skubinasi' ir visas grįž- 
is is Ramiojo oceano 1------
kariškasis laivynas.

Aip baisi turėjo būt nelaimė, 
ma jau spręsti iš to, kad mie- 
Messinoj iš stovėjusių kelių 

iunienės aegimentų išliko viso 
areiviai. kiti.visi pražuvo. 
lo' neišfiaikino žemės drebėji- 
j, tą naikino ant kranto išsi- 
žusios jūrių vilnys, kurios, 
'darnos atgal, viską, žmonės 
triobas į,jūres nunešė. Messi- 
l ]>ražuvo- su Visa šeimyna ir 
įerikos konsulius. ■ .
^griautuose ^liestuose pagar
bas karo stovis. Kareiviam8 . 
sakyta šaudyti įiėsiog į plėši- 
i. Bet tas ne daug geibi, nes 
rtcęs žmogus ir šūvių nesibijo. 
ionės ginasi nuo kareivių teip- 
šuviats. Messinoj likosi mt- 

uti šeši maskoliškojo kariškojo 
10 jurijiinkai bandę (plėšimų ne-

kosi sandara. Vidui 
kos respublikos p; 
svietą žemės drebėji 
kada beveik nesiliai jančioms re
voliucijoms ir karais,* 

-»?inoma, ne daugiausia 
žūva, nes respubliko 
gyventojų nei viena 
kiek jų turi vienas 
cago. Ir dabar ren 
visos ’ 
bl ikos.

kuriuose, 
žmonių 

s ros mažos, 
neturi tiek, 

miestas Chi- 
Ir dabar rengiasi į karą, 
idurinės Amerikos respu- 

Pasipeš jos kokį laiką, 
paskui, kaip paprastai, susitaikys, 
kad yėl po kokiam laikui peštiesi 
iš naujo. Sandaroj ilgai gyventi 
mat jos ne įstengia,mat jos ne įstengia, todėl karus 
gimdo tankiausiai iraži, kartais 
ne verti minėjimo 
mai.

Prasišalinus į Eurcpą Venezu- 
elės prezidentui Castrjo ir užėmus 
jo vietą vice-prezidentui Gome
zui, jo šalininkai ne nori pasiduo
ti. Gomez prašalino nuo vietų 
urėdninkus prilankius Castro ir 
paskyrė) kitus. Bet kada tie nau- 
jiejie ant rando garlaivio atkako 
vietas užimti, seniejie netik atsi
sakė pasitraukti, bet patiko gar
laivį- kamuolių šūviais ir privertė 
jį pasitraukti. Laivo kapitonas 
apie tai pranešė Gomezui ir tas 
tuojaus isiuntė ištikimą jam ka
riumenę. Reikia todėl Venezu- 
elėj laukti vėl naminio karo, jei
gu Gomezui nepasiseks greitai 
Castro šalininkus^ suvaldyti.

nesusipratj-l

MASKOLIJA.
Maskolijoj pasimirė garsus ste

bukladarys popas Jonas iš Kron- 
stadto. Buvo laikai, kada jis

AUSTRIJA.
Nesutikimai terp Austrijos ir 

Serbijos nužengė toliau, • kurie 
visgi dar nežinia prie kokio galo 
prives nesutinkančias puses., Pe
reitą sanvaitę Serbijos parlamen
te, jos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Milanovič laikė kalbą, 
kurioje apkaltino Austriją, kad 
ji yra vienatine dabar viešpaty
ste sėjančia netvarką ant Balka
nų pussalio. Pirma, gaudymui 
žuvių drumstame vandenyj, ne
tvarką sėjo Maskolija, dabar nu
puolusios įtekmei visur, ji nesi- 
griebia jau senųjų priemonių, lio? 
vėsi erzinusi .ir siundžiusi''vieną 
ant kitos Balkanų pussalio tau
tas, ne sėja ten netvarką, kad1 
iš jos galėtų nau'doties'i grobimui 
Balkanų ptissalio žemių; tą da
bar daro Austrija, Vokietijos re- 
mama, Austrija esantį dabar pa
vojingiausia Serbijai ir apskritai 
visoms Balkanų pussalio tau
toms.

Tą Serbijos ministerio kalbą 
Austrijos. ’ randas palaikė įžei
džiančia ir per savo pasiuntinį 
Belgrade, Fprgash von Ghymes, 
pareikalavo pasiteisinimo ir. per- 
siprašymo. Manoma, kad jeigu 
Serbijos mirtisteris nepersiprašys, 
Austrija atšauks savo pasuntinį 
iš Belgrado ir pertrauks diplio- 
matiškus susinešimus. Kas po 
pertraukimui tokių susinėsimų 
toliau užgims, sunku įspėti. Tan
kiausiai toki pertraukimai -susi
nėsimų gimdo karus; ar po to
kiam pertraukimui susinešimų už- 
gims-Jcaras terp Austrijos ir Ser
bijos, nežinia; kartais tas karų 
negimdo, bet visgi nesutikimų ne 
gali prašalinti. Pertraukus susi- 
nešimuj nesutinkanti turi - vesti 
paskui tarybas per tarpininkystę 
kitų kraštų pasiuntinių.

Tautiškai apmirusi Giedraičių 
parapija pamaži pradeda atgyti. 
Jau didžiausias atžagareivis, len
kas, ir tas pripažįsta, liad čia ne 
“Polszcza”, kaip jie sako, o “Lit- 
wa”! Pridėtinės pamaldos baž
nyčioje atliekamos vieną nedėl- 
dienį 'lenkiškai, kitą lietuviškai. 
Kunigai du: abudu lietuviu.

Miestelis nemažas, stovi gra
žioj vietoj, netoli ežėro kranto, 
ant plataus vieškelio į Vilnių. 
Bei žydiškų, yra trįs katalikiškos 
krautuvės, bet ten negalima lie-' 
tuviškai susikalbėti. Yra restau
racija, monopolis ir keletas ali
nių. Žmonės tamsus, vienas ki
tam ' neišsitiki,. vienas kitą val
džiai išduoda.... Praėjusiais me
tais daug nekaltų žmonių nuken
tėjo nuo tokių išgamų-išdavikų. 
Kasmet rudeniop atvažiuoja čia 
iš giliosios Rusijos burliokas-bal- 
tušnikas (kaitedirbis); kokį jis 
turi čia uždarbį, matyt iš to, 
kad tas pats burliokas davė “at- 
stupnos” kitam burliokui, kad ne
sikištų, — 60 rub. Surinko iš vi
sos apylinkės kailius, išpardavė 
juos, paėmė kelius/ tūkstančius 
rublių, uždegė butą ir ? paleido 
paskalą, buk visi kailiai Sudegę, 
o pats su pinigais išbėgo savo 
kraštam Žmonės kentė šaltį be 
kailinių!! Paaimanavę vėl ap
stojo. Šįmet vėl tas pats-burlio- 
kas-kailedirbis atvažiavo Giedrai- 
čiuosna, bet žmonės jau netiki 
jam.... Gaila, kad neatsiranda 
iš musų pačių brolių kailedirbių!

J. Kaziškis.
(“V-tis ’).

IŠ KRAŽIŲ, 
Kauno gub.

Sugrąžinus katalikams Kražių 
bažnyčią ketinama ji atnaujinti 
ir papuošti. Tasai darbas keti
nama esą pradėti dirbti nuo atei
nančio pavasario. Jau esąs nu
samdytas ir darbo prižiūrėtojas 
kaž-koks latvis : iš Rygos. “Go- 
niec Wilenski” dėlei to sako, buk 
negerai darąs Kražių bažnyčios 
komitetas, paveždamas tą darbą 
latvių, kuris, anot jo, mažai te
išmanąs tą dalyką. “Kražių baž
nyčia — rašo “Gon. Wil.” — tai 
tautinis musų (lenkų) pamin
klas, ir negalima dėlei taupumo 
ar dėlei pinigų stokos taisyti ji 
taip, kaip paprastai miestelių baž
nyčios taisoma, būtent — nami
niu budu”. Ir pataria “G. Wil.” 
Kražių bažnyčios komitetui 
kreipties į lenkus artistus, pa
vedant jiems tą darbą. Jei pri
truksią bažnyčios taisymui pini
gų — atskiri duosnųs visuome
nės (lenkų) asmens nepasigailė
sią tam reikalui skatiko. “Gon. 
XV ii.” atkreipia Kražių bažny
čios komiteto atidžią į tai, jog 
Kražių bažnyčią iš atžvilgio 
jos likimą, koks ją 
labai esanti svarbi 
menei.

Nesiginčysim su 
dėl geografijos (vietos, kur yra 
Kražiai),^n^s, r<><3os, jis tame yra 
neperkalbamas, tik užklausiu!, ar

Kra-
g»-

i
buvo sutikęs 
lenkų visuo-

Gon. Wil.”

daug lenkų kraujo pralieta 
žiu bažnyčią nuo kazokų
nant? ’

IŠ PANEVĖŽIO, 1 
J- Kauno gub.

Panevėžyje buvo keli lietuvių 
knygynai, bet. dabar likosi vos 
vienas, p. Masiulio knygynas, 
patyriau, kad šįmet .p. Masiulis 

parduoda knygų daugiau, negu 
pernai 20 čia procentų. Pernai 
maldaknygių buvo parduodama 
79%, svietiškojo turinio '— 30$. 
šįmet sviętiškojo turinio knygų 
parduodaųia daugiau negu per
nai. Lenkiškų knygų reikalavi
mas šįmet žymiai sumažėjo. 
Daug lietuviškųjų knygų perka 
dvarponiai savo kumečių vai
kams mokyti. Žodžiu, matyti, 
kad lietuviškų knygų rcikalavi*- 
mas žymiai eina didyn.

I, J. Besparnis.

Kiaunės savininkas kelis kar
tus reikalavo sugrąžinti jam žvė
relį. Z. kiaunės negrąžino.

Užtat U. padavė jį teisman. 
Teismas paliepė atiduoti U. su
gautąją žvėraitę.

Teismo prisakymas tapo išpil
dytas. Vienok Z. to. nebegalėjo 
užmiršti, — jis visaip krėtavos 
ant U., keliai pritykojęs gerokai 
neapdaužė. j

Už mušimą 2. gavo pakalėti 
porą mėnesių.
stė keršto ugnį. Lapkričio 9 d. 
jiedu abudu buvo tose pačiose 
vestuvėse, o iš ten, pusėtinai abu 
įkaušę, vėlai grįžo namo.

Naktis buvo tamsi.
Z. bebaigiant į namus eiti tten- 

kė Urbonui galvon gelžgaliu^ 
tuomi. apsvaiginęs tiek mušė, kol 
išviso' neužmušė. Daktaras su 
tardytoju bepiaustydami lavoną 
atrado skylę ant skylės; peiliu 
badytas, kojomis spardytas, gelž
galiu daužytas, kad net keli šon
kauliai į šmotelius sutrupinti.

Šitoji žmogžn.dybė atsitiko prie 
seniuko Miškinio grinčelės durų. 
M., kaip jis sakosi, lavoną nuty- 
sęs nuo savo namelių, o policijai 
dėl to nepranešęs, kad pabijojęs 
Z. keršto. Už nepranešimą vy
resnybė pasodino M. kafėjįman 
ir, kaip girdėt, busiąs patrauktas 
teisman.

Kad papildė- žmogžudybę Z. iš
karto gynėsi, bet paskui prisipa
žino. Mat, aiškiai pasirodė, kad 
ne kokio kito darbas^ kaip tik 
jo: ^policija dasekė pėdomis į jo 
namuą, rado jo batus kruvinus, 
o ant 
kurias 
batai.

Tai 
gaisras!

Tas dar p aku r-

pėdsakų visas tas žymes, 
tegalėjo padaryt tik jo

mat, iš kibirkšties koksai 
Išverstakis.

IŠ KAUNO.
Lapkričio 28 d. už 4 verstų nuo 

Kauno ant Janavos plianto du 
senatikiu užpuolė važiuojančius 
žydus’ ir vienam jų, Šėtos mieste
lio gyventojui šachmanui, nupio- 
vė nosį. Sužeistasai nugabentas 
Kaunan.

Girdėjome, kad į p. Jablonskio 
vietą Perievėžyje manoma pa
skirti mokytoji Sofronovą, rusą, 
mokantį lietuviškai. Prašymą 
padavė rods ir Jonas Kriaučiū
nas, bet jį buk direktorius nema
loniai priėmęs, j

Ameri^fturėjo didesnę įtekmę negi! caras, 
bet kad pasirodė, kad jo stebuklai 
remiasi ant prigavystės ir įtekmė 
jo bent terp inteligentijos nupuo
lė, bet terp žmonių, kaip rodo 
pulkai kaimiečių atkakę laidoti 
kūną, nenupuolė.
Londono laikraščiai praneša, buk 

Carskame Sele policija susekė 
suokalbį ant caro gyvasties. Su
areštavo jau apie 20 ypatų, bet 
areštavimai dar nepasibaigė.

IŠ UETŪVOS.
IŠ VILNIAUS.

General-gubernatorius dovano
jo. gyvybę Hofmanui, kurį Vil
niaus karo teismas pasmerkė pa
karti. Mirties bausmė liko jam 
15 metų katorgos pakeista.

kalba lekciją skaitė 
Rafesas lapkričio 22 d.

IŠ TAURAGĖS, •' 
Raseinių pav.

Lapkričio 30 d., apie 11 vai. 
vakare, Tauragės urėdninkas 
Smirnovas, grįždamas namo ge
rokai įkaušęs, nepastebėjo esan
čio jo paties kieme šulinio ir, 
su visais Į#otokolais* įpleškėjo 
į jį. Išgirdę gyventojai, kad šau-. 
kia pagelbos, subėgę ištraukė jį 
iš šulinio, tik kepurė ir protoko
lai mirko šulynyje ligi išauštant. 
Matyt, jau gerai buvo įkaušęs.

Varpa.
f'V. 2.”).

kas-
Ro-

ieste Reggio žemės drebėji- 
išgriautame banke buvo 22 
ypai doliarių pinigų. o*Mes- 
ba^ikuose apie 100 milijonų 

Tie pinigai dingo.
iterijališkus žemės drebėji- 
padarytus nuostolius- skaitę 
lis milijonų lyrų; o užmuštų 
įžeistų žmonių skaitlių pa- 
a mažiausiai ant pusės mili- 
, Tokius nuostolius retai pa- 
ir dideli karai. Net Masko- 
su Japonija karas abiem pur- 
nepridirbo tiek nuostolių, 
jų pridirbo dabartiniai že- 

drgirnai vienai Italijai. Ne

ANGLIJA.
Kadangi nesutikimai terp Vo- 

kidtijos ir Anglijos nesiliauja, ne- 
simažina, tai jų sumažinimui bu
vo sumanyta keliauti į svečius į 
Vokietiją Anglijos karaliui, Pra
sidėjo tarybos terp Vokietijos -ir 
Anglijos randų, kaip geriausiai 
tą Anglijos karaliaus kelionę at
likti. Bet tarybos, matyt, nepa
sisekė. Dabar Londono laikraš
tis “Daily'Mail” praneša, jog ka
ralius Edwardas išsižadėjo kelio
nės į Vokietiją.

Svarbiausioj Anglijos valdyboj 
Indijose po sendvei verda, ramu
mo dideio nėra. Indijų čiabu
viams teip- jau įgriso Anglijos 
valdžia, kad jie kelia riaušes prie 
mažiausios progos. Pereitą san- 
vaitę Anglijos rando Indijų so- 
stapilyj Kalkutoj kįlo riaušės. 
Vaikymui susirinkusių kelti ne- 
prilankias Anglijai demonstraci
jas indiečių pašaukė kariumenę, 
kuri ir pradėjo šaudyti į žmonių 
pulkus. Pašovė 60 indiečių, o

Žydų 
daktaras 
Klausytojų šusirinko apie 5°°- 
Nors generaVgubernatorius bu
vo leidęs tą lekciją žydų kalba 
skaityti, apie ką ir buvo polic
meisterio leistuose apie lekciją 
pranešimuose atspauzdinta,' ta
čiau lekcijos pradžioje poli^jos 
atstovas sulaikė pasiremdamas 
įstatymų draudžiančiu apskritai 
žydų kalba lekcijų skaitymą. 
Daktarui Rafesui prisiėjo laukti, 
kob policijos atstovas teikėsi te
lefonu susikalbėti ir susiprasti su 
kuo jam reikėjo.

Šiomis dienomis Aušros Vartų 
kunigas Fronckevičia gavo laiš
ką, kuriame buvo ištartas reika
lavimas, lapkričio 22 d. septintą 
vai. vakare Konnoje gatvėje už 
fotografų Butkevičių lango padė
ti tūkstantį rublių. Kunz Fr. 
tuoj davė apie tą laišką policijai 
žinią. Paskirtoje dienoje ir vie
toje buvo padėtas konvertas ir 
policija pasislėpusi tykojo toli
mesnių atsitikimų. Apie septin
tą vakare ėmė palei fotografų bu-

IŠ YLAKIŲ, 
Telšių pav.

Jau antra savaitė kaip veikia 
čia plėšikų kuopa, kurią žmo
nės vadina “Terasauskų kuopa”. 
Pirmoji tų , plėšikų auka buvo 
Žabai, vyras ir žmona, kuriuos - 
mirtinai subadė peiliais. Naktį 
į lapkričio 5 dieną ta pati plėši
kų kuopa apiplėšė Ylakių rabi
ną. Tuoj po to plėšimo suskato 
policija plėšikų jieškoti, kuriai ir 
pasisekė suimti vienas plėšikas, 
Terasauskis, pas kurį rasta iš- 
plėštiejie rabino daiktai. Vėliau 
suimta ir kitas plėšikas; susekta 
taip-pat daug žmonių, kurie glo
bė plėšikus. Gaidys.

IŠ VILKAVIŠKIO.
Lapkričio 22 d. Vilkaviškio 

žandarų viršininkas su dviem 
žandarais darė kratą pas Pusta- 
pėdžių k. J. Švedą. Knisosi apie 
valandą po knygas ir “L. Uk.” 
ir “Viln. Žinių” numerius. Pa
ėmė “Darbininkų Balso”, “Ūki
ninko” .ir “Žarijos” numerius, 
taipogi keletą politiško turinio 
knygučių. Klausinėjo ar prigulįs 
prie “Šviesos” ir ar. girdėjęs apie 
jos uždengimą. Neareštavo tik 
išvažuodamas paskė, kad parei
kalavus stotų tardymui.

Lapkričio 17 d. klausinėjo Pil-j 
viskių Dr.Bludzinskį, jo žmoną ir 
Kačergienę. Labiausia klausinė
jo apie Grinius. Kaltina, buk 
“Šviesa” užsiėmusi ginklų gabe
nimu.

Lapkričio 19 d. buvo padaryta 
kratos pas J. Rimšą, pereitųjų 
metų Pilviškių “Šviesos” pirmi
ninką ir pas Domeikų Matulaitį 
—- šitų metų pirmininką. Pas J, 
R: paėmė knygutę “Męs ir soc.- 
demokratai”.

Lankeliškių “Šviesos” knygy- 
nas po užpečėtyjimo J>uvo dar 
paliktas, 
beno.

Dabar policija jį išgą-

Čia buvo kunigų įkurta “šv. 
Juozapo darbininkų draugija”. 
Ta draugija buvo* pen-pus lenkiš
ka per-pus lietuviška, iš ko tan
kiai kildavo nesusipratimai. Su
sirinkimuose lenkai neduodavo 
lietuviškai kalbėti. Dėl tų visų 
nesutikimų kun. Olšauskis atsi
sakė pirmininkauti, (gubernato
rius viską tai ištyręs lapkričio 18 
d. tą draugiją už “netvarką” už
darė visai.

Dabar “Vienybė” tašo, kad 
lapkričio 23 d. buvo jau įstei
gimas naujai ^įkuriamos gry 
nai lietuviškos “§v. Juozapo dar
bininkų draugjos” •

Šita draugija vadovauja irgi 
kunigai. 1 ,

(“L. U.”).

buvusi 
__ __ ___ buvusi 
aštria vidurių liga..-Ją buvę nu
gabenę ligonbutin (nianę, bene 
busiantį tai cholera), ir ji išbu
vusi tenai vieną naktį, j Ligunbu- 
čio administracija iš j<|$ pareika
lavusi 1 rub. 62 kap. !»tžmokėti, 
bet kadangi tarnaitė pi igų netu
rėjusi, tai ligonbučio 1 Iministrą- 
dija uždėjusi ant jos ; gos areš
tu (tarnaitė ėmusi 4 rt į mėne
sį).

Choleros laiku Kaune 
staiga susirgusi viena

(“V-tii?). ' *

ŠI-AULIJ
Kalėjime tebesėdi suimtiejie 

dėlei notaro Llubimovo apiplėši
mo : Povylius, Mačiūnas, Dokals- 
kis, Radzevičius ir Netttpskaitė.

Iš JU2INTŲ, 
Ežėrėnų pav.

Viskas čia atsimainė, vadų ne
belikus. Berniukai nebeburiuoja 
ir* linksmų dainų nebetraukia. 
Nebetas gyvenimas, kaip buvo 
prieš dvejus metus: visur tylu, 
ilgu, nuobodu/' Jaunimas jjebe-. 
rimsta ant vietos, sniorinėja pa
kampiais, pradėjo krikti į .visas 
šalis.

J. Diliukas, vos 17 metų, su
manė Amerikon važiuoti: vieną 
draugą, nudūręs, antrą sužeidęs 
(apie tai buvo jau rašyta), Ame
riką cypėje atradop Policija, ne- 
razdama I pasislėpusio galvažu
džio, įliaidė jo brolį liakajų, ir 
tasai išdavė: nekur kitur, girdi 
busiąs, kaip Biržiuose pas gimi
nes. Tuoj numušė telegramą ir 
tenai Biržių policija suėmė. Stai
ga paklaustas, prisipažino kaltas 
esąs ir labai nusiminė, išgirdęs, 
jog jo negyvai nudurta Valdinis.

' Bagdonas.
, (‘^V-tis”).

I§ RAGUVOS.
j Ukmergės pav.

Naktį į lapkričio 10 d. 
teikiu viensėdijoj atsitiko žvėriš
ka žmogžudybė. ‘:

Ilgą laiką du kaimynu, Urbo
nas ir L. Zakaras, pykosi tarp 
savęs. Jie vaidyjosi dėlei kiau
nės, kurią U. buto prisipratinęs, 
ir ji pabuvusi pas pastarąjį pa
bėgo ir netrukus papuolė į Z.

! IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų pav.

Vagių būrys, vedžiojamas 
žin-kokio žmogaus, siaučia 
kiškio apylinkėse ir naktimis ne
duoda gyventojams ramumo. 
Taip, lapkričio 4 d. apvogė Kriu
kelį, Kamajų sodžiaus ūkininką. 
Naktį iš lapkričio 8 į d., praplė
šę stogus, buvo svirnuose Ado- 
monies, Melavičiaus ir šėdyčios 
Uršulios. šios paskutinios svir
ne iš jos pusininko Klišio pavo
gė 42 rublių pinigais ir visus ten 
buvusius rubus. Norėjo įsilaužti 
svirnan Povilaučiaus, tiktai atsi
kėlęs ūkininkas nubaidė juos.

Tą pačią naktį tų vagių lan
džiota į klojimus Genio, Šukio. 
Bliudžiaus ir Krisiuno. Rytmetį 
tie ūkininkai rado visų keturių 
klojimų spynas pagadintas ir vie- 
nas-antras iš jų pasigedo savo 
maišų. Vis tai atsitiko Kamajų 
sodžiuje. Naktį iš lapkričio 9 
į 10 d., matyt, tas pats vagių, 
būrys, pragintas Genio, prie ku
rio į kamarą buvo pro langą be- 
lendą, nuėjęs į Pagrundžių so
džių apvogė Spaičius. Iš lap- 
kirčio 10 į u d. apsilankė šilei- 
kių sodžiuje. Naktį iš 11 į 12 
apkrauste Balčiūno svirną, Mie- 
gonių sodžiuje. Visi ūkininkai 
baimės apimti nebemiega ir •ne
bežino, kaą daryti; Jiešjcojo .va- langą, 
gių, tyrinėjo ir krėtė su policija1 
įtartuosius, bet nieko nesurado.

Kas gi belieka daryti?
Pąstatykit kas naktį, pagal 

džiaus didumo, po 2 arba 3 
naktinius, kas visai nesunku 
džiais gyvenant, o ir pačių šveir 
kata ir turtai pasiliks sveiki.

D. Vedega. 
. / ''', rv-tis”). ........

so-
pa-
so-

IŠ ŽIURIŲ-GUDELIŲ, 
Paežerių valse., Vilkaviškio pav.

^Vakare 6 gruodžio į musų kai
mą per gana biaurų purvyną atr. 
klampojo du vežimu policijantų 
pas Joną Naudžių kratos daryti; 
su savim atsivežė ir viršaitį, ku
ris po prievartą atsidūręs tokioj 
draugystėj buvo labai pesmagus, 
net kojos nekėlė, kur policijai!- ' 
tai darbavosi, perverzdami kny^- 
gas bei. įvairias popieras. Nors 
arklius pasilikę už triobų ir te
kini atbėgo į stubas kratyti, ta
čiau nieko neradus viršininkas 
pasiėmė vierią-kitą knygelę; Po- 
to nuėjo pas kitą ūkininką kai
myną Matulaitį į Domeikius, kur 
ir rodos nieko nenaudojo.

Prieš tai tą pačią dieną krėtė 
pas I. Rymšą Margiuos, Pilviš
kiuos pas dr. Bludzinską ir Ka- 
čergienę, visur be geistinų jiems 
pasekmių.

(‘% 2*”)
M Iš PALANGOS.

Lapkričio 8—9 d. Palangon at
sikraustė naujas inspektorius Bo- 
brovas. Pirma buvo jisai Liepo- 
juje ir liepojiškiai gerai pajuto ... 
jo buvimą. Palangoje niekuo ne
suskubo pasižymėti. Pasirodė^ 
net užjaučiąs lietuvius ir panorė
jo iš naujo įvezdintj lietuvių kal
bos išguldinėjimą. Neilgai vie
nok tepa valdė jisii musų pro
gimnaziją. Lapkričio 19 pra
sidėjo drama, 21 d. tragiškai7 už
sibaigusi. Lapkričio 19 d., 6 vai. , 
vakaro, inspektoriaus žmona iš
krito ant gatvės iš antrojo gyve
nimo ir sunkiai susižeidė. Subė- j 
gus žmonėms, pats Bobrovas, I 
iškišęs galvą, pasakė: “Imkite ją j 
policijon”. Sužeista pati pasisa- J
kė policijoje, jog buvusi jinai mu- 1 
šama ir kankinama savo vyro. J
Kadangi durįs buvusios užrakin- 
tos, priversta buvusi šokti pro H

Pats Bobrovas buvo ki- į/■ 
taip beaiškinąs šitą atsitikimą, bet H 
visą dieną ant rytojaus buvo lyg ■ 
nebe savyje. Atidavęs progim- į J 
nazijos valdžią vienam iš moky- ri. ■ 
tojų, buvo manęs išvažiuoti, bet ■ 
vėl pagrįžo namo. Gydytojas ■ 
pripažino jį nevisai normališku .n® 
esant. Policija * nepasirūpino 
atimti ginklų, tai ir pasidarė ne- ■

abejon.es
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' Skyrėjas.
(“V-tis”).

NELAIMES ANT 
liu.

Kingstown, Ind. 
čia, ant Big Four < 
mušė du traukiniai, 
turios ypatos. tap< 
viena mirtinai sužeista

NELAIMĖ DIRBTUV^^.
Cleveland, O. Geležies u.rbtu- 

vėse sugriuvo pastovai ir 15 dar
bininkų italijonų nupuolė žemyn. 
Vienas tapo užmušas, kiti 
kiai -apsikulė.

malonu; tartum jo giliosios akjį 
skaito ką susirinkusiųjų širdįse 
o jo lupos lyg aria draugia s J 
besibaigiančio hymno garsu 
nybė te žydi!, .į..”
t P. L. Šernas, draugavus 

Dr. V. Kudirka, prastoj, 2 
mei, šeimyniškoj pašnekoj^ 
vė keletą žinių iš jtibiliato'<yve- 
nimo: apie jo darbavimasi prie 
“Varpo”, apie suėmimą Varšavo- 
je ir Lietuvoji 
mą savo draugais ir t. p. 
Šernas iš budo 
pasirodė neturįs 
oratorių eilės; *1 
jieškoti žodžiai darė malonų 
m. ; Pasakoji

O nors tasai dėdė pasakojo 
ant stalo, taęiaus 

išmanė, ^>dos, šnairuoti

laikraščiai 10 kalbų, o bažnyčiose 
pamaldos atliekamos 20 kalbų.

UltTO PARODA .PANEVĖŽY
JE 1909 METAIS.

Kauno ūkio draugijos susirin
kimas lapkričio 29 d., nusprendė 
Panevėžyje 1909 metais pada
ryti parpdą gegužio 31 da ir ber
želio i, 2 d. (berželio 13, 14 ir 

Į15 d. pagal naująjį kalendorių). 
Paroda dalysis į 10 skyrių. Pa-, 
rodos komiteto pirmininku bus p. 
Juozapas Koaakauskis. ^VII sky
rius, apimąs ūkininkų rankų dar- 
jbus, bus globoje p.* Adolpo Na- 
Įruševičiaus’ Kas nori dalyvauti 
parodoje, turi kreipties šiuo ad- 
fesu: Ponevež, Komitet vystavki. 
į 1909 metų Panevėžio paroda 
■ori turėti kuo daugiausia L.

muziką atjaučia. Už išpildy 
savo muzakališkos^os dalias1 • " i 'r-Pociui pridera padėka 
ba, ką publika 
čiaus, manau,

»., stačiatikių ir.'.sen- 
cerkvinių mokyklų

PLIAUŠKIA, KAD RANDA 
KLAUSANČIUS.

York, Pa. Garsus pranašas 
Lee Spangler, kuris pereitą ne- 
dėlią pranašavo svieto pabaigą, 
dabar užtikrina savo pasekėjus, 
kad tik dėl maldų Nev/ Yorko 
kunigų Dievas svieto pabaigą 
truputį ant toliau atidėjo; jeigu 
ne kunigų maldos, girdi, jau svie
to nebūtų. Mat ir pranašai ne 
gali viską įspėti, kadangi mat ir 
ant svieto pabaigos veikia pašali
nės priežastys, kokias net tu
rinti su Dievu susinešimus pra 
našai nevisada gali permatyti .

EXPLIOZIJOS.
Blue Field, W. Va. - Liek 

Bramh anglių kasyklose atsitiko 
expliozija. Iš olų ištraukė 49 
negyvų darbininkų kunus. Mai
noma, kad tiek tapo užmuštų, 
kad olose negyvų nėra daugiau.

21 d. šovė jisai savo žmonos 
kanibaryje, nežinia, ar įį ją, ar 
taip sau, o paskui, išėjęs į kitą 
kambarį, nusišovė patsai.- Neži
nia, ar pati pagys, Jar ne. šis 
atsitikimas labai sujudino visą 
Palangą.

Kaipo priedą galiu pasakyti, 
jog/įdomus buvo po atsitikimo 
su i-nspektoriene baimingumas 
šventiko ir gydytojo, kurie, bijo
dami, kad jų nenušautų, niekaip 
nenorėjo*eitiz į sužeistosios kam
barį. Abudu teisinosi turinčiu 
pačias ir vaikus ir negalinčiu sta
tyti savo gyvybės pavojun. Įdo
mus yra ir pasielgimas tame da
lyke tikrųjų rusų, kurie Bobro- 
vą po atsitikimo su jo žmona no
rėjo teisinti, buk tai jų šeimyniš
kas esąs dalykas. Argi Rusijoje 
pati -yra vyro nuosavybe ir jis 
su ja gali daryti, ką nori? Da
bar su Bobrovu jau - pabaigta. 
Nelaiminga tiktai jo patį, kuri 
pirmame mėnesyje po vestuvių 
turėjo pereiti tokias baisenybes. 
Gerų gi esama ir pedagogų; nes 

taip elgiasi,

gro- 
mi- 

., vidaus 
rūmuose.

. Netoli nuo 
gelžkelio suši- 
i. Prie to ke

to užmuštos, o

įvyko Chi- 
apvaikščiojiiįias 50-tinių

f Edwardsville, III. Madison 
County teismas uždraudė darbi
ninkams Lumaghi anglių kasy
klų streikuoti. Kasyklos tos 
netpli Collinsville.

DIDELIS NEPRITEKLIUS.
• VVashington, D. C. Sulyg at

skaitos iždo ministerio, pirmuti
niame pusmetyj (nuo 1 d. lie? 
pos pereitų metų iki šių naujų 
metų), Amerikos iždas turi 64 
milijonus doliarių nepritekliaus. 
Iš muitų įplaukė ant 27 milijo
nų doliarių mažiau negu laukta, 
iš vidurinių mokesčių 4 milijo
nai mažiau, o iš visokių kitų 
šaltinių j milijonai mažiau. Aiš
ku todėl, kad valdžia savo iš
laidose peržengė krašto turtin
gumo rubežių.

jei šeimynoje savo
tai kas gi #bėlaukia mokinių?

. ' - - Kalinaitis.
(“VHis”).

dėdė, 
sėdėdamas sau 
niekas 
už tai.

j V Patogiai skambėjo iš po 
kų p. Pociaus “Varpelis”, 
diev” ir pora pasirinktų gabale-^ 
lių. “Sudiev” 
rinktas gabalėli 
gai patiko. . _ 
nelių apsireiškė (kaip ir pirmiau; 
jau buvo patėmyta kitų), kad p 
Pocius yra gabus technikas i 
muziką atjaučia.

(“V. 2”).
Peterburgo Mokslo 

ja pakvietė Dr. Jurgį Šlapelį re- 
-daguoti kun. Juškevičiaus lie
tuviškai - lenkiškai - rusišką žo
dyną. Ligšiol jo vos tėra išėju
siu 2 tomu, nuo raidės A lig J. 
Pirmasai tomas buvo redaguoja
mas Maskvos profesoriaus (dabar 
akademiko) Fortunatovo. Ant
rąjį tomą redagavo Jonas Jab
lonskis. Trečias tomas (K. L. 
M.) pavestas redaguoti Varšavos 
profesoriui Uljanovui/ kursai tą 
tomą jau rengia . visi metai. 
Nuo ketvirtojo tomo (nuo rai
dės N ar O) redaguoti apsiėmė 
Dr. Šlapelis.

Iš VITEBSKO.
Miesto banko direktorius ir jo 

padėjėjas, taip-pat ir revizijos 4 
nariai — buvo patraukti teisman 
už išeikvojmą 200000 rublių. Di
rektorių ir . jo padėjėją teismas 
pripažino kaltais esant ir nuta
rė.... smarkiai juos už tai išbar
ti, visus gi komisijoj narius iš
teisino. '‘T

3600 rub., bet Lietuvos atsto
vams: Bulotai, Kuzmai ir Žavi- 
sai užsistojus, tie pinigai pasi
sekė apginti.

Dabar sekamiemsiems trims 
metams (J9&8—1910) tiek skiria
ma zemskųjų pinigų cerkvinėms 
mokykloms Kauno gub. — 13 
tukst.,1 Vilniaus* — 37^ tukst.f 
Gardino 65 ¥ukst. rublių. Tokiu 
būdu mokslo reikalams penkta
jai gyventojų daliai Kauno gub. 
išleidžama 13 tukst. Lygybei pa
siekti visiems gyventojams turė
tų būti išleidžiama 13 tukst.x2o 
arba 260 tukst., ištikrųjų gi te- 
išleidžiama 54 tukst. Ligi tei
sybės ir lygumo toli.

P. B—is.
’ ("V. 2.”)

7 . valandą vakare, ___pri
sirinkus svetainėn gana pa
togiam žmonių skaičiui, p.

Į B. K. Balevičius, ■- vakaro vedė
jas, “atidarė vakarą”. Kaip pa
prastai musų viešose sueigose, 
teip ir dabar publika laukė: “mo- 
terįs teiksis nusiimti skrybėles, 
vyrai — nerūkyti, visi —► užsi- 

Ilaikyti ramiai”. (Be panašios in- 
Ivitacijos, mat, jijė dar negąl'ap- 
Įseiti). . ...

Vakaro vedėjas paaiškino tiks
lą surengto vakaro, būtent: — 
Ne apgailestavimui Dr. V. Kudir- 

Ikos vakaras rengta, ne apraudo
ki musų tautos žadintojo ir vei- 
] klaus darbininko męs čia susirin
kome, tiktai atiduoti garbės 
atminimui to sielos vyro, pagerb
ti kiltos idėjos, kurią savo dar
bais jubiliatas gerbė, bendrai pa- 
sikurstyti jojo pavyzdžiu.

Toliaus, supažindinęs publiką 
su vakaru, vedėjas rado reikalin
gu paaiškinti, kad Tautiškasai 
Hymnas pridera išklausyti sto
vint, nes tai paprotys visų tautų.

Prasiplėtė sąslankos.... Ties 
viduriu estrados iškeltas paveik
slas vyriškio su išblyškusiu veidu- 
gilioms akims, augšAJcakta, įpuo
lusią krutinę, pridengta vienais 
marškiniais su praškleista apika- 
kle. Paveikslas apkaišytas žaliu 
vainiku.’ Tai paveikslas jubiliato, tiktai trumpa laiko apie tuos fak 
Po juq išrieta iš želmenų vaini- tus kalbėti. Kalbėtojas pasikaki

CERKVINĖS MOKYKLOS 
-LIETUVOJ.

Pradžia cerkvinių mokyklų 
Lietuvoj siekia 1803 metus. At
sidengus tais metais Vilniaus 
universitetui, jo globai buvo pa
duotos visos krašto mokyklos, 
tarp jų ir rusų dvasiškuos užlai
komosios. Bet jų dar nedaug 
buvo, tik keletas ir jos visos 
greit išnyko, neturėdamos iš sa- 
.lies bent kokios paspirties. At
sigauna jos tik 1830 metais, šiau
rės, vėtrai perėjus. Uždengiama 
Vilniaus universitetas, gesta švie
sos žiburys. Pergalėtojai savaip 
jį žibinti tpradeda. Ne mokslą 
dėl mokslo, bet mokslą dėl sa
vo siekių: “Čia rusų kraštas, 
čia rusų dvasia viešpatauti turi!” 
Ir ta dvasia vi ur spraudžiama. 
Pirmiausia mokyklose.

. Valsčiaus , mokyklų dar nebu
vo, nebuvo ir paties valsčiaus. 
Mokyklas steigė valdžia vadina
miesiems "karališkiems žmonėms 
tuose sodžiuose, kurie valdžiai 
priklausė. Globėjai jų buvo val
džios palatoS (kazion. palati). 
Bet geidžiamosios spalvos jos ne
įgijo. Mokytojai, kad ir rusai 
buvo, pasiduodavo lenkų įtekmei. 
Valdžia pamojo ant jų ranka, tik 
įrankio nepaleido. Rado kitus 
ištikimesnius padėtojus. 1859 m. 
Sinodas išleidžia Įsakymą, kad 
stačiatikių dvasiškiai steigtų, prie 
cerkvių valstiečių vaikams mo
kyklėles. Valdžios pinigyhas 
teikia toms naujomsioms moky
kloms gausią pašalpą, ypač Lie
tuvos ir Lenkų krašte. Ir jos 
pradeda dygti kaip grybai po 
lietaus. Jau 1860 m. Kauno, 
Vilniaus ir Gardino gub. jų buvo 
175; mokinių turėjo vaikinų 
1917, mergaičių — 118. Už dvie
jų metų skaičius jų pakilo net 
l’g‘ 323; j.ų /Šioms moky
klom! buvo duodama iš apšvie
simo miniaftęrijos pašelpa. Jj 
pati sayų .mokyklų dar kaip ir 
neturėjo, tik 1862 metais jas pra
deda steigti ,ir tai nesiskubin
dama, kaip Sinodas. Taip,* 1866 
—67 metais išviso-pradedamųjų 
mokyklų Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gubernijose buvo 466^ tam 
s kairini 40 mokšlo apskričio, 184 
užlaikomos dvasiškijos iš vieti
nių pinigų (zemskųjų), 194 ^va- 
Siškijos įkurtos ir iš mokslo ap
skričio pašelpos užlaikomos, 42 
— palatų (Vaistu Turtų Mm.). 
Taigi, cerkvinės mokyklos tuo 
palaimintuoju, laiku bujojo ir plė
tojosi. Tik pradžioj 70-jų metų 
jų padėjimas kiek pakrypo- Val- 

lie- džios akyse pakilo ir liaudies mo- 
moterų rankų darbę, Įa- kykty vardas ir joa L

ko lyra: < 
jo skydas 
rutės” "daoraa, 
nas.... Salė sukįla.... iMalonųj 
šiurpuliai perbėga per ’krutini 
siela, tartum, pradeda plėvė J 
mislis skrieja 4 žiląją pifaefyM 
tolimą užjurį, kurs tėvyi^Ąį^J 
gimtinės kiemelis.... O jubili? 
tas žiuri savo giliomis a|dmis is 
paveikslo, žuri į visą susižinkimJ

ku, jog čia viskas buvo daroma 
akių apdumimui.., ė Čia vien bu
vo sumanytas pavojingas žaislas, 
vien atkeršyjimas lenkams, Glo
stydami. politiškai nesusipratusius 
lietuvius, vokiečiai skelbia len
kams: — “Žiūrėkit! Stebėkitės? 
Omenin dėkitės!.... Būtumėt 
jus • tokie, kaip musų lietuviai, 
mes ir jums rengtume parodas! 
O jei lietuviai , ir toliau liks to
kie ištikimi, mes nesiliausim jais 
rūpinęsi.... Tik lietuviai neim
kit pavyzdžio iš savo brolių Ru
sijoj gyvenančių.... jie — ten 
ne geresni už musų čia lenkus!

Lenkai ir dauguma lietuvių 
jau supranta • gerai, kokią naudą

MILŽINIŠKAS ORLAIVYS.
New York. Kaip užtikrina or

laivių dirbėjas Luois Ni\pn, jis 
savo dirbtuvėse pradės dirbdinti 
milžinišku, 700 pėdų ilgio or
laivį, kuris galės paimti ganėti
nai kuro ir maisto ir joo žmo
nių. Orlaivys tas plaukinėsiąs 
per ocėaną terp Europos ir Ame
rikos, jis bus panašus į garsų 
•Zeppellino orlaivį. •

IŠ PARYŽIAUS.
. Neseniai du žinomu prancūzu 

laikrašininku Marius ir Ary Leb- 
lond pakęlė sumanymą pastatyti 
Paryžiuje paminklą A. Mickevi
čiui, -kaipo buvusiam profesoriui 
gavsios Paryžiaus mokslo įstai
gos “College de France”.
~Šisai sumanymas rado pritari

mą Prancūzijos mokslininkų ir 
rašėjų tarpe. Taisosi komitetas 
į kurį, be inicijatorių, įeisią: 
Anatole France (vienas iš gar
siausių rašėjų) Jaures (žinomas 
visuomenės veikėjas, garsus kal
bėtojas, vadovas socijalistų, par
lamente), Erneste Denis, (Sorbo- 
nos profesorių ir d. k. Į tą ko
mitetą įeis dar keletas žymesnių 
lenkų, gyvenančių Paryžiuje

Iš lietuvių į A, Mickevičiaus 
paminklo statymo komitetą yra 
užkviestas žinomas lietuvių vei
kėjas Juozas Gabrys, jau antri 
metai gyvenąs Paryžiuje.

Jurgis Kučinskas.

naudin- 
tų žmo- 
užlaiky- 
guli ant 

vietinių biudžetų, vadinamųjų 
zemskųjų mokesčių. Tiesa, 1895 
metais Valstybės Taryboj buvo 
nuspręsta, kad cerkvinėms mo
kykloms pašelpa nebebūtų ima
ma iš vietinių biudžetų arba jau 
jokiu budu nebedidinama tose 14 
gubernijose, kur nėra įvesta že
miečių įstaigų, tarp jų žinoma, 
Kauno, Vilniaus ir Gardino gub. 
Bet vietinės administracijos tas 
nusprendimas nežiūrimas, šiais 
metais Kauno ir Gardino gub., 
administracijos buvo reikalauta 
tos pašelpos du kartu daugiau, 
kaip skiriama buvo pirmiau, da
gi vyresnioji valdžia (ministeri-, 
jų. atstovų taryba) ne visus jų 
reikalavimus priėmė į atydžią. 
Keisčiau dar pasielgė durna. 
Dėl Gardino gub. užtvirtino ji 
tą didesniąją sumą (6$ tukst,)', 
vietinės adminstracijos paduotą
ją, o ne vyresniosios $kldžios 
sumažintąją (55 t^kst.j. Norėta 
buvo tas pat? ir su Kauno gub. 
padaryti, būtent, padidinti cerk- 

pasirodė Ivinėms mokykloms pašelpą ant

nijos” malonumo.... ir ta paro
da niekam, rodosi, akių neįstengė 
apdumti. Gal tik “Nauja Lie
tuviška Ceitunga” apsilaižė pa
ragavusi ištolo tos “ponijos” mar 
lonybės.

Baigdamas savo stržipsnį, p. 
B. Kuodaitis išreiškia šitokią apie 
parodą nuomonę:

“Ji aiškiai parodė, jog Lietu
vos išdirbiniai savo gražumu, ne
paprastų spalvų parinkimu, ypa
tinga skoniu, atliktų darbų tip- 
rumu pilnai užsitarnavo būti sta
tomi šalyj tokių-pat išdirbinių, j 
gabenamų iš Persijos, Indijos ir 
kitų Azijos Rytų įšaliu. Visos 
minėtos tautos turi Berlyne savo 
prekių sankrovas, tik mes lietu
viai neturime jokios, O iš musų 
darbų, kurie buvo parodoje iš
statyti per keturiąs dienas li
ko išpirktų tiek, jog davė 2000 
rublių gryno pelno.... Vertėtų 
patiems lietuviams pasirūpinti 
dideliuose miestuose įtaisyti san
krovas, kuriose butų visokie Lie
tuvoje gaminti darbeliai parduo
dami”.

Ar begali Prūsų -Lietuvos iš
dirbiniai varžyties su “Persijos, 
Indijos ir kitų Azijos Rytų šar 
lių. išdirbiniais” ir ar verta butų 
Pnisų lietuviams įkurti dideliuo
se miestuose savo išdirbinių san
krovas, neapsiimam spręsti.

SU 15000 DOL., O NUMIRĖ 
BADU

Los Angelos, Cal. Su 15C00 
dol. kišeniuose pasimirė norintis 
grįžti į Chinus Chinietis. Paįi 
mirė gi jis gelžkelio traukinyj 
ir. kaip pasirodė, iš bado, nors 
turėdamas tiek pinigų, valgio ga
lėjo nusipirkti.

' Iš PĘTERBURGO.
Lietuvių studentų tarpe susi

tvėrė kelios kuopos lietuvių kal
bai molgyties. Didesnioji kuo
pa. K. Būgos vedama, šusidėda 
iš 20 — 25'žmonių. Čia pama- 
tingiau išguldoma lietuvių kalbos 
ir sintaksio taisyklės. Klausyto
jai kiek, labiau nusimaną lietuvių 
kalbos rašybos. Kitos dvi kuo
pos —■_ mažiau nusimanančių ir 
visiškai' nemokančių lietuviškai. 
“Kursų” tikslas — pramokti kiek 
gėriku lietuviškai kalbėti ir ra
šyti.. ' To mokėjimo ligi šiol mu
sų studentijai labai ir labai tru-

biauiai audeklų. Jų reikia sių
sti daugiau, ne po vieną abrusą, 
skarą* ar skjautą čerkžzo. Pe
terburgo „ muzejus buvo prašęs 
atsiųsti lietuvių moterų audeklų 
pavyzdžius; bet nei už pinigus 
negalėjau gauti parodon -atvež
tųjų audimų skiautelių. Daugu
ma audeklų visai neparduodavo. 
d aip muzejus ir pasiliko be lie
tuvių audeklų pavyzdžių.

Pernai metais daug buvo kal
bėta ir rašyta, jog Parodos ko
mitetas lietuvių moterų’ rankų 
darbams paskiriąs negražią vietą. 
Čia reikia pasakyki, jog ir pačios’ 
audėjos esti kaltos: jos su išsta
tomais daiktais , atvyksta arba 
paskutinę vajandą prieš atidarant 
parodą, arba net jau atidaįrius, 
kai- kurios jau išėjus ištyrimui: 
Buk -gi tu geras, laikyk pulkią- 
siąs vietas, nežinodamas, ko! su
lauksi! Visi isstatytojai, įcaip 
tik esti apskelbtas parodos lai
kas, Uioj užsisako tinkamas vie
tas, parodydami, kiek jiems reiks 
ketvirtainių uolakščių ar sieksnių 
stalo, sienos, poviljone ar dyko 
pliaciaus. Dvi-trįs dienas priėš 
.parodą apžiūri paskirtąją vietą, 
kaip nori pasipuošia ir daiktus 
susistato. O musų išstatytoįjos 
tuo laikų namie tebesti, nepaduo
damos jokios žinios komitetui, 
ar jos bus. Taigi, kurie ankščiau 
negali atvykti, turi bent raštu 
pranešti, jog atvyks ir ką atsi- 
yež. Kurie gi ir visai neturėtų 
laiko atvykti, o turėtų ką-nors 
parodyti, tesusižino su Panevėžio 
Vartotojų Draugijos Valdyba. 
Ji priims, daiktus, išstatys tinka
moje vietoje, paviljonuose; ir ap
saugos. Jei Vartotojų Draugija 
iki gegužės 1 dienos gaus nema
žai tokių pasiūlymų, tai užsisa
kys atskirą paviljoną.

Ūkio rateliai galėtų savo apy
linkėje surinkti eksponatų, vietą 
jiems užsisakyti ir atstovauti per 
parodą.

Kaip 
darbai,

derančio mandagumo — resalii 
tacijos. Tik po vienam žaidini 
kui teikėsi pagerbti jis publiką u 

plojimą galvos linktelėj 
Žodžiu sakant, jisai sav 

pasielgimujošė rolę tikro artis! 
muziko. Ir lenkų Paderevskis ii 
sineria labiaus iš artistiškumo te 
gos, kuomet jį sveikina vienget 

o ką jau kalbėti apie viešė 
jusį tarp musų p. Petrauską, mt 

Pečiaus?...
ipzikos vei 

netm

stačiatikių ir 
> sentikių 29%, cerkvinių mokyklų 

63%.
Gardino gub., stačiatikių ir.sen

tikių 57%,:" cerkvinių mok lų 
68%>.

Suvalkų • gub., stačiatikių ir 
sentikių 4J4%>, cerkvinių moky
klų 10%.

Tokiu budu išeina, kad Kauno 
gubernijoj, kur dėl penktosios 
()^) gyventojų dalies (stačiati
kių) steigiama 116 mokyklų, dėl 
visų kitų gyventojų turėtų būti 
jiems atsakomųjų mokyklų 20 
kartų daugiau, t. y. 2320, tuo 
tarpu gi jų (tariant, liaudies mo
kyklų) kolei kas tėra 352.

Bet tas cerkvinių mokyklų 
steigimas gal reikalo iššaukia
mas, gal tos mokyklos vaikų pri
kimštos, visų nesutelpa? ' Toli 
gražu nuo tę.

Taip, išviso mokyklas lanko:
Kauno gub., cerkvines moky

klas 3150, liaudies mok. 22419.
Vilniaus gub., cerkvines 

18983, liaudies mok. 31835.
!Gardino gub., cerkvines 

37718, liąudies mok. 42909.
Suvalkų gub., cerkvines 

441, liaudies mok. 11163. 
. 'Sulyginę tas skaitlines su vie
nų ir kitų mokyklų bendruoju 
skaičium, matysime, kiek moki
nių priseina vienai cerkvinei ir 
Vienai liaudies mokyklai:
j^Cauno gub., cerkvinei 27, liau 

djes- 63.
Vilniaus gub., cerkvinei 30, 

liaudies 82.
Gardino gub., cerkvinei 32, liau

dies 80.
Suvalkų gub., cerkvinei 18. 

liaudies- 48.
Tokios oficijališko^ios skaitli

nės. Ištikrųjų gi cerkvinės mo
kyklos daug tuštesnės, ir čia pa
duodamosios, jų ir be to jau ma
žos' skaitlinės be abejo “išpu
stos” padidintos. Bent gi Kau
no gub., apie ką durnoj pastebėta 
buvo ir atstovo Kuzmos, jos la
bai mažai telaikomos, — dau
giausia policijos, dvasiškių ir kai- 
kurių stačiatikių vaikų.

Nebūdamos žmonėms 
gos, jos tačiau nemažai 
nių pinigų suryja. Jų 
mas visu savo sunkumu

tinkamos žmonėms rusinti. Pra
deda didinties jų skaičius, cerk
vinių gi mažinties, bet nedidžiai 
ir ne ilgam.

Ligi 1891 metų cerkvinės mo
kyklos buvo Vilniaus šventosios 
Dvasios Brolijos globoj. Tai — 
vienas didžiųjų rusinimo židi
nių. Paskui perduotos tam tik
rai Eparchijos Mokyklų Tarybai, 
kurios žinioj“ ir dabar tebėra.

Koksai gi dabartinis cerkvi
nių mokyklų padėjimas Lietu
voj? Jos. užima čia .nepaprastai 
žymią vietą. • Kai-kuriose musų 
gubernijose* jų skaičius- viršija 
liaudies mokyklas. Taip, Lietfk 
voj skaitoma: x -f

Kauno gub., visų mokykljį’ 
4^6, cerkviniu 116 (24.9%, liau
dies .352 (75.1%).
_ Vilniaus gub., visų mok. 1052, 
cerkvinių 661 (63%), liaudies 
39i (*37%)

Gardino gub., visų mok. 1660, 
cerkvinių 1128 (68%), liaudies 
532 (32^ )•

Suvalkų gub., visų mdk. 239, 
cerkvinių 24'(10%), liaudies 215 
(9o7o).

Taigi, net apskritai (absoliu
tiškai) kažkuriose gubernijose 
jų skaičius didesnis, nebekalbant 
jau apie sulyginamąjį.' šis pa
starasis skaitlinėmis taip apsi
reiškia :

Kauno gub, 
tikiu 5%, < 
24%>.

Vilniaus g

zikos mokytoją p. 
Essencija išpildymo mi 
dalelio, kaipo essenciįa, 
sąryšio su pasiūgimu pildomo
sios jo ypatos, kaipo ypatos, ta-1 
tai, kalbant apie muziką, ne vieta, 
kalbėti apie mandagumą, ar -ne-1 
mandagumą muziko; 
kalbėdamas apie mus; 
manau,' turiu teisę di 
į formą tos estrados.-.

Daili ir pritaikyta prie valan
dos pasirodė iš užvardinunoi te
ma Dr. A. Rutkausko, tiktai gai
la, kad negalima to-pat pasakyti 
ir apie' ištesėjimą tai temai, bū
tent: nupiešimą laikų ir sąlygų,“ 
kuriose gyveno ir dirbo Dr. V. 
Kudirka. Vietoje kalbėti apie da
lyką, kalbėtojas nemažiau pen
kių sykių, ir tai gana plačiai, tei
sinosi, kad apie baudžiavą ir 
lenkmetį laibai daug galima pasa
kyti ; labai tai, girdi, plati tema,

SVETUR GIMĘ AMERIKO-
• NAI.

Amerikos gyventojai susideda 
iš visokių tautų, atėjusių iš vi
sokių kraštų. Svetur gimę tve
ria septintą gyventojų dalį, bet. 
kaip kokiose vietose svetur gi
musių yra net daugiau negu pu 
sė: Bostone svetur gimę tveria 
70%, New Yorke 80%, M»L.

kiekvienam aišr waukeej 86%.,. Chicagoj išeina

LIETUVIŲ PARdDĄ” 
BERLYNE.

’ Neperseniai įvyko Berlyno 
mieste, Vokietijoje, “lietuvių pa
roda”, apie kurią vienas jos įren
gėjų, dakt. Gaigalaitis, savo lai
ku buvo ‘pranešęs. Apie pačią 
parodą štai ką rašo vokiečių 
raščiai.

Paroda buvo įrengta po 
Molienės, Prūsų 
žmonos, globa, 
thinisterijos 1 

ją sumanė vokiečių mo
terų draugija “Frauenervverb”, 
Darbu ir patarmėmis prie jos la
biausiai prisidėjo grovienė šlibir 
nienė (vokietė), Tilžės mokyto
jas Kuršaitis ir Prūsų seimo at
stovas Gaigalaitis abu lietuviu.

. Į parodą buvo atgabentos, “tik
ros” valstietės lietuvės iš Prūsų 
Lietuvos, kurios žiūrėtojų aky- 
vaizdoje turėjo austi staklėse 
skepetas ir kitus panašius naudin
gus išdirbinius. Ypatingai lie
tuvės atsižymėjo čia pirštines 
mezgant Parodoje buvo daug 
senoviškų adymų (haf.) ir viso
kie įrankiaib medyje piaustyti; 
tuos paskutinius parūpino Karar 
liaučiaun studentų draugija 
“Prussia”. Tilžėstvokiečių “Lie
tuvių Raštų>< Draugija” atsiuntė 
senovės- stohis drobinius rank
šluosčius, puikiai adytus. Taipo
gi vokiėtys 5eujis suteikė daug 
gražių rankų darbelių. Visiems 
užvis patiko lietuvių naminiai 
baidai: spintai stalas, suolas, len
tynėlė šaukštams dėti, laikrodis, 
viskas išdabinta žaliai nudažyto
mis arklio galvelėmis. Užvis la
biau traukė visų akis lova su už
danga, ir lopšys-doklas pakabin
tas ant beržo šakos tokiu budu, 
kad liuosai kabėtų ir kiekvienas 
pro šalį einąs lengvu pajudini
mu jį suptų

Apie šios parodos tikslą ir sa
komąją lietuviams naudą rašo 
mums musų Berlyno korespon
dentas B. Kuodaitis:.“Įsteigėjai, 
kaip jau žinome, nebuvo nei 
Berlyno, nei Prūsų lietuviai, tik 
vokiečių moterų “Frauenenverb“ 
draugija. Šios draugijos vado
vės — tai didžiaturtės vokietės. 
Jų suruošta “lietuvių paroda" 
tęsėsi' nuo lapkričio 24 lig 27 : 
d. (naujo stiliaus), ir kaip mato
me, nei vienas šventadienis nėr 
buvo jai paskirtas.

Atidaryta ji budavp nuo 10 1 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro, tJy. | 
laike, kuriame visi darbininkai 1 
yra darbu užsiėmę; iš to visofi 
aiškiai matyti, jog ta paroda ne
buvo skirta nei vokiečiams, nei 
lietuviams darbininkams.

Visą tą skaudžiai atjautė Ber
lyno lietuviai darbininkai, ku
riems ta paroda labai rūpėjo. Iš 
tokio parodos įsteigėjų elgimos 
reikia spręsti: I*) jog jie arba 
ištikrųjų neįstengė taip suruoš
ti parodos, kad nors viena šven
ta dienelė josr naudai išpultų, 2) 
arba jie rienumanė koks didelis 
butų džiaAgsrhas ir kokia nauda 
darbininkams I lietuviams toje 
parodoje apsilankius, 3) arba pa
galbaus jie tiesiog nenęrėjo toje 
parodoje lietuvių - darbininkų 
matyti. O" T

Jei ištikrųjį* parodos įsteigė
jai, arba įsteijfėjos yra buvę to
kie dtdžiaturčiaS, kurie dagi ne
numanė kaip reikalinga buvo Ui 
parodai nors **Vieną šventadienį 
paskirti, tai aišku — jie visai tos 
parodos steigimui nebuvo tikę.

Tiesą pasakius, visi Berlyno lie
tuviai yra toš nuomonės, jog 
įsteigėjai tiesiog nenorėjo maty
ti parodoje* “prastų žmonių”, 
darbininkų. ~

Bet argi galėjo būti nors vie
nas lietuvis, kurs butų pirm įti
kėjęs, jog vokiečiai fą parodą 
steigė iš širdies malonumo arba 
užuojautos lietuviams? Arba gal 
Lietuvos ekonoiniškojo padėjimo 
pagerinimui ???:. Nuo-pat jpta- 
džios bu^o juk 1------------- -j—.

LIETIMAI AMERIKOJ
MUSŲ ESTĖADA.

Sausio p d.-š;r>m, 
cagoje 
sukaktuvių gimimo ^Dr. V. Ku
dirkos. Per keletą ribėnesių besi
rengta prie to vakaro, nemažai 
apie jį buvo jau ir rašyta pirm 
įvykimo, tatai, manau, pritiks pa
rašyti keletas žodžių ir apie patį 
jubilėjaus vakarą. Noriu šiuomi 
mesti kritiškąjį žvilgį į tąjį ap- 
vaikščiojimą, vienur-kitur pamar
gindamas jį sužadintais jubilėjaus 
jausmais.



'J*

mo tame reikale sarkastišku apri 
. bojimu šlėktos, be mielaširdystė: 
" plakusios baudžiauninkus, prit 
kurių skaičiaus, paaiškino orato 

. rius, nė jo tėvai, nė diedeliai ne 
' prigulėję „o tai — ačiū aklam gi 

liūkiuir-ltkimūi. Ne vietoje teip 
gi buvo išsišokimas su privatiški. 
nuomone apie katalikyštę prieti 
kiuose su tautos kultūra. Pasak 
kalbėtojo, kulturiškasai kilimas 
lietuvių tautos (liaudie?) galimas 
vien tik su pagelba katalikystės 
koštuvo. Lietuvių dabartinis tau- 
tiškašai tikėjimas — katalikystė 
(užmiššo apie Prūsų lietuvius) 1 
Kas bando dirbti tautos kultu-1 
rai už katalikystės ribų, tas vien 
nuostolius musų tautai tegali

• įbrukti. Tai buvo ištarta taip ir 
<su tokiu entuzijazmu, kad dalis 
’ publikos nepasigailėjo tam pri- 
1 tarti skardžiu plojimu. Ne šito 
piešinėlio uždavinys kratinėti pri- 
vatiškas pažvalgas į bent kurį da
lyką, apsireiškusį aikštėje mena- 
tmame vakare. Lai tai atlieka musų 

^publicistai, beletristai su feljeto- 
Ta-I 

uždavi- 
lygiai 

išreikšta 
f formoje privatiškos nuomonės ir 

kelissyk atkartota apie tai. buk į jubiliato dvasiškoje seminarijoje , 1 praleistas laikas vien tik niekais f nuėjo; taip ir Dr. Rutkausko k nuomonė apie ryšius kataliky- I stfės su tautos kultūra išsprūdo 1 netaktiškai. Programan vakaro 
■ neįėjo prikergimas privatiškų K nuomonių prie musų šiandieninių B opiųjų klausimų. \ akaro vedė- 
^^^as aiškiąi nurodė vakaro tikslą. 
^^Baigi kalbėtojai prasižengė prieš 
B^^niketą, atsitolindami nuo vakaro 
B^Brogramo ir suskaldydami susi- 
^^Binkimą į ‘ priešingų nuomonių 
^Hbazus. Juk devizą surengto va- 
tS^Laro buvo musų Tautiskasai 
^^Hlymnas.BIB P. A. žmuidinavičius. kalbė- 

; Siamas sulyg tema: “Vieta Dr. \ . 
S^Buidirkos Istorijoje Lietin ių Dai 

nurodė, kad jubiliatas, bu- 
^^Bamas tiktai dailės mylėtoju, ne 
^^Blailininkui praskynė, taėiaus. ke- 

, • lietuvių tautiškaiai dailei, 
mfcetuvių. dailė, dar tik keletą me 

atgalios buvo žąliąją medžia- 
j|Wga, liaudies pagaminta: o jeigu ^B šiandien tarpiai vystosi ir su pa- 

sigėrėjimu pastebima svetimtau- 
^Rčių (dailės paroda Vilniuje), tai,' 
■Jbeabejo. už tai jijė daug skolinga 

kanklininkui-m-ylėtojui. kurs pat-1 
iBi^ai atjaudamas įžymią ypatybę 
■(Atšaliosios dailės, stengėsi ją sem- 

.tinėti ir relijefuoti. P. Žmuidzi- 
Ht navičiaus kalba, lygiai būdas iš- 
j^B-rzeiškimo minties, taip tonacija ir 

poza, darė malonų įspūdį. Rei- 
Icia tikėtis, kad p. Žmudz., nors 
ir visai nesistengdamas gaudyti^B prie progos klausytojų jausmą, 
jeigu butų kalbėjęs ilgiaus, butų 
dar labiaus juos užinteresąvęs.

P. B. K. Balevičius temoje 
“Augštym širdis , apsireiškė ora
toriumi, kokį retai Amerikos lie
tuviai gali patikti ant savo estra
dos. Kalbėjo — patėmytinas 

/ brandus nuoseklumas, o taiklį 
*modulacija balso galėtų išgel

bėti kalbėtoją nuo užsikirtimo 
apipiešime bent-kokio faktiško 
dalyko.... Kaipo vakaro orato
riui jam galima užmesti vien ne- 
visuomet tinkamą prie išreiskia- 

į BIOS mislies reikšmę fizijonomi- 
■i jos ir prilipdinimą prie kalbos 

agitacijos žodžių labui T. M. D. 
Kaipo vakaro vedėjas, ponas Ba- 

i kvičius galėjo pasiskirti tam 
tikslui kitą valandėlę ir nepriva- 

įSo.* išnaudoti įgytos publikos 
. simpatijas agitacijos naudai.

iPanelės Horodeskiutės deklia- 
macija buvo gana vaizdinga: ne
be įvairumo tonacijos, nebe jaus- 

wmo ir estetiškumo pozoje. Patė- 
mytinas' vien.buvo trukumas męt- 

’ravimo (? R-)-
- ^^Birutėš” chorui patėmytinas 

trukumas įvairavimo tarp piano 
ir forte; harmonijos netrukę, 

j nors tenoras ir buvęs silpnesnis 
už kitus balsus.

Šviesos paveikslai,, kaip ir gy* 
f vasai paveikslas, paliko malonų 

■” įspūdį. Chicagiečiai už tautiš
kuosius paveikslus privalo ištarti 

į nuoširdų ačių vakaro rengėjui, ir
E p. Žmuidzinavičiui. Vilniaus

* Aukuras, Ašmenos V artai, Per B Kiaurą Naktį ir Vienybė neno- 
Bį roms verčia spėti apie pagirtiną 

bešališkumo tendenciją paveikslųB pampinto jų.
| Baisus tai kontrastas tarp Ku- 

W dirkos Vakaro ir musų teatrų sul 
W baliais, arba iškilmingų vakarų 
| į taip-gi su baliais. O publika ta- 

įSEt *sai vakaras labai patiko. Reikia 
spėti, kad musų publika pradės 

I įkK‘ labiaus reikalauti viešų. vakarų, 
I sjf panašių Kudirkos .Vakapdy nors

ni^fSis - arriergardoj.
' čiaus laikau savo 

rfiu patėmyti, kad 
pono šerno * mintis,

ijė dar ir neišduoda sau racija 
š savo pasielgimų sulyg estrada 
ploja net ir po perskaitymo var 
lų tautoš' prasižengėlių, išgamų

- J. Sutkus.

Balandžio 4, p. F. Butkus, t< 
aa: Chemija..

Jei rasis prelegentų daugiau 
>ranešime apie juos kitu žygiu 

Su pagarba,
Prelekcijų rengėjai.

NUO RENGĖJŲ KUDIRKOS 
VAKARO. ,

Buvusis Naujų Metų vakare 
Kudirkos vakaras sutraukė skait- 1 
lingą publiką. Sprendžiant pagal ( 
žodžius teu buvusių, minėtąjį va- ' 
karą galima pavadinti pilnai nu
sisekusiu ir vienu iš dailiausių Chi- 
cagos vakarų. Jeigu tas vakarasj 
nusisekė, tai ačiū pagelbai ir en- 
tuzijazniui tų visų, kurie prijauz- 
dami tam vakarui, su visu atsi
davimu padėjo rengėjams jį įkū
nyti. Skaitome savo priderme 
ištarti žodžius širdingos padėkos 
visiems tiems, kurie kokiu nors 
budu prisidėjo prie papuošimo ir 
surengimo minėto vakaro. Ačiū 
visiems kartu ir kiekvienam už pa-1 
.gelbą, kokią jie suteikė rengė
jams šio vakaro. Nors visi lygiai 
ir su pasišventimu aukavo savo 
pagelbą.tai lygiai reikia ir su padė
ka paminėti vardą “Lietuvos Ūki
ninko” draugystės, kuri apart^sa- 

[vo darbo suteikė dar ir pinigiš- 
[ką pagelbą, samdydama ir au
kaudama tam vakarui svetainę.

Prie papuošimo svetainės ir 
prie gyvų paveikslų nemažai pri
sidėta \Vest Sidę’s ir Bridge- 
port’o mergeliij ir joms pripuola 
nemaža dalis padėkos už nusise- 
kimą vakaro. Pagalios reik ati
duoti teisybę ir publikai, kuri su
prato iškilmybę valandos ir savo 
užsilaikymu pilnai užsitarnavo 
vardą inteligentiškos ir kultūriš
kos publikos.# Ačiū visiems!

Vardu . rengėjų ir Tėvynės 
Myl, Draugystės •

B K. Balevičius.

AUŠROS PRELEKCIJOS ŽIE- 
/ MOS LAIKUI.

Pačiam mokintis kartais būva 
labai sunku, bet kitus 1 
tankiai būva dar sunkiau, 
mokinti negana buti apsiphžinu-! 
siu šiek-tiek su mokinatnuoju- 
dalyku ir norėti mokinti, reikia 
mokėti mokinti. Aušros draugy
stė, pasiėmusi nešti spindulį švie
sos į lietuviškosios visuom 
tarpą, nevisuomet savo tikslią 
siekia. Josios prelegentai^ 
žiūrint į jų širdingus norus, ne
išaiškina kaip reikia to, ką iš
aiškinti apsiima, o kartais net 
vietoje r laukiamojo dalyko! pa
pasakoja ką kitą. Bet visuomenė 
ir Aušrai ir josios prelegentams 
turi atleisti; musų prelegentai 
dalinasi su visuomenė tąja žinia, 
kuri pąš juos te randasi, 
mus specijališkų žinovų atskirų 
mokslo šakų nėra;. męs turime 
dar juos išdirbti. Išdisbimas ši
tų mokslo vyrų priklauso daug 
ir nuo pačios visuomenės- 
męs 
tai i 
mums

okinti
Kitus

chusettso valstijos rajono prigu
linčios kuopos jį kvietė su agita
cijoms, 
kaščius 
visoms 
gočius 
ptiijos,
riaus vietą palikti kitai ypatai ir 
užmokėti: Už s\..ainę Mylėto^ 
jas sako išėjo tik $1.50. Patariu, 
neturint gero patyrimo nešmeižti, 
nes už apšmeižimą per laikraš-* 
čius sunkus* atsakymas. Rašyk 
teisybę vietoje melo.

Vardan 89 kuopos L. S. S. A. 
Sekr. V. Ivanaitis.

Dekliamavo eiles J Krupovic- 
is, P. Petronis ir K. Malinaus- 
.is.

Aukų surinkta $4.73, kurie eis 
šleidimųi knygutės apšviečian- 
:ios darbininkus '

Lewinstonietis Klausytojas.

rauge paimtos. Ir tame niek 
.ėra įstabaus. “Aušra“ juk Ch. 
:agbj susitvėrė; kiekviena f 
Iraugija savo gįmtinėj( visad: 
>ent pradžioj, daugiau turi drau 
fų negu kitur. Jeigu kjtur atsi 
ras daugiau draugų, tai jie, be 
abejonės, persvers . chicagiečių 
balsus. Kito kelio kad (chicagie- 
čiai persvaros ne turėtų mes ne
pažįstame

L. S. S. administracijos apšau
kimas Aušros burzuaziška todėl, 
kad ji ne šelpia tų, kuriuos ji gei 
stų, apkaltinimai buk “Aušra” šel
pia tik niekšus, yra ne jau ne
teisingi, bet tiesiog nežmoniški, 
ne dori. Juk “Aušra“ negali šelp
ti kiekvieną atsišaukiantį, nes ga
na tankiai jos ižde būva labai 
mažai pipigų. Žinoma, reiktų, kad 
skolingi “Aušrai” skolą sugrąžint 
tų. To ir /eikalaujama nuo tvir
čiau ant kojų stovinčių* Nuo 
blogai stovinčių reikalavimai liks 
bergždžiais, _  ,
liamonas nieko ne pripils?^

Ne doru yra ir užsispyrimai iš
mesti “Aušros“ pardavimui pa-

ir apsiėmė jo visus iš 
užmokėti, todėl ir reikėjo 
po kiek sudėti; nes Bar 
važiuodams iš Philadelį- 
turėjo savo admiųistrato-

juk ne-

vie- 
auklėto-

nų visada ‘būva neužganėdintų: 
panaikinimas baudžiavos 
užganėdino dvarponių. Red.) 
užimti jų senas 
tas prie auklėjimo. Be
jų drąugija negali būti. (Tas
tiesa. - Bet kad veik visuose ci~ * 
vilizuoriiose krašuoste moterų yra 
daugiau negu vyrų ir kad ekono- 
miškiejie „prietikiai ne visiems 
vyrams lęidžia rištiesi į šeimy
nas, tai. kas lieka moterims, ku
rios auklėtojoms nebus?. Juk ne 
joki prisakymai iš vieno vyro 
dviejų n| įstengs padaryti! Red.), 
šeimynoj, kaip augščau prele
gentas prirodė, turi būti vy
riausia galva moteris. .Bet jis 
tolesniais; savo motyvais šeimyną 
pastato į keblų padėjimą. Jis 
leidžia paroms skirtis be jokio 
užmėitnėjįmo jų tokiam pasielgi
mui (K4 tie išmetinėjimai gel- . 
bes, ten kur būdas, persitikrinimai 
nesiduoda ‘sutaikinti? šeimynos 
remiasi ant meilės. Bet kas lie
ka daryti ten, kur meilė persikei
tė į nesikentimą? Juk tokiose 
šeimynose motina ir gera auklė
toja būti ne gal. Red.). Tai 
yra vis tiek ką ir laisva meilė ar
ba ■ paniekinimas šeimynos, tojo 
ankštojo ratelio, kurs, kaip jis 
parodė, yra būtinas draugijai. 
(Dorą remia šeimyną ant meilės 
ir vienpatystės, bet ką gi daryti, 
jeigu draugijoj yra ir linkę prie

. heterizmo?. Doros prisakymai 
į čia ne daug svers, nes jų ne klau- 
1 sys tie, prie kurių budo jie ne 

galės prisitaikinti. Dora vienoda < 
abiem pusėm, tik - draugijoj jos 
prisakymai ne vienodai pildomi, 
draugija vieną pusę peikia už tai, 
ką atleidžia kitai. Red.). Žinot- •/ 
ma, jeigu du žmonės negali terp 
savęs suteikti, jie turi skirtis, bet 
jie teipgi turi žinoti, kad tas jų • 
nesutikimas yra jų pačių kaičia 
ir jiems persiskyrus be jieškant 
naujo gyvenimo draugo reikia į 
juos žiūrėti kaipo į antrų rankų 
prekes, kurios žinoma-, kartais į 
gali būti geresnės už prekes pir
mųjų rankų. Šiteip į dalykus 
žiūrint,šeimyną negrius,skaitlius 
perskirų mažės ir išsidirbs pas 
žmonės tvirtesnis būdas. Išskir

! riant šitas silpnas prelekcijos pu
ses visu kuo kitu aš buvau gana 
pakakintas. J.. Laukis.

IŠ FRANKLIN FURNACE,' 
N. Y.

Čia yra geležies kasyklos. Dir
ba jose pilną" laiką; ir krizio lai
ke jose nepasiliovė darbai, bet 
vien darbininkų algas sumažiną 
ant 10%. Jose dirba ir lietuvių 
būrelis, bet jų susipratimas ant 
žemo stovi laipsnio. Nėra čia 

i nė jokios lietuviškos organizaci
jos, nes musų lietuviams, apart 
gėrimo nieks daugiau ne rupi. 
Laikraščių ateina čia vos du 
exemplioriai “Lietuvos” 3 “Tė- 
vlnės” ir 2 “Kovos”. Apšvie-. 
čiančių protą knygų jie bijosi net 1 
į rankas paimti; mano mat kad 

i, nes iš tuščiojiė Sa- tokiY kn^ dievobaimingi žmo- 
nes išgali skaityti. Užtai Kalė
doms jie pasirūpino ne mažai 
svaiginančių gėrynių, veik kiek 

skirtis knygasl Ką gi’Sanįngos vienoi lietuvi,i apgyventoj stu- 
administraciją mano tuom at- boj &irdėt buvo girtų šukavimai, 
siekti? Kas nori, gali “Aušros” Subatos vakarą susipešė du lietu- 
administracijoj dažinoti apie šel- v’a* ua stiklą alaus ir vienas jų 
piamus, o matys, kad terp šelpia- taP° teįP suspardytas, kad Dievui 
mų juodašimčių nėra; tą galės sa'° 'ėlę atidavė, jo priešas su
matyti iš sekančiame numery} *mtas- Skalikas. (
patalpintos atskaitas. ATSIŠAUKIMAS IŠ GARDė

NER, MASS
Skaitėhie 51 num. “Lietuvos” 

korespondenciją iš Gardner, Mas.," 
Jš BROOKLYNO, N. Y.. tūlo Mylėtojo, kuris iš savo ma- 
Brooklyno lietuviai pastaruoju kaulės išmisiytais melais bando 

laiku kruta. Kuone kas subat- | 
vakaris ir sekmadienis esti per^ I 
statomas kokis nors teatras bei < 
komedijėlė. Gruodžio 26 d., 19 < 
kuopa L. S. S. surengė teatrą su 
dainomis, buvo skrajojanti k rasa, 
balius, su šokiais.’ Aftistai-mylė- 
tojai iš Hoboken, N. J. pastatė 
“Žilė, galvon, Velnias ?vuodegon” 
ir “Nepadėjus, f nėr ko kasti”. 
Hobokeno teatromanai, galima 
sakyti yra išdavę* gerą ekzaminą. 
Vąišgarrfo komedija ^Nepadėjus, 
nėr ko kasti“ prijuokino publiką, 
kuri buvo pripildžius visą Lie- 
vių Tautos Namo salę*, nes vie
na, artistai buvo persiėmę rolių 
dvasia, išskiriant kai-kuriuos; bet 
ir jiems dovanotina; o anrta, tu
rinys užimantis, interesingas ir 
kiekvienjftn asmeniui įdomus, bū
tent, kaip viliuga, pakarčiamiais 
besivalkiodamas, apgauna lengva
tikį sodietį, parodydamąs pakas
tus pinigus.

Po vaidenimui tuoj’ prasidėjo 
šokiai* ir krasa. šoko, kas tik no
rėjo ir kiek norėjo. Beje, ant
raktuose ir šiaip atskirose per
traukose Tėvynės Mylėtojų drau
gystės choras, vedamas . pono 
Bukšnaičio, padainavo kelias tau
tiškas daineles, o ypatingai tarp 
jų ir Lietuvių Marselietę. Pu
blika plojo, net švilpė begalo, iš
reikšdama tuomi padėką musų 
tautiečiui p. Bukšnaičiui už taip 
gražiai sutvarkįntą ir išmokįnta 
chorą. Dieve jam padėk ir to- 
liaus darbuotis musų labui ir stų kuopa prigulinti prie tos drau- 
nešti dailės peną, ir dainininkams gystės. Tas yra melagystė, nes 
netingėti ir toliaus mokinties. _ socijalistų kuopa neturi 1 

Tik vieną ydą, ir tai manding bendro su t- -—, o---- . , „ A
Slogiausią, patemijau vakare, socijalistai ir priguli prie tosjf ° ..... t . _

MOKSLĄEIVIŲ FONDAI. ( 
Męs dabar turime Amerikoj 

tris moksląeivių šelpiamąsias 
draugijas: “Aušrą“, “Moksl. Pas- į 
kolos Fondą” ir "šerno Muzika* 
liškąjį Fondą“. Kilo net pole
miką dėl dviejų pastarųjų fon
dų. Ar šiaip, ar teip butų, o 
gyvuojant tuodviem fondam 
“Aušros” draugijai reikėtų mirti. 
Paskolos Ratelis nesirupįs jąją 
nė Muzikališkuoju fondu, pasta
rasis nesirupįs Pask. Rateliu ir 
Aušra, kurios tvirčiausia spėka 
dabar sutvėrė Š. Muz.. fondą ir 
tik juo rūpinasi, dagi, ■— jei tik
rai išreiškia jo tvėrėjų pažvalgas 
savo rašinėjimais jojo sekreto
rius, — jį aukščiaus visko sta
to. Ar gi ištikrųjų reikalinga 

, mums pirmeiviams turėti da- 
. bar kelias tokias draugijas? “Tė

vynėj“ ir “Lietuvoj“ kaltinami 
socijalistai, kam jie tveria kitą . 
draugiją, kada yra “Aušra“. 
Neapsieina net be šmeižimų, kad 
neva tuomi jie nori tik pasiplėš
ti pinigų*... Nekalbant jau apie 
tai, kad toks išmislas gali kenkt ir 
patiems išmislytojams, nes pa
tys reikalauja aukų savo fon
dams, negalima nepastebėti to 
fakto, kad vieni, ar kiti vargiai 
nori išvien darbuotis, nors ir kal
bą apie tai, kuomet vieton diL* 
dint nesusipratimų priežastis ir 
prašalint skiriantį volą, da didesi- 
nį jį daro.!

Dabar .teip stovi dalykai: jei 
gyvuos Pask. Ratelis ir Muz. 
Fondas, tįai “Aušra“ mirs. Ar 
tas reikalitjga? Ar negalima ati
taisyti kas yra negero ir remti 
jau ‘išsidirbusią sau vardą “Auš- 

. rą“, pastatyti ją ant tikrų de
mokratiškų pamatų, kad ji galėtų 
augti nariais ir pakakinti visus 
bepartyviškų savo uždavinių iš
pildymu? “Aušra” nyko ir tu
rėjo nykti j dėlto, kad ji faktiš
kai buvo tik Chicagiečių valdo
ma. Reikia veikti atviriau, pla
čiau, reikia^ kad nariai visi galė
tų jos reikalus žinot ir spręst. 
Rejkia. šį-ta permainyt" ir įstaty
muose: visokias pešelpas išmest, 
statyt skolininkams - moksląei- 
viams aiškią priedermę: sugrą
žinti pasko ę į trejus — penke
rius metus, r*'”•»•"«!c mnlrch ir 
turint uždarbį.
nesisarmatys, ką jį kas žinos.
pasiskolinus

; institucijos, 
tys žinomi, 
jai parodyt 
t<Mqų, jei t,< 
ką siNp šel 
no atsilygin :i, turėdami šiltą vie
telę.

Š. M. Fordo apginėjai tvirtina, 
kad aš, kaip ir kiti jo kritikuo
tojai, tik dėlto prieš jį išsireiš
kiame, kad' jis pavadintas šerno 
vardu. Nu> 
buvau ir es i 
redakcija J. 
“L.” No 45 
“Apie vardą fondo čia neina vi
sai, bet vicr apie jo tikslą, Jei
gu. vardas nepatinka, galima jį 
perkeisti į t okį, koks geriau pi- 
tiks”. Jeigu tas fondas galėtų 
būt kaipi vis 
nas, tai aš 
gyvuoja, ne: 
šernas ištik-ųjų daugiaus užsi
tarnavęs pri 
fondo vertybė. Visuomenė jį ži 
no ir gerbia
o ne kaip muziką. Fondo vardo 
sumanytojai
tytas jų sumanymas. Bet ar rei
kia vardas keist? Kam? Patį 
fondą užstoji

PRE-

tenės
lą at-

ne-

Pas

i: jei 
mokslo. I 

kąm jį 1 
Viskas atei

na per lavinimąsi ir mokslas teip- 
gL-'.Nereikia nusiminti, kad mu
sų; prelekcijos kartais nepavyk
sta; dar negimė tas, kuris butų 
liuosas nuo nepavykimų; (šitie 
nepavykimai ypač būva veiįzdųs 
pradedamuose žingsniuose.- To
dėl ir musų visuomenė prelekci- 
jas lankanti neturi jų paisyti. 
Priešingai, ji turi ateiti čia su 
pagelbh musų silpniems prele
gentams ir priduoti jiems drąsos, 
priimdama jų gerus norus ir šir
dingą pasidarbavimą už gerą pi
nigą. Tiktai šiteipos " išsic irbs 
pas mus ir geri prelegentai ir nu
mani nga visuomenė.

Šiteipos į dalykus žiūrint, ren
gėjai Aušros prelekcijų rJadkia, 
kad maloni visuomenė ir toliaus 
teiksis žingeidauti jųjų sureng- 

l toms prelekcijoms ir ant kiek
vienos skaitlingai apsilankis. Iš 
to lankymo prelekcijų yra 
guba nauda: ir tiems, kurie 
lekcijas skaito, nes tuomi išsili 
na, ir tiems kurie jų klar—1 
tiems, kurie laukia nuo visuof 
nės pašelpos mokslui baigti.

Šiai žiemai iki šiol yra Sureng
ta 7 Aušrps prelekcijos, kurios 
eina šiteip:

Sausio 31, p. J. Varkala, tema: 
Auklėjimo proto teorija.

Vasario 7, p. F. P. Bradchtįlis, 
tema: Tikėjimo ateitis.

Vasario 14, p. J. Hertmana 
čius, tema: Kalba.

Kovo 7, p. A. Žmuidzinavičius, 
tema: Lietuvių dailės atgijimas.

Kovo 14, Dr. A. Zimontas, te

jieškosime 
rasime ir 

išaiškinti.

«>pabaigus mokslą ir 
Tada nė viens

pinigų iš žinomos 
O kada bus jie pa- 

Iai nė neišdrįs draugi- 
pygą, kaip dabar yra 

Įesa, pačioj Chicagoj, 
Ipėjai “Aušrai“ nema-

tokių ypatiškumų 
labai toli. “Liet.” 
Laukio straipsnyje 
1908 m., pastebi:

lomenės dalis, orga- 
nielai pritarčia: te
isinius vardo! Bet

š visuomenę negu

kaipo knygų rašėją,

jaučia, kaip apsvar-

-~™ji “Aušra”. Aš nea
bejoju, kad “Moksl. Paskolos Ra
telio” sumanytojai nesibijos savo 

it į “Aušrą“, jei ma- 
įaujinant, jei su ja 
;au atširadęsis “š.

k,S’ trU atnešt
rra |trv- * .T 
rie kre. 'y* »»»■“
išsiuvi- į“sdle5_ p'rrn,,a 
aušo, ir MuI Fondas • 
.suome- Kur "'^'T

Ima: Gerklės hygiena.
j Kovo 28 Dr. V; Martišius, 
ma: Ostcopatija.

.vi-

KETVIRTA “AUŠROS1 
LEKCIJA.

27 d. pereito mėnesio gavome , 
išgirsti ketvirtą “Aušros“ sureng- . 
ta prelekciją, skaitytą p. Šerno, 
tėmon: Etika.

Prelegentas savo skaitinį ne
patingėjo kaip reikia apdirbti ir 
klausytojams suteikė apsčiai ge
rų ir sveikų minčių.

Pradėjus Christaus žodžiais: 
Daryk tą kitam, ko norėtum, 
idant kiti darytų tau, skaitlingais 
pavyzdžiais jis prirodė, jog šitas 
Christaus prisakymas yra pama
tu visokiai draugijai netik žmo
nių, bet/ ir, gyvulių sugyve
nimo; kad be jo jo
kia draugija negalėtų gyvuoti, 
o pertai ir jokia esybė negalėtų 
pasikelti augščiau, nes visoms 
kitoms veikiant prieš ją,’ ji būti
nai turėtų pranykti ir šitas savį- ; 
tarpinio naikinimosi darbas eitų, . 
kol visas svietas neišnyktų. Kitais , 
žodžais sakant, .jis prirodė, kad 
vienintelė išlaikytoja svieto yra 
meilė, kuri šaltinį savo turi šei
mynoje. . šeimyna anot prelegen
to, yra tai ratelis, kuriame meilė 
gali atsirasti, ir paskui kerotis. 
Rods sako jis, šitas šeimyniškas 
ratelis kartais nuveda žmogų į 
egoizmą, bęt bfc" jo meilė niekur 
kitur negali nė rastis, nė kerotis. 
čia pirmiausiai užgema meilė 
terp lyčių; toji pereina į meilę 
vaikų, o" vaikų meilė pasirodo 
meilėj tėvų ir tokiu budu atsiran
da savitarpinis ryšis, iš pradžių 

’ mažas tik terpu kelių šeimynos 
• narių, toliaus plėtojasi jis kas 

matyt, kad Mylėtojas buvo tas vjg j didesnį — į giminę, 
pats draugas, kuris atėjo j minė- j Uut, va|stiją, ilri ant jis 
tos draugystės susirinkimą gerai apima visą žmonij, augdama pla, 
ištraukęs degtinės, ir įėjęs į sve- fiau Sita pIėsis vis di. 
tainę, tuo pradėjo stalus, daužyti dyn k<J1 jos _ šcimvna
ir savo sumanymus duoti, tai ją panaikinus šeimyną
draugystė, nenorėdama jo kalbos ir meiĮė pati ,urtg išnykti ir vi. 
klausyti, o ne galėdama jo nuo sa draugija Uirti..
savo sumanymo- sustabdyti, ture- jo, susirinkimą pertraukus, ati- Pirod«s Sit»* 
dėti ant kitos nedėlios, ant kurios kliu<l>’,i v>'ro ir raol<:rs “"‘•■‘i“ 
Mylėtojas jau ne pribuvo.. Ir šeimynoje, tai pabardamas, tai 
dabar bėdavoja, kad draugystė tai vieną, tai kitą pu-
jmokėtų pinigu ne gražina. Ar sf' Jia,»u|«'kia vyrą už tai, kad 
nors viena draugystė, pasitratr- ,no,eri’ buv° ir <lid'lė> dal« 'rė
kusiam iš jos pinigus sugražina? iio1 ‘'bėra i° 'atkoma verge vie- 
Turbut tik tokiam, kuris iš jos ,oic ,r nepasigailėjo moteriai su- 
ir kartu iš tarpo gyvųjų pasitrau- drožti ažtai* kad P ,ma n,e‘ 
kia; tokio tai pinigai yra sugra- kinti- kuome‘ P P^lėnkia j| ar 
žinanti jo palaidojimui. Terp kit- b'"t susilygina su juo, vyrui 
ko Mylėtojas sako, kad soeijali- jos pakilimu besirūpinant. Dėle.

šito vienok prelegentas nenusi- 
f. mena ir, leidžia jai tiesą lavinti 

Kuopa ncvu.i nieko j°s gabumas toliau. Be abejonės 
ta draugyste, gal keli te’P ir turi buti- S,tas Pavestas 

atėmijau vakare, socijanstai ir priguli pilė tos Pre^e^n,to žiaurumas moters, 
Paklausykit: vaidinimas prasidė- draugystės, bet tai tas nerieškia, Jc* Fs ’štikro randasi pas ją, nė- 
jb dvi valandi vėliau, ne kaip bu- kad kuopa prie jos priguli. To- ra n*cku kitu, kaip tik^atspindžiu 
vo skelbta. Juk tad svečių buvo lįaus Mylėtojas primena apie ko- pasielgin^o vyro paties su mote- 
į 400 su viršum, taigi režišieriai kias vištų lioterijas. Kur tos rims.Jei jis ilgą laiką buvo jos vieš- 
savo sutižimu sugaišino veltui mintys jam prisisapnavo. Pa&u» žemino ir niekino ją, tai 
400 valandų. O juk mieste be- čianykščiai lietuviai niekur n®ra stebėtina jei 41 dabar yra 
gyvenant ir dar iš toliaus at- nėra girdėją aį>ie vištų lio- persiėmusr tuomi ir gavusi pra
važiavus, laikas be gak) brangus, terijas. Terp visko — tai įdo- g4» atsimoka vyrui tuomi P^tinĮ, 
Kiti tiesiok norėjo eiti- namo, miausias apipiešimas čianykščių kuom buvo mokėta jai. Kaip ji 
pradžios nesulaukę. Lai būna prakalbų, kurias 89 kuopa L. S. daugiau apsišvies, tai tos lieka- 
toksai pasielgimas režisierių pas- S. A. buvo parengus. Mylėtojas ,n<! 'erHskumo isnv s pa« 
Rūtinis. p-a-— J'

Dabar lauksime, mes brookly- paskirsčius auka? surinktas laike 
niečiai dar vieno 1 * **
go vakaro ■ __ _
rengiamo T. M. D. 0-čiosios kuo-|A. kuopa da negimė, 
pos, kuris bus 9 dieną sausio. 

Vinciunas.

negalima, ten dirbkim pas- 
kyrium. Bet šičia galima ir so»- 
cijalistams, ir tautininkams, >— 
bile pirmeivi: ii — dirbti iš vie
no.

Pagalvokite rimtai apie tai, mel- 
džiamiejie, Ratelio ir Fondo rė
mėjai!

J. Baltrušaitis.

Ne. 
tų Aušros kp. 
balsų, kaip 
nizacijose. 
sveria, tai ne 

įte- dėlto, kad 
1 daugiau turi

tfed.

pažeminti čionikščius lietuvius, 
labiausiai socijalistus. Mat turė
damas ypatiškus nesutikimus su 
ęianykščiais socijalistais, parėjąs 
namon ir griebia plunksną į savo 
ranką, ir pradeda juos šmeižti 
savo melais, manydamas tuom li
terato vardą užsipelnyti, Jtik gai
la, kad Savo melais ne gali tei
sybę užkariauti. Pirmiausia ra
šo apie Čianykščią draugystę D. 
L. K. Vitauto; buk ji nežinanti 
kam tarnauja, ir jeigu per susi
rinkimą kas bandytų paduoti kcT 
kį stimanymą, tai susirinkime kį- 
la riksmai, koliojimai sumanyto
jo, šauksmai reikalaujanti tokį iš 
draugovės išmesti. Iš tų žodžių

APIE

nos jos vergiškumo išnyks pas 
sako, kad 156 kuopa neteisingai H- * ■

mes inumuj- pakiisčlua Bet svarbiausias dalykas tai
labai iškilmin- BagoČiaus prakalbos. Mylėtojui vieta draugijoje, kurią moters

— Kudirkos vakaro, turiu priminti, kad tokia L. S. S. turi užitmti. Ir čia prelegentas, 
n. auuF. u. Iš kur My- drauge su didumu’ pirmeivių raš-
lėtojas tą numerį surado? Jis tininkų leidžia jai užimti visas 
sako: ne teip aukos tapo padalin- vietas neišskiriant nė politikos, 
tos kaip Bagočius nurodė, Bago Dėlei to, kad moteris teip pat 
čius tik minėjęs kankinius, mok- gerai gali atlikti visokius vyro 

9 tt. Paurėno visai ne dirbamus darbus ar dar geriau, 
tianej o vaianaą.,v«M«ic, Tai klausimas kįla, ar aš nesiginčysiu. Organizmas mo-
lankius Bagočiui; buvo prakalbos Paurėnas ne kankinys? Ar gal jis terš yra augštesnis už organizmą
parengtos L. S. S. 105 kuopos, laisvas? vyro ir nėra stebuklų, kad tas
Žmonių prisirinko apie 300. Va- Paaiškysiu, kaip aukos tapo pa- teip gali buti, tik klausimas yra; 
karą atidarė pirmsėdis P. Petro- dalintos: surinkom $18.23; litera- ar tas jai ir draugijai reikalinga
nis, ir paaiškino, kad prakalbos turas fondan nusiuntėm $6.00. yra ir ar ji vyro darbus dirbda-
parengtos su tikslu žmonis ap- Paurėno bylos varymui $3.00, * *’* —!*J"
šviesti ir apkalbėti vargingą mu- - - - ~---- „j. _—
sų padėjimą.

Dainininkų - choras padainavo 
kelias revoliucijonieriškas ir tau
tiškas dainas.

Bagočius savo kalboj, pilnoj 
paveikslų, aiškino darbininkų par 
dėjimą, darbininkų reikalus ir ko
kiu budu jie gali pagerinti savo 
būvį*; išvedė, kad tik per socija- 
lizmą męs galime įgyti savo tie
sas ir įvygdyti meilę, lygybę ir

15 LEVVISTON, ME.
29 d- gruodžio, pamel Ardiy sląeivius ir 

Hallėj 8 valandą .vakare, atsi- minėjąs. ~

prieš norus ki- 
bet dauguma

yra visose orga-
chicagiečiai per- 

kito, bet vien 
t kuopa visgi, 
ų negu kitos * brplybę ant žemės.

Bagočiut už kelionę $5.00, už sve
tainę $4.00 ir 23 centai liko nu
siuntimo kaštų. Tai iš kur Mylė
tojas pas mus randa da $7.50? 
Už tą apvaginithą esi vertas teis
man patraukti, kadangi mes tu
rim liudytojus, ir jeigu tamista 
to apšmeižimo neatšauksi, tai bu
sim ir priversti teip padaryti. 
Mylėtojas sako: Bagočius už ke
lią nieko neprisiminė. Tai net 
juokai. Ar po šimtą kartų turi

ma, valos atlikti savo prieder
mę? Praktika parodo, kad ne; 
Argentinoje ve, kur moters be
veik pralenkė vyrą kultūriškai, 
žmones nesidžiaugia tuomi; jie 
apsižiūrėjo netekę auklėtojų ir 
dabar su dovanomis vilioja mo
teris atgal (Kiekvienas iško
votas naujas laukas per
galėtojus -pakelia į pui
kybę, o toki ne pažįsta savo geis
mams rubežių; svarbios draugijoj

du

. J

i

ŽAGARO ATESTATO 
IŠKRAIPYMĄ.

“Lietuvoj” No. 50 1908 m./A^. 
Žagaras atsakydamas K. Jano
niui, tarp kito ko užkliudo ir 
“Kovos“ redakciją: “Jis pirma
me savo “Feljetone” rašėį kad 
aš šventvagiškai apsiskelbiau at
stovu, o vėliau prikibo prie drg. 
Mertinaičio parašo, ir da prie to 
parašo, kurį iškraipė “Kovos” ne- 
paliečiamiejie; iškraipė ir patįs 
stebėjosi”. . - - -

Tai yra didelis redakcijos ap
kaltinimas, didesnis, negu to “re- 
voliucijonieriaus“ pasirėkliamavi- 
mas. Redakcija tyčia iškraipė ir 
da stebisi! Žinant, ką tas Lietu
vių Socijalistų Sąjungos nrevo-4 
liucijonierius” — .kuomi- tarįib 
pat “L.” num. . patsai pesigyrė 
esąs, — gali padaryti, nesistebiu 
i? šito jo “teisingo darbo” vai
siaus, tačiaūs turiu apgint “Ko
vos” redakcijos, kaipo abelną! re-

i dakcijos garbę. 1 , I;
L. S. S. 4-jP kuopa atsiuntė 

“Kovai” Žagaro “atestato” nuo
rašą. Talpindamas jį “Kovoje” 
(No. 37 1908 m.), pridėjau pasta
bą: “Keistas parašas: “Komitp- ’ 
tas L. S. D. P.; "Sąnaris” (ke- I 
no?) Rodos originale negal teip 
buti. Ar nebus perrašytojų klai
da?” Tame nuoraše parašas bu
vo padėtas toks: . _■

"Centro Komitetas L. S. D?P.
Sąnoris T. Mertinaitis.”

Aišku, kad tai perrašytojo klai
da ; parašas, kaip pastebėjau; ne- . 
galėjo būt toks jlą faktiškai ga- '- 
Įėjo būt ir, be abejo, originaM-Į 
teip yra: *

“Centro Komitetas L. S. D. P. 
sąnaris T. Mertinaitis”.

Tą tvirtinu dėlto, kad džbay 'X 
jau nėra abejonės, kad Žagaf j/L 
pasiuntė į Ameriką ne L. ŠJ D.
P. centro komitetas, o tik to ko- • 
miteto užsienio atstovas drg. 
Mertinaitis jam išdavė paliudiji
mą.

Perrašytojui primečiau k" 
ir, rodos, tai darydams, nekl 
nes nė paliudytojai nematė 
kalo daugiau aiškinti.
A. Ž. kaltina “K.” redakciją, 
ta neva suklastavus

y* 4
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Apie tą Žagaro “atestatą” kal
bant, kišasi kitas su juo surištas 
dalykas. J. O. Sirvydas mane 
kaltino, kam aš netikįs^ jog 2a- 

k garas buvo L. S. D. P. atsiųstu 
atstovu, nėsa aš matęs jo paliudi
jimą net du sykiu: sykį kaipo 

. L. S. P. A. centro komiteto .na
rys, antrą sykį kaipo “Vienybės^ 

, Liet.” redaktorius.
Taigi gal kam išrodyti, kad aš 

vėla suku teisybę į priešingą pu- 
sę, nurodydams, kad to paliudi
jimo originalo nemačiau. Iš tik
rųjų jo niekad nėsų matęs. Ir' 

v tai dėl tos paprastos priežasties 
- kad tuokart Liet. Soc. Partijos 

C. K-to tokiuose atvejuose “Ko
vos” redaktorius J. O. Sirvydas 
nelabai paisydavo ir to paliudiji
mo nemalonėjo siųsti per C. 
K-tą; jei būt siuntęs, tai aš, bū
damas centro*sekretorium, bučia 
jį matęs. “Vienybės Liet.” gi 
redakcijoj — nežinau, gal Žag. 
rodė jįkam, bet ne man. Paga-

maniau, kad 2. nė rieturi tokio 
garsaus paliudijimo. , Atsimenu 
kaip šiandien, kad, Plymouthe 
Žagarui besilankant, pasijuokus 
iš jo “atstovybės”, jis pats nusi- 

* juoke ir nebandė mus pertikrifrt 
savo paliudijimu, nes tas nieko 
nereiškia, (gera buvo žinot nuo 
ištikimos ypatos,* kad čia teipgi 
draugas* daugiau tas paliudiji- 

. mas neturėjo ir neturi vertės).
Ar šiaip ar teip, tas jojo (Žag.) 
garsusis apsiskelbimas - sių^pagel- 
ba tikrojo L. S. D. P. C. K. 

r atstovo (Mert.) nieko blogo tuo
met nedarė: t Žagaras tuomet 
visgi atliko, kiek’ galėjo ir kaip 

■ mokėjo, gerą darbą visuomenės
V darbą, ne vien savo ypatiškai

naudai. Nors į pabaigą savo dar- 
. bavimosi parodė keistumą savo

nuomonių, nors prisiėjo ir man 
sykį smarkiai bet trumpai su juo 

. . ginčytis, kuomet jis privatiškam
pasikalbėjime ėmė peikti T. M. 
D. ir S.- L. A, ir nurodinėt, kad 
prie tų organizacijų negalįs pri- 
•klausyt socijalistas, nors ant galo 
sukėlė tų organizacijų rėmėjus 

‘ slvo nenuosekliu “feljetonu", vi
sai nenaudinglį; —: tai vienok pa
skui nieko blogo iš to nebuvo.

' Kitas dalykas, kuomet antrą 
kartą atvažiuodamas ėmė garsin- 

I. sintis, kad jį “atmušė” — gelbė
kit amerikiečiai! dėkit man- au
kas! (buvo tokį atsišaukimą pa
rašęs į “-Kovą”, bet jau perdaug 
tas keistai išrodė, dėlto jį išbrę- 

» žęs patalpinau tik apie jo “iš ca
ro. nagų ištrūkimą”,-r- žr. “K.” 
N. 40 (907 m., — o pinigus jo 

-kelionei surinksiu tarp “K.” ze- 
cerių ir pąsiūrtčiau telegrafu į 
Tilžę). Už tąi Žag. apsiskelbi- 
mą “Vienybės” redaktorius J. O. 
Sirvydas mane, kaipo “Koyos“ 
redaktorių, apskelbė caro šnipų 
“patarnautoju”, ro 2., atvažiavęs, 
tikru “juodašimčiu” teip, kad ir 
dabar žydai “radikalai” Phila^tel- 
phijoj tokią nubmonę turi apie 
“Kovą” ir jos redaktorių, kad nu
ėjus man į Paurėno apginėjų kon
ferenciją porą nlėnesių atgal, ko
ne reikėjo ■'apleisti susisrinkimą, 
protestuojant prieš mane vienam 
tokiam “radikalui”. Ačiū tik 
tam, kad buvo tenai jų ir mano 
pažystamas draugas, socijaldenio- 
kratas, kuris ir sugrumė aną ne
protaujantį narsuolį. Mat netik 

J Žagaras gali reikalauti iš Rev.
Selp. Komiteto aukų “vedimui 
kovos su Baltrušaičiu ir Co.” 

, (žr. “L.” Na 50! 1908 m.); yra 
ir daugiau tokios “revoliucijos” 
kėlikų. ' J. Baltrušaitis.
h '■ ' Lr

/**

nuosaikumo yra! ir aplinkiniais 
keliais išteisinti save akyse vi
suomenės. Aną sykį -vietoje pa
siteisinti iš daromų jam užmeti- 
nėjimų, jis pasiteisinimų ėmė 
reikalauti nuo “Aušros”, dabar 
vietoje klausti pas savo draugą, 
ar jis rašė į jį liišką ir kokį, ar 
ne, jis klausia manęs. Ar tik ne 
mokslas jam. teip galvą susuko?

Poliaus jis stengiasi nuduoti 
šventai nekaltą savo veidą ir tvir
tina, buk jis apie savo bičiulį K:
J. , prašydams jam nuo “Aušros” 
"Kašelpos pasakęs visą teisybę, 
gryną teisybę ir nieko daugiau, 
kaip tik teisybę. Bet kaip su 
ta K. J. žmona, kuri drauge, ar 
teisingiau sakant, kurios vardu
K. J. teipgi pašelpos prašė, tik 
ne kaipo savo žmonai, bet kaipo 
kokiai kitai ypaltai? Ar šitą

t moksląeivis, P. G. paaiškino 
į “Aušrai”? (bet jis apie tai galė

jo visaf nežinot. Red.). Aa, aiš
kiai pasirodo .anot jo, “trustas" 
išnaudojimui “Aušros” fondo pri- 
vatiškiems reikalams. Iš to vis
ko reikėjo jam pasitėisinti ir ne
siskubinti vadinti įmanė melagiu 
ir su ilgomis ausimis. Prie jokio 
“melagių trusto”, kaip jis sako, 
aš nepriklausau ir p. Politaičio 
yisai nežinau kas jis toksai, o 
per tai ir jokio “tjrusto” su juo 
apgynimui kokių nors ypatiškų 
reikalų negaliu turėti; jeigi p. 
Politaičio ir mano reikalavimai 
nuo. P. G. yra vienodi, tai tas 
parodo, kad musų principai ne 
melas, tik jieškojimas teisybės. 
Ar gi tą nepnvalo daryti kiek
vienas doras žmogus ?rr..JTaigi 
moksląeivy
1) Išaiškink kame 
nas 
r\merikos aukų revę 
surinktu $30000 — 1 
buvo daugiau, ar maįžiau it kiek?
2) Pasakyk, kodėl Dr. Graičuno 
paliudijimas negali būti priimtas; 
ir 3) Pasirūpink, idant tavo laiš
ką, kurio apskelbimo Reikalauji 
nuo manęs, apskelbtų į ką rasei. 
Iki to visko nepadarysi, melą ir 
ilgas ausis pasilaikyl| sau.

P. G. parodyk ją: 
Dr. Graiču- 

sukiupo", pasakydamas, kad 
ręliucijai buvo 

.r jų ištikro

J. Laukjis.

AIKŲ LIGOS ŽIEMOS 
METĄ.

Nuo kūdikystės ilti žilai se
natvei traukiasi, imtym 
kurioms vienval par ūeina prie
šintis. Penkiolika šimtų ar dau- 
giaus įvairių ligų tolydžio pasi
rengusios prie mažiausios pro
gos mus užklupti. P|rmiejie gy> 
veninio metai yra ypatingai prie
lankus ligai, vaikai greičiau su
serga negu suaugę žmonės. Dau- 
giąu mirčių atsitinka terp vaikų 
žemiaus keturių mėt^j amžiaus, 
negu kuomet nors paskui. Šitie 
baisus įsiveržimai ant įmonių gy
vasties • y ra šiek-iek sulaikyti sa
nitariškomis bei hygieniškomis 
priemonėmis, bet nežiūrint į vi
są pirmyneigą terapjos

e su ligoms,

; iytas ir turi baltymą ir daug 
įuosėdų. Uždegimas inkstų yra 
riena iš arčiausių painių šlakuo

tosios šiltinės. Jis gali būti leng
viausioje formojė.

Išbėrimas yra škarlatinio rau
donumo; jis išsiverčia pirmą ar 
antrą dieną, pirmiausiai apie ka
li lą ir ant krutinės, paskui grei
tai išsiplatina po visą kūną. 
Gerklė, liežuvėlis ir lupos tankiai 
būva labai raudonos. Kartais 
gerklės apsireiškimai pereina ir 
net pasidaro joje žymios opos; 
v dūrinė ausis tankiai būva iš- 
tinkamąjr apkurtomas įvyksta.

Šlakuotoji šiltinė yra pati sa
vimi aprybota ir negali būti su
trumpinama. Kaslink gydymo 
teip' svarbios ligos Harvardo pro- 
fsopius Ratch teip sako: "Mano 
nuomone vaistai vartojama kur
kus perdaug didelėje dalyje be- 
painių atsitikimų lengvos šlakuo
tuos šiltinės. Regis aš turiu 
tiesą kalbėti kaipo žinovas šito 
daįyko, kadangi per daugelį metų 
mano uždaviniu buvo sulyginti 
pasekmes gydymo mano bendra- 
draugų su vaistais su mano pa
ties gydymu be vaistų” .
‘Vaikas reikia atskirti nuo li

kusios šeimynos ir jokių lankyto
jų "prie jo neleisti. Geriaus- jei 
kambarys yra saulėtame šone 
namų', gerai išvėdinamas, 
kių įtaisų ar bereikalingų 
d ik

Reikalingas yra pilnas 
sys lovoje. Geriausia 
ti vaisiai, vaisių sunkos ir leng-l 
vos košelės. Grūstą ledą galima 
laikyti burnoje nuo skaudamos’ 
gerklės ir vėmimo. Jei galima 
ligonis turėtų gargaliuoti šaltą 
vandenį ar po lygią dalį listeri- 
no ir vandens; šalti pridcdalai 
reikia dėti apie kaklą su trumpais 
pridedalais šilčio kas valanda. 
Jei kūną išberia la$ai palengva, 
įsuk ligonį į šiltą, šlapią drobulę, 
arba mirkyk kojąs karštame van
deny. Sumažink karštį suvilgy- 
cJamas kūną šalta drėgna kempi
ne, duok šalto lemonado gerti. 
Kfuną du kartu į dieną reikia iš-' 
tepti karboliuota vazalina, kakao 
sviestu ar alyva. Tas suminkš
tins išsidėstančias viršutines ce
les, sutrumpins jų raką ir neduos 
plėstis ligai per atšilupusias pleis
kanas. Kūdikis reikia laikyti lo
voje, kol lupimasi neišnyks, va
dinas, nuo dešimties ilA dvide
šimts penkių dienų, r Paskui na
mai reikia išrūkyti gerai, sude
ginant tris svarus sieros ant kiek
vieno tūkstančio kubiškų pėdų 
kambario erdmės. — Dr. F. M. 
Rossiter, laikraštyje 
Health”.

be jo- 
rakan-

pasil- 
valgy

jLtyTUVA
pasamdymas ^vetainės ir abelnos 
choro išlaidos gana augštos, tai 
nuspręsta, kad pakol kas, repe
ticijų pietinėje dalyje miesto ne
daryti. Choro repeticijos at
sibus dįdjar tiktai vienoje vieto
je; būtent, Justos Vartų bažny
tinėj svetainėj, ant 23-čto Place, 
arti Oakley Avė. .Repeticijos 
atsibūva kas subatos vakaras, 
8 vai. f į a? -

Kadangi “Birutės” draugystė 
rengia kitą vakarą 21 d. vasario, 
ir kadangi ant to vakaro nori dai
nuoti vien naujas dainas, tai kvie
čia atsilankyti ant choro repeti
cijų nevien senus giesmininkus, 
bet taipgi ir norinčius prisidėti 
prie choro; ypatingai kviečiamos 
merginos. Vėliau prie choro ne
bus nauji priimami

Draugystė rengia pastatyti ant 
scenos dalį iš “Prabočių Šešė
lių” — dramą “Ne sau-žmonės” 
ir taipgi “Kdva ties Žalgiriu”; 
pirmutinis veikalas parašytas jau 
gerai žinomo raštininko Vydūno. 
Autorius “Prabočių šešėlių” ga
vo už savo originališką veikalą’ 
pagyrimą visų vokiečių-raštinin- 
kų, kurie pripažino autoriuj vie
ną iš pirmutinių vietų tarpe vi
sos Europos rašėjų. Taigi, vei
kalas “Prabočių šešėliai" yra 
ištiesų originališkas ir geras. Da
lis “Ne sato žrponės" paimta iš 
baudžiavos laikų, apie 1750 me
tus. Drama “Kova ties Žalgi
riu” taipgi vieno iš gabiausių 
raštininkų. Dr. Pietario. — Sve
tainė paimta University Settle- 
ment, kampas 46-tos -ir1 Gross 
gatvių; ant Town of Lake

1 . J. Ilgaudas,
‘^Birutės” 'draugystės pirminin

kas, 3312 So. Balsted St. .

EMILE ZOLA
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peiliais, o jis, pamišęs iš neišpasakyto skaus
mo ir baimės, šaukė baisiu .žvėrišku teisu. 
Kuomet jis persiskyrė su siela, užmušėjai iš
sigandę savo darbo, išbėgiojo į visas puses.

Tai buvo visa Palatino griuvėsių istorija. 
Kuomet Pierre išėjo iš koridoriaus, jis — grei
čiausiai norėjo atsikratyti nuo savo vado ir 
pasilikti vienas tame tyliame sode, ant pačios 
kalno viršūnės. Beveik tris valandas ^jis gir
dėjo to rindu i-

džiai dekliamifojantį išmoktus daiktus. Dabar •i a • • - -

- -------“T a kiti ciklopiški griuvėsiai, t*- Karakalos ter
mai, t— taipgi prižiūrimi, kaip atmintis a 
išnykusią jau ant žemės milžinų veislę. Tot 
salės nepaprasto didumo, — du vestibtriai, ku
riuose galėtų sutilpti gyventojai viso miesto, 
— frigadirium? — baseinas, į kurį galėjo pa
tilpti penki šimtai žmonių, — storos, didžiau
sios sienos, kokių neturėjo n| viena pilis!.... 
Nenoroms klausi savęs, kokiems žmonėms^ 
kokiai didelei miniai turėjo būti pastatyti tir 
didžiausi namai, kuriuose ateiviai išrodo men 
kūtėmis skruzdėmis? Galima manyti, kad tai 
nugriuvę uolos, kad tai kasžin-kokie kalnai 
surinkti ten milžiniško gyvenimo pastatymui 

Ir Pierre vis labiau gilinosi į tolimą pra
eitį, slenkančią prieš jo akis. Iš jvisų pusių,t 
iš visų keturių galų didelio gorizonto, ėję 
prieš jį gyvuose paveiksluose istorija. Šiau
rėje ir vakaruose toli mėlynavo liguma, tai 
buvo senoji Etrurlja; rytuose linguodama 
juodavo Sobinų kalnai, o pietuose Albanu 
kalnai ir Liucijum skendo auksiniuose sai Į

marumas
terp vaikų yra vis dar didelis.

Jai žemiau 
is: labiau-- 
Jra šlakuo-

dešimties metų amžiai
šiai pasiduoda žiemą, y 
toji šiltinė, tymai, dift^rija, sme
geninių plėvių uždegimas, kokliu-

• • • 1 I .šas ir krupai.
Šlakuotoji šiltinė ir

“Good

Dangus
KOVA.

pradėj niauktis ir žai- 
'buoti, 

jau audrą atsiaučiant;

IŠ VISUR.
|| šiuose metuose Peterburgo 

muzėjuje Emeritage vadinamame 
susekė, jpg daugelis daiktų, ko
kius laikė už brangias senoviš
kas liekanas, yra vien pigus seno
viškųjų mėgždžiojimai. Ant iš- 
piaustymų ant drumblio kaulo ra
do net parašus, kad tie daiktai 
padirbti Paryžiuj 1858 metuose. 
O už tuos daiktus 14 metų at
gal užmokėjo net keli| milijonus 
rublių.

Į Laikraštis “Practical Engi- 
neer” praneša, buk koksai inži
nierius, kurio vardo nepaduoda 
vienok, laikraštis, išrado r naują 
kanuolę, kuri j minutą gali pa
leisti net 50000 šūvių, šaudys ji 
be parako, bet parako vietą už
ims diržai apie smarkiai besisu
kanti rat?>. Klausymas tik, ar 
iš tokios kanuolės galima bus pa
taikyti. I • ‘

MANO ATSAKYMAS MOKS- 
, LĄEIVIUI P. G.

. - Pirmučiausiai moksląeiviui P.
* G. reikia žinoti, kad aš niekad 

po svetimus laiškus nešnipinėju 
ir jo paskutinio reikalavimo ne
galiu išpildyti. Vienas jo atviras 
laiškas, rašytas j “Lietuvos” re- 
daciją, kuriame jis “privatiškai" 
redakcijos paraše liautis apie jį 
rašinėjus, idant šnipai nesusektų 
jo vietos gyvenimo ir nesuimtų 
jo, man buvo duotas perskaityti 
parodymui kokiame- dideliame 

'biųoavojuje jis randasi. Daugiau 
jo laiškų neskaičiau ir niekuo- 

* met ir niekam nesakiau, kad juos 
kuomet skaičiau. Dabar jis rei
kalauja nuo manęs “aiškiai” įvar- 

. dinti ir žodis po žodžio išspauz- 
dinti laikraštyje tą laiško vietą, 

. kurioje jis gazdinęs “Aušrą”. 
'".Kur Įčia nuosakumas to vyro?

’’ Jei jis užmiršo, kad jis rašė tokį 
laišką j savo draugą, tai jam tik 
draugas tas gali apie tai primin
ti. Bet jrfm eina ne apie tai, 
kad parodyti teisybę^, tik apie tai, 
Vad sofizmais, kuriuose nedaug

Šlakuotoji šiltinė iri difterijaj4 
skaitosi baisiausiomis iš visų d^- 
bar apsireiškiančių . užkrečiamų 
ligų. Rauplėms seniai jau atim
ta jų aršiausia baisenybė. Šla
kuotoji šiltinė ir difterija abi eina 
staigyn, ypatingai pąskustinė. Šla
kuotoji šiltinė yra labai staigi 
iš pradžių, ženklai būva paprasti 
smarkus snuo pat pradžios; bei 
aš pastebėjau, jog liga nėra to
kia smarki pas vaikus, raugintus 
valgiais akylai sykis į sykį sutai
sytais iš vaisių, grudų ir riešutų 
be priegardų ir įrituojančių ar 
padilginančių sudėtinių.

I
į ŠLAKUOTOJI ŠILTINE.

Šlakuotoji šiltinė gali' išsivys 
Styti pavojingai su kelioms va
landoms. Paprastai užeina dre
bulys ar eilė drebulių, vėmi
mas ir pas mažus vaikus konvul
sijos; karštis kįla greitai — su 
diena ar dviem temperatūra pakį- 
la nuo 104° iki io$°, pasilikdama 

........................ . ~~ įcėturias 
pamaži, 

de- 
yra 

iežnvis
etas 

is, padaran- 
į žemvuogę 
žemvuoginiu

Ryti yra sunku ir 
(valgyti

sytais iš vaisių 
- • • 1 ar

visai vienoda tris ar 
dienas, paskui puldama 
tveria kdkias septynias 
šimts dienų. Kairi 
pasididinusios ir oj 
aptrauktas baltu i 
raudonomis damėir 
čioms jį panšiu 
ir nuo to vadina jį 
liežuviu.
skaudu. Būva nenoras 
ir užkietėjimas vidurių;- šlapumo 
būva mažai, t_._ .

Girdėtis jau audrą atsiaučiant; 
Jau jure sujudo, pradėjo siūbuoti, 
Ir ūžti lyg kovą prijaučiant
Ir užkaukė vėjai, griausmai su

drebėjo. 
Jiems atliepė jure triukšminga; 
Nes audros kovoti pagelbon atėjo 
Prieš uolą, jų priešą galingą.
Ir šniokšdamos bangos, ir vėjai 

ir griausmas 
Su uolomis kovą pradėjo, 
Bet silpnos, atpuolė — tik žū

vančių šauksmas.
Ir vėjo kaukimas girdėjos.

Ir vėl jure kentė smūgius kosun- 
kiausius,

Ir lenkėsi uolų didybei,
Bet bangos nerimo, ir jausmas 

(giliausias 
"Jas spyrė įgyti liuosybę.
Nors, rodėsi, jure ramiai mėly- 

< navo.
Ir spindulius saulės viliojo, • , 
Bet vėtros pakilo — griausmai 

. 1 \ sudundeno,
Ir bangos vėl siautė, putojo.
šiuom — kart daug stipresnės jų 

spėkos jau buvo; 
Uola vis labyn jau silpnėjo,
Ir su trenksmu truko —• viena

• » . (dalis griuvo,
Antroji teippat sudrebėjo.
Ir šitą nąjkino, jos pamatą grio- 

,(vė....
Galinga viršūnė svyravo....
Ant galo jau visą'ją bangos nu- 

(plovė, 
Ir jure laisvai susiubavo.

M. Lietuvaitė.

|| Koksai korsikonas Benedette 
paleido per langą kelis šūvius j 
Prancūzijos ministerių pirminin
ką Clemenceau, bet nepataikė. 
Jį suėmė. Mat buvo tai kerštas, 
kad Clemenceau jam nedavė kon
cesijos parengti loteriją Prancū
zijoj.

|| Paryžiaus universiteto pro
fesorius Grehaut, kaip paduoda 
•laikraštis “Petit Bluė” išrado bū
dą apsaugojimo kasyklų nuo ex- 
pliozijų, bet ant 
miasi, laikraštis

ko tas būdas re- 
nepaduoda.

metais Europoj
šalčiai. Užšalo

|| Su naujais 
užstojo dideli 
vandens teip, kad dirbtuvėms jo 
kaip kur pradeda pritrukti. Mag
deburge dėl stokos vandens mie
stas neteko elektriškos*pajiegos, 
nes jtaisos ne įstengia parūpinti

- žf Į .

|Į Paskutinės žinios atėjusios 
iš vidurinei Atnerikos praneša, 
jog ten vėl gali užgimti karas. 
Buvo jau Nicariguos ir Salvado
ro kariumenių susirėmimai.

|Į Kronstadte, tMaskolijoj, pasi
mirė garsus tpopąs Jonas iš Kron- 
stadto, daugelio Maskolijoj šven
tu laikomas. >

1
|L Policija vėl giriasi, buk ji 

susekė sukalbį ant caro gyvasties. 
Carskame Sele suareštavo 20 ypa
tų- . ZJ

ATYDAI VISŲ GIESMININ
KŲ IR GIESMININKIŲ. 
Kadangi pietinės miesto dalies 

« ,.v.r..xr ----------- giesmininkės pradėjo visai nesi-
tankiaa labai nuda-1 lankyti ant choro repeticijų, o

U Mieste Kalkuttoj", Indijose, 
naujų metų dieną buvo kruvini 
susirėmimai indiečių su kariume- 
ne. 60 ypatų tapo sužeistų. 
Suareštavo 200 indiečių.

|| Lndone, kur labai tankiai 
būva nepermatomos miglos, at
lieka dabar bandymus jas išsklai
dyti su elektrikos pagelba

—------.-vy. 1113 VdldlIUdS JIS glT-J-j^ . ” Jattiuu člUKSiniUOJ
(!ėj° duslų ir monotonišką balsą, nuobo- ^yspmduhuosej tolumoje taipgi buvo

j -c ------- -- *««.«.

vikrus kareivis pradėjo pasakoti, kaip jis myli 
Prancūziją, kaip jis mušėsi kovoje prie Man- 
džento. Jis paėmė, meiliai šypsodamos, iš ku
nigo rankų sidabrinę monetą — Xr pradėjo 
pasakoti apie mūšį prie Solferino. Staiga pa
sirodė ponia, jieskanti vado. Kareivis tuojaus 
puolė prie jos. x

— Lik sveikas, ponas kunige. Tamsta 
gali išeitj per Kaligulos rbmą.

Pierre’ui pasidarė lengva, pasilikus, ant- 
galo, vienam ir gavus atsisėsti ant suolo sode. 
Puikus žali aržuolai, po kuriais stovėjo suo
las, išskleidė storą ir malonų paunksnį. Ap
linkui buvo tylu, ir Pierre paskendo į svajo
nes, kurias sužadino puikus nusidavinpi isto
rijos. Kitados čia, toje vietoje, yt tankus miš
kas augo Farneze sodai; vilos namas užsilai
kė, vienok ir ligšiol, ir, rodosi, žalių aržuolų 
šlamėjime girdėjosi naujas atgijimo balsas.

' Bet Rymas, išsimėtęs aplinkui tą iškilmin
gą kalną, taip prispirtinai viliojo prie savęs, 
kad jis ilgiau nebegalėjo sėdėti. Jis atsikėlė 
ir priėjo prie terasos baliustrados; tolumoje 
pasirodė Kapitelius.

Ant kalno buvo susikišę vienas prie kito 
nublukę pilki triobėsiai ir labiausiai į akis 
metėsi plokštąs, siaurais langais, užpokalinis 
senato fasadas, ant kurio buvo keturkampis 
bokštas. Už tos augštos plikos sienos, kur 
kuomet tai stovėjo puiki Jupiterio žinyčia. 
Po kairei, nusileidžiant nuo Kaprino, kur vi
duriniuose amžiuose ganėsi avys, stovėjo biau- 
rųs namai, o prie Kafarelli rūmo, kur dabar! 
yra Anglijos pasiuntinybė, žaliavo keli pui
kus medžiai ant senos uolos viršūnės. Čia 
buvo Kapitelius, Rymo didybė!.... Dabar 
žiūrėtojas nustebęs klausia savęs, keikiu budu 
tiek atsitikimų, tiek garbės galėjo sutilpti to
kioje nedidelėje vietoje, — ant tos nedidelės 
kalnuotos salės, apsėtos apgailėtinais triobė- 
siais!.... ’ V

Nemažiau nustebo Pierre ir iš Forumo; 
tai siauras piečius, suspaustas tarp dviejų 
kalvų, loma, kurioje buvo prikišta daugybė 
namų. Reikėjo giliai iškasti žemė, kad pa
siekti respublikos piečių. Dabar Forumas il
gas, rustus, gražiai užlaikomas piečius, ant 
kurio nėra nė vieno krūmelio, nė'vieno me
delio; matosi tiktai, tartum aplaužyti kaulai, 
seno grindinio liekanos, jiekštos pamatai. ' Bet 
reikia pamatyti Konstantino baziliką su jos 
milžiniškomis jiekštomis, kad žmogų apimtų 
ypatingas jausmas. Kuomet į jas žiuri nuo 
Palatfno, tai rodos, kad jos pastatytos kasžin- 
kokiems milžinams, jų storumas toks stebėti
nas, kad šmotelis nuskilęs nuo vienos arkados 
ir gulintis ant žemės, išrodo lyg didžiausia 
uolą. Ir čia, ant to siauro Forumo, buvo visa 
didžiausia tautos istorija, kuri gyvavo ilgus 
amžius. Tas piečius buvo ir prekyvietė, ir 
biržė, ir tribunolas, ir vieta politiškiems su
sirinkimams. Ten Grakchai gynė neturtingus 
ir nužemintus, ten Sulla patvirtino dekretą 
apie savo priešų išvijimą, ten kalbėjo Cice
ronas, ir ten kabojo jo kruvina galva. Pas
kui, imperatoriai pamynė jo garbę, o viduri
niuose amžiuose įtaikė ten prekyvietę gyvu
liams. Pastaruoju laiku vėl pradėjo bran
ginti tą piečių, jis sužadina tyrinėtojų žin
geidumą, kurie, klajoja su visokiais prileidi- 
mais, ir jau išgalvojo nuo penkiolikos lig dvi
dešimties sumapymų, kaip jį surasti. Pa
prastam žiūrėtojui, ne mokslinčiui ir nepa- 
žystančiam senobinio Rymo, visi dėtailiai vi
sai ne žingeidus, ir tas iškasiotas piečius iš
rodo jam kapinėmis, ant kurių buluoja seni, 
iškasti iš žėmės akmens.

Į pietryčius gorizontas darėsi platesnis, ir 
Pierre už arkų Tito ir Konstantino pamatė 
didžiausį Kolizėjaus namą. Laikas, yt stip
rus piautuvo smūgis, nukirto tiktai vieną jo 
pusę, ir jis — tas milžinąs — stovi su dau
gybe plyšių, per kuriuos matyti mėlynas dan
gus. Kiek čia priemenių, lipynių, koridorių, 
kuriuose lengvai galima paklysti; — čia vieš
patauja rusti tyla, o iškapotos sienos primena 
užgesusį kraterį. Tiktai karšti spinduliai, ku
riuos saulė leido ant, Kolizėjaus per tūkstantį 
aštuonis šimtus metų, pridavė auksinę spalvą 
tiems griuvėsiams, primenantiems tuščią, pli
ką kalną, nuo to laiko, kaip jį nuvalė nuo 
augmenų. Bet ir dabar, — kokį reginį pa
mato akys žiūrėtojo, kuomet jis tą skylėtą 
kalną vaizdo sau gyvu, pripildo cirką 90000 
žiūrėtojų, kurie galėjo sutilpti cirke, įsiveiz- 
dina sau ant arenos paveikslą žaismių ir ko
vos, įsiveizdina sau minią, trokštančią reginių 
kraujo, pradedant nuo imperatoriaus ir jo ži
bančios svitos ir teigiant nerimaujančia ple
bėjo jura!

O dar toliau, ant gonzonto, buvo matyti

, ---------------UUVŲ
Allia-honga ir kalnas Kava, apaugęs arži, ,į^Į 
lais, su vienuolynu, kuris pakeitė Jupitei į 
šventinyčią. O ]x> jo kojų, anoje pusėje I J 
rūmo ir Kapitoliaus, niūksojo Rymast; ties ] 
prieš jį buvo pasikėlęs Eksvelinas, po desr-|1 
nei —.Kelius Aventinas, o po kairei^ nors jis 
jų nematą — Kvirinalas ir Viminalas. Už-1 . 
pakalyje ant Tibro kranto matėsi Janikulas. | 
Ir rodėsi, kad visas miestas prakalbėjo apie | 
savo buvusią didybę.

Ir visai nejučiomis jis priminė jo visą istol 1 
riją. Ten Palatine buvo Rymo lopšys. Sep-Ljj 
tyni karaliai, kurie viešpatavo pustrečio amĄl 
žiaus, gyveno ten, apsupti iugš tomis sienomis J J 
kuriose buvo iškirstos tik trejos durys. Pas-I < 
kui prasidėjo respublikos gadynė, visų gar-H 
singiausia, kuri prasitęsė penkis amžibs, iš-;.* 
pradžios užėmė tiktai Apeninų pusiausalį, ei 
paskui ir visą pasaulį. Ir nuo to laiko Ryma.® 
pradėjo labai augti. Ir štai imperatoriai prar 
deda statyti puikiausius nupus iš brangiai^ 
medžiagos. Imperatorius • Augustas suinA 
savo rankas ir dvasiškąją ir Svietiškąją j | 
džią, jis pasidaro pirmuoju kunigu ir | 
muoju valdovu, jis apskelbia save dievu k 
žemės; jis neapsistoja nė prieš ką, jis ži 
kad viešpatauti ant žmonių galima tik t 
met, kuomet esi ir valdovų, ir kunigu, ir y ' 
peratorių, ir popiežių. Ir Rymas tokiu s | 
valdovu džiaugėsi, didžiavosi, j •

Augustas mirė, jo, rūmas' buvo uždarys 
apskelbtas šventu ir pavirto į žinyčią. Pi 
Pierre’o akis išaugo kitas rūmas — Titx
• « • < • Mjaus, kuris paskui buvo pertaisytas ię 
dintas—Kaligulos rumu. Bet nuožmiam L. ' 
ronui tie rūmai buvo per ankšti, jis užgjr/ 
privatinius sodus ir pradėjo statyti ten Sal^iS ' 
auksinį rūmą, tet neužbaigė, ir jo griūvėsią nl 
greitai susilygino su žeme laike sukilimų lia [ į» 
dies, ir maištų. Paskui viešpatauja vienas ir 'ji 
jieratorius kitam, paskendę biaurumė. 
ištvirkime; ir jie neatsilieka nuo savo pirmt 
kūnų ir jie, apimti beprotybe, stato nauj - J 
brangiausius rumus, išpuoštus auksu ir brf 
giausiais papuošalais. Ir visi tie rūmai išl; -.1 ‘ 
ga Pierre’o akyse, rūmai, kurie iščiulpė 
mažai kraujo visam pasauliui, kad tik užg 
nėdinti vieno žmogaus geismus. Mirusį ini-j 
peratorių priskaito prie šventųjų, o jo įpėdinis/ | 
apimtas manija, statė vėl naujus rumus, kadį ■ 
palikti atmintį apie save. Į i .

Septyni ir pusė amžių — mionarchijos ir i 
respublikos laiko — sutvėrė Rymo didybę, ii 
penki imperijos amžiai galutinai sudemoralK 
zavo ir suvargino tautą — valdovą. Rymo 
valstybė nuo vieno galo lig kito buvo.apvąt < 
giama, artinosi bankrotas neišvengiamasjjiau-į 
dis, užsikrėtusi savo valdovų išdykumu ir išl ' .1 
tvirkintu, kas-kartą giliau grimsta į purvinsi 
ir Rymo valstybė susiskaldo. Paskui imperi-Jz 
jaj priėmusi krikščonybę, uždarė žinyčias, už-f 
gesino Vestos ugnį,, palikusi tiktai nekuria^ ‘yH 
stovylas, kaipo atmintį apie Rymo didybę.* 
Penktame amžiuje barbarai užpuolė ant Ry-W 
mo, sudegina jį arba, išsiveža visas brangeny-jV 
bes pas save, kurios dar užsiliko nuo ugnies, 
Paskui viskas paskęsta ir pražūva viduriniųjų | W| 
amžių rūke. Tame laike paima valdžią Ry- 
mo popiežiai ir jie stengiasi suimti visą paiA 
šaulį į. savo rankas. Ir brangus rūmai vie- 3 
nas po kito pavirsta į griuvėsius, susilygini - | 
su žeme ir ant jų vietos pasirodo sodai, dar-i 
žai arba ganosi avys, kurios laisvai lydavojc _ j| 
po Domicijano sales įr sugriuvusią ApollonC^J 
šventinyčią. . ‘ f

Buvo kokia pirma valanda dienos, kuomet^. | 
Pierre atsibudo, tartum iš miego. Saulė kai-į > 
tino ir Rymas lyg užsnūdo nuo karščio. Jis ; 
išėjo iš sodo, dar nevisai nusikratęs tik kąi 
matytų reginių.. Po pietų jis nusprendė ap- . j 
žiūrėti senobinį Appijo kelią. Jis nenorėjo p/ 
grįžti į Džiulio gatvę ir todėl išėjo už miesto I - 
ir ten, apytamsėje salėje pavalgė pietus, už-; V 
snūdo porą valandų, laukdamas saulės nusi
leidimo.

Senobinis Appijo kelias, lyg kaspinas tę
sėsi tarp išRilmingų paminklų, pastatytų antt- 
kapų. Ir čia metėsi į akis iškilmė ir didybė.Į - 
Mirusiejie norėjo nustebinti praeivius, savo Į- 
iškilmybe, kokia jie buvo apsiaupti gyvi. Ir r 
čia buvo matyti, kaip mirusiejie, norėdami ĮJ 
vieni užbėgti kitiems už akių, statė sau bran-r 
giausius ir didžiausius paminklus. Tai buvo P 
didžiausias noras sulyginti mirusius su die- Y 
vais! Ir Pierre vienas susimąstęs, pamažu i 
klajojo po tą kapinyną, skaitydamas užrašus y 
ant paminklų ir iššaukdamas savo vaidmtu- 
vėje visus tuos numirėlius, kurie guli po sųrir^ 
kiais akmenimis.

k
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XXIII. Kas-nors nusprendimo viešpatau- 
uso,r turi sėdėti bokšte4) šešiatą savaičių ir 
grašių užmokės.

geležinės gromatos nuo skolų ant trejų 
laikui privalo toks skolininkas apmo-

dėl pigumo javų kiek-tiek įžymi, pateko iki lai- 
Zyg. .Augustas, visi vaivados ir sto

rulei muitų paliuosuota.
1 bus duodami iššaukštiniams; ,o jei-

Artikulas II. Atėjus staigiam reikalui, visi valstiečiai 
ir pavaldiniai eiti turi ginti šalį.1)

Zyg. Augustas> atsižadėjo nuo galybės įstatinėti mo
kestis ..Lietuvoje, be leidimo luomų, asabišką tarnystę ant 
visados įsakė. ' *

įsių Sta
tu ; kas

Artikulas III. Kiekvienas privalo būti mūšyje, per
ėjimuose ir stovenėje po savo vėliava. (Tas pats antrame 
ir trečiame statute, art. 7). ,

as XVII. Leięta testamentu prieš karalių ar

XXVI. Važiuojantis į dvarą viešpatau-

Artikuk,! 
užrašytus, o j 
ba į apturėji ■ 
žamečiai tiki ai neprastoja iki metų įstatymais įsakytų to
kios dovanos. L z - i

U . Artikulas
vanojimtų pirmasai turi svarbą; bet jeigu per dešimtį metų 

. nebūtų yartoni je, gesta. ,
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daugelio 
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.IETUVIŠKASISSTATUTAS ZYGMANTO I.
| (Pagal T. Cackį) ,s XVIII. Kas-nors turi lobius yiteUctus ar 

per 10 metų nenaudoja dovanos aijužęišo, ąr- 
ną neparėjo, netenka užrašo ar dovanos. Ma-

Artikulas XXV. Dovanojimas lobių, padarytas už ru- 
bežių didės Lietuvos kunigaikštystės, neturi svarbos?)

Artikulą; XX. Jeigu kas butųKapkaltintas vainose, 
skriaudą garbei darnčiose, viešpataujantis viename mete 
teismą padarys* . -

ANTRAME STATUTE PRIDĖTA:

Artikulas
jančio, karališkuose lobiuose neturi apsistoti ir blėdį da
ryti po bausmle dvylikos rublių ir po prievole atlyginimo 
blėdies?)

Kas-nors karaliaujant Kazimierui ar

atrodytų, kad jam pagal tiesą priklauso, nebus per 
žemišką užsisenėjimą nustumtas nuo savų atrodymų..

ZYGMANTO I.
PAGAL TAD. ČACKJ, 

Lietuviškai parašė Jonas Šliupas,

■■ . - ŽODIS SKAITYTOJUI.
V..JTaetuviškasai Statutas Zygmanto I ’ buvo ketinama 

rc-k-yiyidėfi kaipo priedas prie mano antrojo tomo 6Lietuvių 
kautos senovėje ir šiądien“, bet kadangi išleistojims kby- 

. .gos pristigo tinkamų raiškių atlikimui šito d^rbo; tai pri- 
• perstas esmi tą knygutę-skytimt^. išleisti. Tikiu, |kad Lie- 

» .‘aviai ir šitąjį mano menkutį triūsą teiksis priiniti mallo- 
^ypngąi, nes šiandien reikėtų mums ^pažinti giliaus savo 

“4b^rija, VDaČlai kada Lietuviai snendžiaci
įiją savai šaliai Maskolijoje. Iš “Liet. StatutoY gal
Jiliaus pamatyti gyvatą savų pratėvių negu iš 6*.^

. W°ri;os knygų, kuriose gyvenimas nupiešiamas esti __
gĮpffiiršutiniskai. Teisybė, rašytojas pats nėra iurisprudentu

” ‘v 1 ėmėsi už šito darbo vien dėlto, kad Lietuvos urispru-
I šiam laikui nesiteikė tautiečius įvesdinti! 

.senoviškus įstatymus. Už tai* rašytojas išver t 
ą“ palei veikalą “O litevvskich i polskich p.

Jta Krokavoje, 1861 m.), Tad. Čackio, ku 
fiėje buvo vienu iš^Muokinčiausiųjų * jurisprudęntų ir 

sugebėjo paaiškinti daugelį ainiams patamsėju 
vietų. Čackio .ištisus prierašus neišguldinėj

p, galės juos lenkiškai autoriaus veikale pats perskai- 
kaš aplaidžiau jo palyginimus su įstatymais kilių šalių, 
lai su.įtatymais Lenkijos. Pasargas išgulilžiau tiek, 
iipan rodėsi reikalingomis ar supratimui “Liet. Statu- 
Bir bent išaiškinimui kitų nelabai žinomų, o labai aky-s 
■vkų Lietuvių gyvenime ir istorijoje.
Kik-gi, knygele, į Lietuvių surukusias grinteles
■jindulį šviesos į' tautos praeitį! Gal vienas a^ kitas, 
■litęs tave, labiau pamylės tėvynę, ir pradėjęs tyrinėti 
■į,-atskleis tautiečiams lapus pamokymo, kaip pažinę 
Bį, galime išvengti klaidų besiirdami į nežinomą ateitį. 
U toji ateitis Lietuvių nuvargusiai tautai bent laimę, 
I laisvę pagamintų....

> . JI 'Si.

V \ PERSKYRIMAS. I.
I Apie tuos, kurie arčiaus būti gali, prie ypatoĄ 
l į . viešpataujančio. •*

^Artikulas I. Prižada viešpataujantis visas tiesas 
■ėgijas, senių-prąsenių suteiktas, užlaikyti.
I L
■Artikulas: II. Nieks neturi būti baustas be atrodymų, 
fenčių pilningą persitikrinimą apie, padarytą pra|sikal- 
F; nedorai darantis neteisių apkaltinimą-skundikas turi 
!kti po tokia pat bausme, kokią turėtų kęsti pertĮkrin- 
s kaičioje (vainoję),’jeigu toji pasiliktų jam atrodyta.

Artikulas III. Kas pabėgs iš viešpatystės respublikos 
hšų žemę, netenka lobių ir garbės. ' > ,

rtikulas IV. Jeigu kas pirktų arba paimtų įkąitan 
lan) lobius to, kurs pabėgo į .priešų* žemę, turi pri- 
kad apie parduodančioje arba užstatančiojo pąmis- 

abėgti laike darymo sušnekos nežinojo; jeigiwneat- 
risaik^s, prastoja pirktus ar užstatytus lobius ir 

vlosius.

.-Artikulas V. Vaikai, nežinanti apie prasižengimą tė- 
neturi būti baudžiami, bet turtas tėvo esti konfisikuo- 

las, savastis jų tiktai pasiliks nepalytėta.
I)augiaus apie prasikaltimą dėlei įžeisto majestoto nė- 
irmame Lietuvai statute.
Antras statutas išskaito prasikaltimus dėlei įžeisto ma- 

oto: 1) Kas suokalbį padarys ant sveikatos viešpatau- 
io^ 2) Kas pamį^tą, maištą sukelia, arba visatiną tai- 
adina. 3) Kas monetą muša be leidimo gaspadoriaus. 

Kas su priešais susižino; svetimą kariumenę partrau- 
arba liaudį sukuopina prieš tėvynę ar viešpataujantį.
as per gromatas ar pasiuntinius su priešais sisižino?) 
iž žodžiais ir nemandagų apkalbėjimą nebus bausmės 

fiskatos lobių arba bausmės gerklės tam, kuriam butų 
yta toji kaičia, r • ,
Trečias statutas tuos pačius prasižengimus išskaitė;

iems D nubaustiems gerkle pripažįsta bausmę konfiska- 
Fobių, turtą tiktai pačios ir vaikų užlaiko.. Už apšne- 

ą žodžiu karaliaus, šešios savaitės bokšto apsisėdusiai 
ai V ilniaus pylyje, o neapsisėdusiai, kur .karalius pas- 

Karaliui vienok valia bausmę sumažinti. Tokia byla 
būti sudijama šalyse be atidėjimo. Ant galo tas sta- 

patikrino tą teismą: kad viešpataujantis atleis kvai- 
ąrba patrakėnams.

Užmetinėjimuose prasižengimo dėlei įžeisto majestpto 
btfti. atrodymai aiškus, liudijimas septyniatos priereg^ių, 
diko arba aktoriaus prisiegi; o kas neatrodys užmer.

Uetenka garbės ir gerklės.
- J . , *

\.rtikulas VL Kreivojantis pečvietę ar parašą viešpą- 
ptio turi bAi sudegintas?)
■ * I r i

Artikulas VII. Kas karaliaus urėdininką ar pasiunti- 
ieistų arba bjaurotų, turi būti baustas mirtimi?)

įrtikulas VIII. Nieks neturi kęsti bausmę už sveti- 
Bainas ( kaltes )<

Artikulas IX. Kas sau daugiaus prisisavins negu jam 
lobių dovanota, netiktai prastoja prisisavintų, bet ir do

rotų lobių?) ' • ’ ’

K<\.rtikulas X. Visi, taip šalyje gyvenantiejie, kaip ir 
Rusiejie svetimžemiai tuomi vienu statutu turi būti su- 

~imi?) įstatymai yra visatinį, visokeriopos luomos žmo- 
js turi lygiai po jais būti be jokio išskyrimo.

f Artikulas XI. Iš karališkos kanceliarijos, ant keno-nors 
ašymo.į karalių paduoto dėl sulaikymo teisos, nebus išda- 
hėjamos sulaikytiriės listos kaip tiktai trijuose atsitik - 
bose:. 1-o Jeigu kas nelaisvėj pas priešus. 2-o Dėl ėsar- 
ų ;ystoje tartiystoje respublikos. 3-o Dėl silpnųjų, kurie 
fciok. savo ligą privalo prisiekti ant pirmos kadencijos 
įmo. Kituose atsitikimuose nebus iš kanceliarijos to- 

klos listos išduodamos, kaip priešingos įstatymams; o jei
gu butų, sūdąs jas atidarys ir atiduos šaliai?)

.Artikulas XII. Jeigu kas nuo lobių, žemių, dfėvių, 
šienpiovvnių butų atsudytas viešpataujančio, o ^laiminčios 
šalies neprileistų prie apturėjimo atsudytų lobių, viešpatau
jantis duos parankos listus4) ir paskirs įkaitą tam tikros su 
mos. Tad jeigu kas paniekintų' tą parankos listą, užmokės 
įkaitą. j

Artikulas XIII.
liniuką, arba privalo jį pristatyti, arba turi už jį ganėdinti.

Artikulas XIV. Kas-nors karaliaujant Kazimierui ar 
Aleksandrui pajteškinėjo kokių lobių yždo viešpataujančio 
turimų ir

* Artikulas XV. Kas-nors turi seniai dovanotus lobius 
ar sukcessijas, gali trečią dalį savo turto su leidimu vieš
pataujančio ar urėdninkų, kurie už leidimą imti daugiaus 
netilti, ka|p už kiekvieną žmogų du grašiu?) nuo žemės, 
ant kurios sėjasi dešimtis bačkų, grašį vieną; niro sušiena- 
vim4 dešimties vežimų šieno — grašį vieną. Lobiai-gi gy
venančių karalių suteikti negali būti parduoti kaip tik su 
aiškiu leidimu viešpataujančio. Pardavimas didesnės da
lies kaip trečios, neturi svarbumo.

Ta mokestis, truputį vėliaus prileistinė (przypustne) 
vadinama, dėl pigumo javų kiek-tiek įžymi, pateko iki lai
kui antrojo statuto. Zyg. .Augustas, visi vaivados ir Sto
rastos atsisakė nuo tokių įėmimų, kurie tankiausiai pojvar- 
du “peresud, prysud”1) buvo žinomi.

Brasči 1 seimas 1566 m. pilningą davė laisvę valdant 
savo lobį, nežiūrint nė trečdalio.
tymo dėlei, 
dymą viso 
ilgai kitose

Trečias statutas ir to įsta- 
ir dėl bendrumo laisvių su Lenkija, laisvą val- 
turto patikrinto, ir taip išnyko* lenkiškų regulų, 
šalyse užlaikytų, paminklas.

Artikulas XVI. Pardavus trečią dalį, leista likusias 
dali skola apsunkinti.

Artikul
urėdininką pripažintu arba užrašu duoti, dovanoti trečią 
dalį lobio, jiu tai bažnyčiai?) jau tai kam savininkas j>a- 
norės. O jeigu testamentas buvo padarytas būtyje prie- 
rengių, ir nejudinamas turtas tapo paskirstytas, tada pat
virtinimas viešpataujančio turi visą reikalą paatvanginti ir 
paįstatymint i?)

Artikulą' XXI. Turgines (mokestis) arba muitą už
vedantis be tiesos ir privilegijos, netenka lobių, kuriuose 
muitą neįstatymiškai ima?) •

XXII. Šlėktos pavaldiniai neturi viešpatau-, 
inėti pavynasčių, apart taisymo kelių ir senų 

Paliuosuoti yra nuo sidabrinės arba duonio taip 
nuo. džiaklos, nuo visokių apsunkinimų da

Artkulas ' 
jautiems atlik! 
pilių, r 
vadinamos?) 
romų dzieckii, nuo stočių, nuo jautinės3) ir nuo visokių 
kitokių priesp iudų. ' }

gu kas rods apkaltintą ir pakviestą į karališkąjį teismą už
muštų, netenka gerklės. Leista turinčiam gleitą ; permal
dauti viešpatauj intį ir šalį, kuriai, prasikalto, o jeigu ne
gaus atleidimo 
ženklinto gleite aiko išleisti iš žemės, jeib tik ne į priešų 
žemę. Iššauktir iai-gi be gleito turi būti gaudomi ir bau- . 
džiami.4)

3. Mandatii iš kanceliarijos nebus išdubdami kaip 
tiktai: 1-o Bylose dėl įžeisto majestoto ir dėl vyliugystės. 
2-o Dėl gvolto pilie karališko dvaro. 3-o Dėl nęįstatymiško 
rinkimo muito. 4-o Dėl naudonės karliškojo stalo?)

4. Netiktai kreivojanti arba maišanti varį ne pagal 
įsakymą mintoriai, bet ir auksakaliai maišanti varį ar skar
dą į sidabrą, bus “ugnimi bausti.

5. ' Keršytojas neprisėdęs turi būti pristatytas prieš 
teismą, perliudjĮtas, kad grasinimus darė, dvyliką savaičių 
turi sėdėti kalėjime. O po atsėdėjimo dvylikos savaičių ka
lėjimo, patol nebus išleistas, iki nesudės parankos, jog prieš 
tą, kam darė grasinimus, taikoje nu jo pasiliks; o jeigu 
skundžiautysis neturėjo pilningo atrodymo, tada apslį- 
statis artesnis yija daryti atrodymą. (Tas pats, beveik 
tais pačiais žodžiais, trečiame statute, persk. I, art. 26).

6. Turintis skolas fie dėl eikvojimo ar blaškymo, bet
dėl nuskendimo pirkinių, gaisro, užėmimo lobių per neprie
telius, arba praraijdantis fortūną ant tarnystos respublikos, 
turi tiesą prašyti ——----
metų, nubėgus-gi 
keti?)

v TREČIAME STATUTE PRIDURTA:
•. 1* ^ara^aus dvare tykiai, po aštria bauda, užsilaikyti 

pridera,’) (art. 9).
2. Šaudymus prie šono karaliaus kuomi aštriausiai 

uždrausta, (art. 10).
3. Kas-nors muitus ima o ne pataiso kelių, arba ap

griuvusius užlaiko tiltus ar pylimus (plovas), už visas 
blėdis atlygins bledį panešusiam. Keliai bus tiesianti ir 
pataisytini. Niekam nebus duota privilegija ant muito

V<29^OS’ ar sav’nin^as turėjo daugelį iškaščių. (Žr.

4. Šlėktai leista įkurti miestelius?)
5. " Ginčuose tarp lobių viešpataujančio ir žemiškų, 

pagal šitą statutą, turi byla būti nagrinėjama?) (art.20). 
. 6. Uostinės upės8) turi būti valomos, kur plaukia 
į vyresnius miestus; per dvarus yiešpataujančio kanda vo- 
tojai valyti turi; lygiai dvasiški ir svietiški, per kurių lo
bius tokia upė teka, valyti ją turi; o už iškaščius, jeigu 
vieni dalyvautojai arba savininkai valyti upę norėtų, o kiti 
šalintųsi, turi būti muitas leistas, iki iškaščiai nebus su
grąžinti. z ,

7. Ekspektatyvos ant urėdų nebus duodamos. (Tre
čias statutas, persk. I, art. 33).

8. Dvi teismiškos storastystos, dvi dignitoriškos se
nate -ar žemi joje, nebus vienai y patai duodamas?) (arti
kulas 34). i

^PERSKYRIMAS II.
v Apie kariškus dalykus.

Artikulas I. Kas-nors yra subrendusiame amžiuje, tu
ri stoti asabiškai į kariškas išrangas po vada viešpatau
jančio. arba hetmapo3) pagal reikalą ir nutarimą, koks 
tuomet bus, Tiktai iš karališkų lobių neturi būti išrengi- 
mas duodalnas. Žirgas, ant kurio raitelis sėdi, turi vertėti 
keturias kapas grašių*) apšarvotas turi būti tokis raite
lis4) išsiųstas į kelionę pancieriumi (šarvu), seimu, jiešmu, 
vfliuku,*) skydą or kardu. Tas įstatymas turi patekti per 
dešimtį metų, po kam kiekvienas pagal savo pagabumą 
tarnauti turi, y

Antras statutas parašė artikule I: duoti pusbernį, o 
ant jo jupa žėrinti, antkaklis (przylbica), kardas, pavvęza 
arba medinė skyfta, kotas su gražiu paparčiu; o neturės 
kas žirgo, eis su šaudykle (balista)’j arba su ragotine.

Trečias statutas tą visą kareivio aptaisą praleido.
Antras statutas įsakė kaipo pareigą asabiškai stpti 

miesčionims laike reikalo; lyginai ir trečiame statute tas 
pats panaujinta.7) t /

. Gartino seimas 1568 m. paliepė iš 10 valakų, į margus 
išskaitytų, duoti vieną raitą kareivį gynimui viešpatystės 
Lietuvių tautos,’) viena turi būti miera pagal karaliaus 
duotą įsakymą, šalis turi būti išmieruodinta1) pagal re
gulas karaliaus durnoje paduotas, priimtas ir patvirtintas.

Tas visas veikalas, maudai viešpatystės sutvarkintas, 
išrangoje gynimui žemės nuo priešų viešpatystės d. Lietu
vos kunigaikštystės ir jos provincijų bus.regula. Trečias 
statutas (kaip galima manyti) dėlto, kad po unijos Lietu
va taikėsi prie lenkiškų papročių, o ten rinkliavas ir ne
stovias mokestis įstatydavo; priegtam dėl tokio išmiera- 
vimo reikėjo išdavimų, ant kurių nemėgiama buvo susidėti, 
— taip svarbų’ nutarimą paskutinio seimo lietuvių tau
tos apleido.

Artikulas IV.
nūs įstatymus,, iš žemiškų lobių jų laikomų, kalti yra 
asabišką tarnystą. Vienok užlaiko viešpataujantis sau 
laisvę, tokias ypatas atliuosuoti nuo tokios sunkenybės?)

. / rtikulas V. Iki nepasibaigs 'kelionė, iktolaik ne
leista važiuoti namon. Kas nebus kelionėje arba prieš jos 
pasibaigimą išvažiuos namon, netenka garbės ir lobių. Už
sirašant į surašą arba rejestrą, plaukas arklio ir žymės 
turi būti išreikšti. (Tas pats antrame ir trečiame statu
te, art. 10).

Artikulas VI. Jeigu kas, sirgdamas, negalėtų būti 
kariškoje kelionėje, turi prieš hetmaną išsiteisinti, o tas 
leis duoti atstovą. O jeigu ligos į patalą paguldytas iš 
namų negalėtų išvažiuoti, turi paliudytas būti pavieto ka- 
runnešio ir dviejų šlėktų?) • -

*» . . f
Artikulas VII... Hetmanas4) visatiname ištraukime į 

karę turi apsvarstyti pagal savo nuomonę, kada sūnūs gali 
atstovėti tėvą visatinoje išrangoje. (Tas pats antrame ir 
trečiame statute, art. 12).

iš SCRĄNTQN, PA.
27 d. gruodžio pasiliks ant ilgo 

laiko omenyje Scrantono lietu
sių ir apielinkės, nes .tą dieną su« 
didele iškilme parengėm paminėji
mą 25 metų sukaktuvių Dr. J. 
Šliupo darbavimosi ant literatiš
kos dirvos. Komitetas parengi
mo tokios iškilmingos šventės 
darbavosi iš visų pajiegų ir tuo- 
mi sukesnis buvo darbas, 
kad tą aliko visuomenei neži
nant; tą darė vien-dėlto, kad ne 
pastatyti musų jubiliatą po pa
prasta- kritika visokios-veislės ne
išmanėlių. - Komitetas išsiuntinė
jo laiškus į gerus tėvynainius 
mieste ir toliaus gyvenančius. 
Prasmė tos šventės buvo tik pa
šnabždomis garsinama, kad pra
sidės 2 valandą po pietų.; Taigi 
laikui prisiartinus susirinko su 
virš trįs šimtai ypatų abiejų ly
čių salėj Auditoriutn, 2 ypa- 
tos iš komiteto nuėjo pakviest 
garbų jubiliatą Dr. J. Šliupą. Ka
da pribuvo su delegatais ant sa
lės, visi atsistojo išreikšdami pa- 
guodonę. jubiliatui; visa minia 
ėmė garsiai rankomis-ploti. * Pirm
sėdis apreiškė prasmę tos dienos 
susirinkimo ir vėl. garsus delnų 
plojimas. Jubiliatui tas išspau
dė ašaras iš akių, nes jis tokios 
dienos nesitikėjo sulaukti.

Ne rašysiu apie kalbas kalbė
tojų, kurie išreiškė iš tikros šir
dies aiškino doriškus darbus mu
sų jubiliato, bet negaliu užtylėt 
kalbų dviejų svetimtaučių, dalyva
vusių toj iškilmėj: Daktaras 
Rodham kalbėjo angliškai ir ku~ 
nigas vyskupas Hoduras, lenkas, 
lenkiškai. Kalbos šitų kalbėtojų 
teip sujudino širdis lietuvių, kad 
nebuvo nė vienos ypatos susi
rinkime, kuri nebūtų nusibrau
kusi ašarų. Jiems ištariame vie
šai ačiū už jų prilankumą musų 
tautai.

Laiškų su linkėjimaiš aplankė
me daugybę ir telegramų teipgi 
atėjo daugybė. Tu lūs garsina
me : . ■ •

Nuo lietuviškų apšvietstesnių 
moterų:

“Gerbiamam Dr. J. Šliupui. 
Siunčiam Tamistai širdingus lin
kėjimus teipgi ir žydinčią kviet- 
ką kaipo atjautimo ženklą Ta- 
mistos ne nuilstančiam darbavi- 
muisi tarpe lietuvių per 25-Tncr 
tus. Lai užžibės šviesa ir susi
pratimas tarpe- lietuvių, kurią 
Tainista paskleidei savo triusu.”

Kitas laiškas: “širdingai svei
kinu Dr. J. šliupą kaipo lietuvių 
tautos darbininką, dirbusį per 25 
metus, ir linkiu, kad garbus jubi
liatas pasidarbuotų dar nors 25 
metus”.

Kitas laiškas: “Linkiu musų 
gerbiamajam didvyriui Dr. J. 
Šliupui ilgo, ilgo* amžiaus ir nu- 
veikiino didelių darbų musų nu
vargusiai motinai Lietuvai.”

Telegramas: “Pavargai gana 
betaisydamas kelią socijalizmui, 
bet daugiaus dar pavargsi be 
klausytodmas jo padėkavonių už 
tą darbą, todėl linkiu tvirtybės 
ir pajiegos ištrivoti iki galui”.

Kitas telegramas: “Lai gy
vuoja pavizdis kantrybės ii^pasi- 
šventimo Lietuvai, meilės, kokią

Tiki- 
Tavo 
musų

- Artikulas VIII. Kas nestos ant paskirtos dienos, 
neturi būti priimtas į rejestrą. Hetmanui po atsakymu už 
visokeriopas blėdis, neleista atkankančius vėlai į sejestrą 
kareivių priiminėti.8)

Artikulas IX. Surašant arklius, leista nuo kiekvieno 
imti po pusę grašio.

Artikulas X. Už paleidimą kareivių .nieko neimti. 
Lygoniai išsiųstiejie nuo karaliaus paleidimui kariumenės 
nieko neims, po bausme dvigubo sugrąžinimo pinigų ir 
dvylikos rublių grašių?)

Artikulas XI. Vėliavnešiams neleista atleidinėti karei* 
vių, paskirtų kelionei.' * t

Artikulas XII. Kas-nors išliuosuoja nuo kariumenės 
be leidimo karliaus ar hetmano, turi skaitytiesi už neesantį.

Artikulas XIII. Kas-nors ant sargybos pastatytas, 
netesės savo pareigai, o iš to kils blėdis, netenka kaklo 
ir gerklės?)

Artikulas XIV. Jeigu kas gynimui pyliės pasiųstas 
nenukaktų, arba iki paskirtam laikui neužtruktų, netenka 
lobių; o jeigu iš to blėdis išeitų, kaklu turi būti baustas.

(Toliau bus).

šventimo Lietuvai, meilės, 
parodei savo gyvenimu, 
mesi, kad per ilgus metus 
žodis ir plunksna žadįs 
žmonės prie patesnių šiandieni
nių Lietuvos idealų”.

Kitas telegramas: “Linkiu 
musų milžinui ilgo gyvenimo ir 
geriausios pasekmės kovot su 
tamsybe”.

Telegramas: “Gerbiamam 
biliatui linkiu kuogeriausios 
sėkmės kovoje su smakais, dra
konais ir jų pergalės”. 
-Telegramas: “Lietuvos Mylė
tojui. Sveikinam dienoj ^jubilė- 
jaus. Lietuvos Mylėtojų drau
gystė”. ’

Nenorim užimti laikraštį ko
respondencija, dėlto paliekam ant 
toliaus kitus laiškus ir 
mus

Perskaičius laiškus ir 
mus, pirmsėdis suteikė 
jubiliatui. Ji susidėjo iš 15 di
lių daktariškų knygų.

Dova'na padarė didelį įspūdį 
an jubiliato, nes knygos būtinai 
reikalingos kiekvienam daktarui.

Knygos tos yra: Keens Sur- 
gery. Osler, Modern Medicine. 
—Sųilvagon on skini—Watson . 
and Cuningham.

Jubiliatas širdingai dėkavojo 
visiems lietuviams gero noro.

Aukos prisiųstos iš kitur nu
pirkimui dovanos jubiliatui: 
J. Skritulskas iš New Britain,

Conn aukavo .........  $5°°
Liet. Ukėsų PoL Kliubas iš

Union City, Conn. ...... 5°® 
J. S. JokubynaS' iš Boston,

Mass.



-■■■■ Į

U I

J. J. Paukštys iš Brooklyho, 
N. Y.............. . ......... .. 2.00

'A. Povilaika ir Pautienius iš 
Waterburio, Conn........ 2.00

J. G. Alanckas iš Wilkes Barre.
2.00
2.00
2.00
1.00

50
50

,W. Stulpinas iš Throop, Pa.
J. Ankudavičia .................
N. Kumskis.........................
|W. Jurevlčia .....................
T. Suktis ...........

Gero noro tautiečiai iš Pitts- 
tono per p. Kazakevčių ....9.00

Su pagarba visiems dalyvavu
siems,

Komitetas.

JaU išėjo i§ po spaudos PROŠ -J' . MARIMĘE’S 
“Baltramiejaus Nak

Ąjprašyta. Tikroji meilė. Pran
cūzų duelistai. Svarbus t kėji- 
mib 
rani 
Isd 
tartčių, tik per vieną naktį.

"Baltramiejaus Naktis” didelė, 
stori knyga, labai akyva, naudin
ga ir reikalinga kiekvienam 
skaityti. Kaina 75c. Gaunama 
knygynuose pas agentus ir 
deją,

J

’ER

duelistai.
i ginčai. Labai įdomus 
, vyskupų ir kunigų dari 
erdimas krikščionių 60

ka
bai, 

uks-

per-

išlei-

Pajięškau savo pusbrolio Juo 
zapo šakinio ir draugo Juozo 
Viengalio, abudu Kauno gub., 
Telšių pav., Kulių parap., me
tai tam atgal gyveno New York- 
ke. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią' adresu:

San. šakini?, 
Box 127, Christopher, III.

’ Iš visur.
ji Ts Peterburgo pabėgo banko 

urėdninkas Slavskyj, ' pagriebęs 
iš banko 31000 rublių. Gal at
kaks jis į Ameriką. Su svetimai^ 
pinigais iš Peterburgo prapuolė 
ir advokatas Klečevskyj.

adresuojant:
Naujokas,
Madison Sq. Sta. Box :

New York, N 
Kiiyga ^Raistas” (The Jun 

kaina 1 dol.
,>le)

j] \Virtembergo kunigaikštienė 
. paaukavo 166000 -markių pastaty- 
. mui mieste Stuttgartc prieglau

dos namų merginoms tapusioms 
motinoms.

LIŪDNOS SKAITLINES
“SlfaitlingsY nemeluoja”, sako 

sena patarlė. . Lįudniausiomis 
skaitlinėmis yra tos, kurios pa
duoda skaitlių žmonių, išminsiu 
nereikalingai. Daugelis gyv 
čių galėtų būti išgelbėta kas metas 
išvengsiant ne'prięžiuros pirmųjų 
apsireiškimų apnegalėjimo. \jie- 
nintel is 
atsitikimuose 
greitą

as-

APGARSINIMAI
Kalendoriai!
“Lietuvos”’ išleistuvė išleido 

šįmet du puikiu Kalendorių:' vier 
ną sieninį, pakabinamą ant siek
uos, antrą kišeninį knygelės for
moje.

Sieninis Kalendorius parodė 
trejopas šventes: katalikiškas, 
amerikoniškas ir lietuviškas tau
tiškas. Kišeninis yra tai knygu
tė 5*4 x 7^2 cplių didumo, 144 
puslapių. Šitas Kalendorius be 
mėnesių švenčių turi daug gerų 
ir pamoknančių skaitymų, pasa
kų, eilių, juokų, paduoda reika- 

- tingiausias statistiškas žinias, pa- 
. mokinimus kaip gauti amerikoniš

kas poperas, surašą naujausių 
knygų ir daugybę kitų gerų ir 
naudingų žinių. Kainos šitų Ka
lendorių : -

Sieninis ............  5c.
Kišeninis ....’....... 25c

Kas prisius 30c. markėmis tam 
prisiusime abudu šiuos Kalendo
rius. Kas užsirašys laikraštį 
“Lietuvą” ir užsimokės $2.00 pre
numeratos visam metui, gaus 
abudu šiuos Kalendorius dova- 
nai. “Lietuvos” skaitytojams vi
siems išsiųsiiTK:. šiose dienose mi
nėtus Kalendorius dykai. Ki
šeninis Kalendorius teipgi labai 
tinka siųsti Lietuvon savo gi
minėms. Jei nori jį tėvynėn pa
siųsti per dovanas, prisiųsk mums 
adresą ir 25c., o męs Kalendorių 
pasiųsime ten.

. Todėl pasinaudokite gera pro
ga, užsirašykite “Lietuvą”, o gau
site abu puikiu Kalendorių do
vanai.

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

vaistas, kuris tokiuose 
visuomet dueda 

palengvinimą, yra Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras K ir- 
čiojo V; 
nomas < 
vynas 
raudonojo vyno ir žolelių, j a- 
rinktų, su kuodidžiausiu stropu
mu. J ai yra puikus vaistas m 
ligų virškinimo organų, kaipo 
sumenkėjus kraujui, nusilpnėjus 
ir suirus nervams. Vartok jį tu o
jaus, kaip tik pastebėsi atjnair ą 
sulyg ijioro valgyti, atsimainyn ą 
veido ar pajiegų, vartok visuo
met, kaip tik nesijausi . gerai. 
Gaunamas aptiekose. Juozapas 
Trineriji, 616-622 S. Ashland av., 
Chicaco, III.

yno. Yra Jabai gerai 
dalykas, kad gamtiškai; 

yra padarytas iš tyro se

Draugysčių reikalai.

Zi
tai 
ho
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ir

SUSIRINKIMAS 36 KUOPOS 
SUS. LIET. AM..

Chicago, III. 36-tą kuopa Sus. 
Liet. Am. turės savo metinį susi 
rinkimą, nedėlioj 10 d. sausio 
1909 ml, J ~ 
So. Morgan

Lietuviai 
kviečianti į 
sipažinti su 
prisirašyti prie jo, nes dabar yra 
geriausias laikas prisirašymui.

36-tos kuopos S. L. A.
Valdyba. -

Ruigio salėje, 3301 
st., dieną 12:30 vai 

gero pasivedimo 
šitą susirinkimą su- 
mieriais S. L. A. it

Pa j ieškau kriaučių vyrų ir mo
terų prie vyriškų ar moteriškų 
drapanų; darbas stovus ir nuo
latinis, uždarbis geras ir gera 
proga atvažiavusiems, iš Lietu
vos lengvai prasilanvinti. Adre
sas: J. Petrovič, Box 411, Lud- 
low, Mas s

Pajieškau savo tikro švogerio 
Jurgio Lukšės, iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Subačiaus vol., 
Parožės sod., 5 metai kaip Ame
rikoje, gyveno kur apie Balti- 
morę, Md. ant farmų; turiu į jį 
labai svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu :

A.
Box 373>

Andrinovič, 
Clinton, Ind

savo pažystamos 
Klimavičiūtės, Kau-

Pa j ieškau savo pusbrolio Juo
zo Aštrauskop pirmiau gyvenusio 
Bostone* Mass. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu; 

Vincas Šeštokas,
656 N. ^.shland av., Chicago, III.

Pajięškau zapsivedimui mergi
nos lietuvaites nuo 18 iki 24 me
tų amžipus, suprantančios gyve
nimą, esiu 25 metų amžiaus. Ar
tesnėms žinioms meldžiu kreiptis 
adresu: Edvin Orlovski, 184 
waukee av., Chicago, III.

M ii

Ant Pardavimo
Į pardavimą medinis namas su 

krautuve 20x64 jr medinė grį- 
čia 21x32, gatvė visa įtaisyta, 
randos { $650.00. Labai pigiai. 
Klauskis po num. 4632 Laflin st. 
sankrovoje arba 734 Milvvaukee 
avė Soboi.

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma su lietuvals 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cagos, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tt Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelną. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotas kainoj* 
$2.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu 
$5.400. Kas nori gali pirkti tik pat) 
namų su lotu ui $2400 ir įrengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsl- 
žlnoti galima “Lietuvos" redakcijoje.

' . V-šinys dabartinės draugijos tvarkos.
alegoriškai parašytas. Chicago, 111.
1908, pusi. 22................................... 10c

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri por 22 metus vaikščiodama po 
svietą,’ daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, 111. 1902, pus
lapių 66............................................... 20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jle- 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31............    10c

Yra tai vienatinė knyga, iš kuri* 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chic 
go, BĮ. 1896, pusi. 251 
Ta pati apdaryta.

KETURIOLIKTAS BALIUS.
Chicago. Jaunų Vyrų Liet. 

Draug. Kliubas parengė balių ne
dėlioję 10 d. šio mėi 
Turner salėje, 341/
«t.; prasidės 6 vai. vakare, įėji
mas 25c.-ypątai; muzika Fr.ed E. 
Canisius, gromatnešjų orkestrą. 
Musų baliai visiems yra žinomi 
savo gerumu, šitas gi ypač bus 
geras — nepraleiskite jo. Visus 
širdingai kviečia.

Komitetas.

bsio Freiheit
So. Halsted

Pajięškau 
Michalinos 
no gub., Raseinių pav., Kražių 
parap., pirmiau gyveno Chicago- 
je, Ilk, 708 *S. Canal st. Teipogi 
mano £___ _____ .
įieško savo brolio dukterų Ago
tos ir Magdės Ražiučių, Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Alvito 
gm., Ciekių kaimo. Jos pačios 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Vinc. <Minuta,
52 Spring st;, Uition City, Conn.

Pajięškau Antano Stanionies, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Naniškių sod.; turiu į jį labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žnią adresu: 

Albinas Tamošiūnas,
433 Main st., Bridgeport, Conn.

Toji spaustuvė, kuri buvo gar
sinama į pardavimą, pasiliko teip 
kaip buvo; galite nešti darbus 
kaip ir pirmiaus. Meldžiu parė
mimo. Su pagarba, K. šukevič, 
952 — 3jrd st., Chicago, III.

VILNIAUS KALENDORIUS
1 GAGm* su PR1SIUNT1MU 1 9U9ITI . gA|NA 25 Centai.

yra didelis 5^X8^ colio 114 pusi. 
Telpa čia aprašymas Vinco Kudirkos, 
jo gyvenimas ir veikimas, 'keletas gra
žių eilių ir kitokių naudingų paskai
tymų. Adresas:

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

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su ^vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicagoj, III. 1904, 
pusi. 60.....................  .į ....'15c

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83. ... 25c

žmona, Ona Ražiutė pa- Reikalavimai
Reikalaujama 200 darbininkų 

ledams kir$ti po kalėdų netoli 
Chicagos. ,200 jaunų vyrų iš
mokti amatą barzdaskutystės ir 
angliškos kalbos; mano išlygos 
labai prieinamos. Atsišaukti rei
kia pas John Lucas, lietuvį, 239 
Mikvaukee avė., Chicago, 111.

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tiko brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio) padangėj. 9. Atsikirti
mas, ,10. Vienatvė, ll. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136. ....................     35c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewski, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Salia, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė Įdomi kiekvienam. 
Chicago, III. 1908, pusi. 76............. 20c

Pajięškau Jono- Diksono, pas 
kurį sfniaus prisilaikymą turė
jau Kolorados valstijoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu: *

Juozapas Geležinis, 
23 Central av., Kansas 

Karts.
City,

Pųjieškau savo brolio Antano 
Venckaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainos miestelio, 8 me
tai kaip Amerikoje, per 7 metus 
nerašė į tėvynę, pereitą vasarą 
gyveno ant Canal st., Chicago. 
Neseniai atvažiavau iš Lietuvos 
ir norėčiau jį sueiti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Kaz. Bukauskas, 
4531 Honore st., Chicago, III.

Pajięškau savo pusbrolio Pet
ro šliaužio, gyvenusio Chicagoj; 
turiu į jį svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Petras Gudzinskas, 
Box 567, Farmington, III.

Pajięškau saVo dviejų draugų. 
Domininko Pužio Jurbarko para
pijos, Giržų pilies, ir Antano 
Ruškio. Suvalkų gub., Vilkaviš
kio parap., Balčiūnų sod. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Wm. Batvinis, 
1207 Meadow av., Charleroy, Pa.

No. 480 Biologija arba 
gyvu* daiktus. Pagal pi^fesorių Nusl 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko] 
klu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip Jleį vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, 111.^1901 
pusi. 147................ -..L......................40d

'•‘‘"-J

No. 490 Dvi Keiloni į Totlmą šia J 
rę. Sutaisė S. Matulaiti*. Labai židl 
geidus ir naudingas aprašymas iš keJ 
Iionės J šiaurės poliuaą. Chicago, I1L 
Kaina........................... L... .......... 20J

mokslas apii

Reikalaujama 200 darbininkų 
į Michigano ir \Visconsino girias 
prie lentų piovyklų. Geros al
gos, vienvalinis darbas per žie
mą; pigi kilionė iš Chicagos. 
Teipogi reikalaujama ir moterų 
prie visokių darbų Chicagos mie
ste. Nerašyk, bet ateik pats 
tuojaus. J>
J. Lucas^*Ličiu viskas Agentas. < 

239 Milw^ukėę a v., Chicago, III.

ReikalaujarRB kria.učiaus, mą- 

drabužių Švarkus ir keli- 
dirbt^; justinas yra neve- 
Adrėsas* Edw. Zanevskis, 
349, Weslville, III,-

kančio kostumerjšką darbą prie 
vyrų drabužiu švarkus ir keli
nes.
dęs.
Box

Dayton, O. Antanas Jurkša, 
jaunas vyrukas 22 metų amžiaus 
pareinant iš darbo namo pabai
goje pereito mėnesio, likosi pa
gautas garvežio ir užmuštas ant 
vietos; paėjo iš Suvalkų gub., 
Garliavos parap.; Amerikoje iš
gyveno 3 metus; prie draugijos 
jokios neprigulėjo. Fotografija 
jo randasi “Lietuvos* redakcijo
je. Artesnėms žinioms galima 
kreiptis adresu:

-Jonas Pavilaitis, 
704 Valley st., Dayton, O.

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orlson Svett-Marden. Lietuviškon kal
von išvertė K. žegota Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, 111. 
pusi. 235.............................................$1.25
Apdaryta ................................51.50

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, III 1902, pus
lapių 99............  15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apię rojų' 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimus! ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose.............. ............................ 11.50
Audimo apdaruose...........................12.00

No.44 Išmano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-rąs J. Basa
navičius. Platus bijografiški apipasa- 
kojiniai kai-kurių Lietuvos vietų. Chi
cago, III. 1905, pusi. 301. ............ '.. 75c

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Lizdlnlnkus ir kiti naudingi pa
mokinimai................... --i......... 10c

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. yertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga “mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
III. 1899, pusi. 23................................10c

No. 200 Aki* už akį, dantis už dan
tį- Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 29. 
Kaina............................................... v. 10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir M. P—is. Chicago, 111. 
pusi. 62............................................... 20c

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

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

No. 262 Mindaugis, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-*e aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, Iii. 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. 5(k..............................................20c

No. 507 Gamtos iatorija Pagal Be, 
vertė Dr. A. Bacevičia. Kąyga su da! 
geliu vabalų, žuvių, žznonių, medžį 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, au 
kiai ir suprantamai išaiškina gamte 
istoriją, ypač tuos dalykus, į kuriu* 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranU 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 209. ....

No. 508 Gamtos pajiegos Ir J 
jų naudotis. Pagal Bj nerį/* 
šernas. Svarbios moksliškom -j 
knyga, su daugybe paveikslui 4 
mašinerijų ir kitokių prieteim*'Wį|ĮĮ 
(lojimui gamtos pajiegą. Chicaj 
1904, pusi. 238............?.l .... Ji.

No. 516 Iš kur atsirado musų i 9 
niai gyvuliai Ir auginami augm. | 
Pagal Lunkevičių sutaisė šerną 
na veikalėliais Chiro.n liti nmliS

nlai gyvuliai Ir auginami augm
T Hnlm.Jžl.. —_a—.aLw ’m.____

paveikslėliais. Chicago, [Ūl; 1901, 
lapių 73. ........................ .11,

No. 525 KaTp gyvena
Pagal Lunkevičių ir kiti s ąutelaj 
nas. Su paveikslėliais. Y 
šymas apie įvairius muši) : 
lūs, jų sudėjimą ir atmiii 
plėtojimąsi nuo pat meiJc 
dalų iki didžiausių ir tol ui 
cago, III. 1901, pusi. 129. ..

augm-

rra tafl 
žemė si-

pusi.

No. 526 Kada Ir kokiu 
sutvertas. Parašė Prof 
Meyer. Iš vokiečių kalbos veli 
Ilgaudaa. Aprašyta, kokiu buds 1 
riasi dangiški kūnai ir kaip mr|LJ 
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budtl^ 
rado ant joe gyvybė. St paveiif 
Chicago, III. 1906, pusi.

No. 5Ž7 Kada Ir koki 
svietas kada-nors pasib. 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. 
kalbos vertė J. Ilgaudai 
aprašyta svieto pabaiga, 
sižinoti, kada ir kokiu bu 
tas pasibaigti, tegul pt 
knygelę. Chicago, I1L 19l 
Kaina.............................  .

No. 545 Nematomi priešai Ir c 
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė 
nas. Aprašymas smulkiausių bak 
jų, gimdančių visokias ligas paš į 
nes, jų susekimas, vystymąsi h • 
Su paveikslėliais. Chicagp, III. j C' 
pusi. 113............................ , _T_J

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir į' 
tuma. Lekcija Prof. Blochmano'o. i , 
taisė bernas. Visiems suprantamai ;> 
rašyta ypatybės chemišku i* fiziM! 
proceso, aiškesniam parodymui kul 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlį 
Chicago, 111. 1907, pusi. 138............ |

VINCAS PŪKAS.
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
šiomis dienomis musų keliaujan

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

Vincas’ Pūkas teipgi reprezen
tuoja didžiausią' Chicagos firmą 
vyriškų drapanų, Bridgeport 
Clothing Co. Teipgi kas norite 
apsisteliuoti' geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite ję, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims 
mietą, prisius j Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Clothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti aąt musų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sunfą, ne bijokite, neprapuls, męs

• už tai atsakome.
Si. Olszenskis, “Lietuvoj* Išleist.

ir’-. ■_____________ į

FERAI — MUGES.
Chicago, III. Susiv. Liet. Drau

gysčių ant Town of Lake parengė 
muges 5 vakarais: Nedėlioję 7 d., 
ketverge 11 d., nedėlioję 14 d., 
subataje 20 d. ir nedėlioję 21 d. 
vasario mėnesio 1909 m. Slavio 
svetainėje, kampas 47-tos gat. ir 
Winchester avė.- Minėti vakarai 
nedėliomis prasidės 5 vai., šiokio
mis gi dienomis 6:30 vakare. Vi
si 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 Saldukąs, 4609 S. 

Paulina st/; 2) A. S. Prečinaus- 
kas, 4524 S. Wood st.; 3) Povi
las Baltutis, 3244 S. Morgan st.

’ Pajięškau apsivedimui geros 
merginos nuo 23 iki 28 metų am
žiaus, mylinčios apšvietimą, su
sipratusios ir laisvamanės. Ar
tesnėms žinioms meldžiu kreiptis 
įdresu: Karolis Butkus, 120 So. 
Canal st., Chicago, III.

I
lfajiešRau savo švogerio Jono 
Trbanavičiaus, Suvalkų gub., M»- 
ijampolės pav., Veiverių gm., 
lauručių kaimo, metai atgal gy- 
eno Brooklyne, N. Y.,. 5 metai 
aip Amerikoje; turiu į jį svar- 
ų reikalą, Jis pats ar kas kitas 
eiksis duoti žinią adresu:

Juozas Grikis, 
k)x 176, Georgetown, III. Męs . iškolektuojame visokias 

skolas po visą civilizuotąjį svie
tą ir mokesties neimame iki ne
padarome savo darbo. Adresuok: 
Tfhe LTnich Mercantilc Agency, 

45 LaSalle st*., Chicago, III.

BALIUS.
Chicago. Subatoj, 9 d. šio mė

nesio surengiau balių ir kviečiu 
visus pažyramus ir aplinkinius 
atsilankyti, bus puiki orkestrą 
svetingas priėmimas f praisidės 
vai. vakare. Su pagarba,

G. W. Neff,
{ 1193 So Oakley avė.

ir
7

Pa j ieškau savo pusbrolio Do- 
miniko Adomavičiaus, praeitą pa
vasarį gyveno Chicago, apie 46 
jgįat ir Wentworth avė., paeina 
iF Dvaraniškų, Kupiškio parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Jis 
p^ts ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Petras Augustauskis, 
3J2 — 46 st., Chicago, III.

Pajięškau savo brolio Vinceir-

Pajieškojimai.
Pajięškau savo brolio Juozo 

Kokščio, pirm 2 metų gyveno 
Auroroje, III., paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav.., Gruzdžių para
pijos, Normančių sod. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Martin Kokštis,
155 Posterioii Avė., Chicago, III.

Esiu pribuvęs iš Lietuvos lie
tuvis, gerai suprantu muziką ir 
galiu žaisti visokiu pučiamu mi
singiniu instrumentu, teipgi mo
kinti kitus ar prie kapelijos pri
gulėti. Reikalaujančių meldžiu 
atsišaukti adresu:

Jonas Žilaitis,
59 W. iąth P1-, Chicago, III.

to Jankauskio, Vilniaus gub., 
Tb-akų pav. ir parapijos Jurgelai- 
čią kaimo, 4 metai kaip Ameri
koje, pirmiau gyveno Newtone, 
Mass., dabargi regis Waterbury, 
Conn.; turiu į jį svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žii tią adresu: .

Annie Jankauskaitė, .
Harward PI., Cambridgeport, 

Mass.
Upajieškau apsivediniui geros 
merginos; turiu Michigano val
stijoje ūkę, ant kurios neužilgo 
žalu važiuoti gyventi; tik tokia, 
kuri myli gyvenimą ant ūkės, 
lai atsiliepia, Geo. Waywood, 
i6$ Bunker st, Chicago, III.

Pajięškau savo, tetos ir tetė
no Aleksandro Bevirsio, pirm 
10 metų gyveno Chicagoje; turiu 
į juos labai' svarbų reikalą. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu;

J. Norkus, 
Box 509, Donorą, Pa.

KNYGOS ATPIGINTA 
KAINA!

1. Mokslas, Sveikata ir Kul
tūra, tiktai .....  20c.

2. Vadovas arba Mažas Žo
dynas ............   25c.

3. Vabalninkiečių dainos .. 15c.
4. Pasakos, pritikimai, Vesei-

lios ir giesmės .............. 20c.
5. Vadas prie Moterystės .. 10c.
6. Burtininkų paslaptys .... 15c.
7. Morališkas Kabotas iš Sa-
- liamono knygų ................
8. Tikrosios dainos.............

9.Teisingo«^ paslaptys ....
10. Dainos Mistfos grožybių 
n. Apgailėtavifno balsai ..
12. šlėktų 'rtial^ties

Kaina kiekvienos numažinta 
trečia daliny tik trumpam laikui; 
kas mylite* .skaitymus, pasisku
binkite.

M. G. Valaskas,
2422 Kensington av., Chicago, III.

V ™

7c. 
IOC. 
25C. 
I5C. 
IOC. 
5c-

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

Russian Tobacco Co. 
Nassau Str. Room 

New York, N. Y.
132 3OI»

atsiliepia, Geo. Waywood,
BIBLIJA

Šventas Rašus, Seno 
TesUmento, Susidedantis 

Drūtais šikšnos 
_r___ tinoja $3.50, o da
bar gausite tik už $1.60 su pa
siuntimu j namus. Kreipkitės 
šiuomi adresu;

John Purvis, •. 
59 N. Lourel st, Hazlcton, Pa.

Arba •
Naujo Teitam 
iš 66 knygų, 
apdarais. Ka

ir

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, III. 1906, pusi. 81..........r... 20c

No. 67 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. BaJankvičius. Dalis I. 
čia telpa 141 labai gražių. Juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, III. 1903, pusi. 280. ...... T 
Drūtai apdaryta............................... $1.50

No. 68 Lietuviškos pasakos {vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir Juokingų 
pasakų, bovijančių. kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330. $1.25
Drūtai apdaryta................. j. .... $1-50

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 Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. .Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, III. 
1908, pusi. 77.

No. 553 Paėjimas organiško svi 
Pagal Bitnerį sutaisė šernas. Kd 
didelės moksliškos vertės. > Ji api 
tvęrimąsi viso sutvėrimo ir, visų 
tos sutvertų daiktų; parod< 
niausiąs ir giliausius žen 
nlus, daug milijonų metų 
nusius ant žemės augmenl

s,u<» 
*1 g< 
Vabalu: 

žvėris, paukščius ir tt Su pa veiksi* 
liaia. Chicago, III. 1905 pusk 1 >7. 35

25c

No. 331 Žili galvon — velnias
rt*e9°n- Komedija viename akte, 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. 

'cago, III. 1902, pusi. 31................

No. 69 Ll*tuvlško* pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
Čia telpa 202 dar gražesnės ir Juokiu- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
pusi. 333. .T.. $1-25
Drūtai apdaryta.  ...................... $1-50

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago. III. 1905. pusi. 299. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimte! užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I. n, III ar IV 
dalį, turės per visų savo amžių neiš- 
semamą pasakų turtų. 
Drūtai apdaryta..........

$1.25
$1.50

atminimai.No. c71 Laikrodininko
Pasak Erkman-šatrljanų sutaisė S.JI. 
Paveikslas i* Napoleono I paskutinių
jų kariavimų Chicago, 111. 1907, pus
lapių 44. .....................    15c

No. 76 Maxim Gorki). Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—Is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103. .... ,............... 25c

No. 90 Olitlpa. Graši apysaka iš 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
111. 1906, pusi. 95............u.. .... 25c

Ne. 97 Pamokslai IšmlntUs Ir tei
sybes, tšguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė, trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182.........................................    50c

VUO-
Pa-

Chi-
10c

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

No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa
rašė Llepukas. Chicago, Iii. 1909, pus
lapių 28................................................. 10c

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

No. 442 8vajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poema. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135.................................... 40c

** No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kurtuos žmonės nuolat- žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir “slilegas. Kas yra 
debesiai, ant ko Jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pusi. 79.................  25c

No. 566 Senų gadynių ilpyl:ę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnst 1 
šernas. Su paveikslėliais. Apnašo ■< 
niausiu gadynių j vairius sitvėrimuj 
gyvenusius ant žemės dar 
radimą žmogaus, šiandien 
rimų kunus žmonės, kasdami 
šulinius, kanalus, arba imdimi 
mės anglis, randa giliai palaidotus 
niėje. Tūlų sutvėrimų atralo. 
nesugadintus kunus, užkloti s 
kes sieksnių storio žemės 
yra šiandien išstatyti įvairiu istel mu£g 
juose, iš kurių žmonės mokinasi A 
žinti, kaip sena yra musų žetnė. Mo» 
slinčiai, pagal storumą ir sębumą zd 
mės sluogsnių, kuriupse t ų su tvėrimą 
kunus randa, gali spręsti, kaip teįuį 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, Iii. 19ooį 
pusi. 370............    $1.00
Apdaryta....................    $1-23

ną sutfils]

>ri< 
tą

lęš ats’ 
šutvė 
giliu 
iš žJ

čielua 
kelio! 

eilę. JI

No. 569 Svieto pabaiga; iš riisišk 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori 'atšižim 
tl, kada bus svieto pabaiga, 1 
skaito šią knygelę.. Chicago, 
pusi. 31.....................................

No. 597 žvėrys Ir Žmogus, Pag 
Schmehl'J sutaisė šernas. » |M< 
apie subudavojimą kūno vii " 
rių. paukščių, sąnarkojų. žaraapilvl 
Ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arb 
gyvis aprašytas kas sau su visomis j] 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų gfcrin. 
Jis tveria. Su paveikslėliais/ Cb^1 
go, 111. 1906, pusi. 313...............į-• pire
Apdaryta.........................    H ;

doksla]
i u *▼<

No.606 Airija. Lapai ii 1 
Airijos- Para** A. Janulaitis, 
go, III. 1908, pusi. 53..............

Ne. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesoriuj 
Vojeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių oro Spsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprato 
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1967, pust 238. .J....................... 75c
Apdaryta. .................   $100

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Kalbą ir kitus sutaisė šernas Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra tau
te tvateždėe. mėnulis, plastėtos, ko-

No. 630 Ethnologija arba mok 
apie žemės tautas. Pagal Dr. jM ' 
berlandą parašė šernaą. Su paveik 
liaia. Yra tai svarbiausia moksB 
knyga apie visas musų pasaulis i 
nlų veisles. Ji parodo visų vieA"į 
čtų, visų žemės kraštų ir net iMfl 
sjų šalelių žmones ir jų pav 4^ 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, 
pročlus, užsiėmimą ir abelnai. vų 
Kas nori pilnai pa*intl žmonių i 
riją, tegul perskaito šią knyg^ J 
cago. III. 1903, pusi. 667............ | ■
Apdaryta............................................*

No. 641 Geografija arba žem. 
rašymas. Pagal Geikle, Nalkoj 
kitus sutaisė Šernas. Su pat 
Ilsis. Aiškiai ir 8DPr»Q1u“?.,.J 
musų žemę, j<» pavidalą, didn 
platumą;tį, titanus, metančius iš



—
L aukso, druskos ir kitų gėrybių; kie’ 

' T teartų, ežerų, upių," jų vardai, plotis
j < gylis; kokie kuriuose vandenys: st

t (!&] rus, prėski, kartus; kokie juose g? 
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta d;

Į llmis; išskaitytos visos viešpatystė: 
karalystės, kunigaikštystės, respubl 

S*) kOfi ir tL Kiek kurioje žemėje yr 
Uf ir gyventojų; kokie jų JJkėjimai, kalbos 

r -papročiai, užsiėmimai, pramonės, i 
darbiai,"ir tiesos; kokie miestai, r 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiu, 

j lytus ar giedros; kur koks ilgis di< 
i i 'nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 c< 

BijSn I lių, ant geros standžios popierds spa;
dinta. Chicago, III. 1906, pusi. 46*.
Katns .........................................  52.6

I i Ta pati apdaryta audimo apdaruose 
parašai ant nugaros ir šono. .... >2.*

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir tais
ei. Populiariškas raštas apie klausi

mą valgybos. Parašė Otto Carųue. 
■u raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Cnygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
ie kiti, telp pavadinti dilginanti val

giai yra netinkančiais žmonėms maiš
ais. Chicago, 111. 1907, pdsl. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadova
is tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni- 
iuoee reikaluose. Sutaisė J. Laukis, 
ntra pataisyta laida. Chicago, 
908, pusi. 90.....................................

Iii. 
25c

No. 1803 Moroko skuros minkštais 
ąpdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvietka 
ant vieno šono.................................>1.25

No. 1804 Francuziškoe slidžios sku- 
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai................................ 51-50

No. 1805 Apdėta baltais * slonlaus 
kaulais ir celuloida, 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai........ i ................................... 51-25

N0.K86O Chloggoe
Miera 22k28. ...T ..

No. K1033 Maskolių su Japonais ka
rš prie Liaoyang tvirtovės Mandžturi- 
joje, rugsėjo l-j-lO, lj>04 m. Miera 
22x28.-.............. .. ......./................. 50c

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

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

, Labai yra geraj tokia mašina kuni
gams, profesoriams ar kalbėtojams, 
nes, ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali tesidrokuoti ir kiekviename lai
ke perskaltytL

KUR GAUTI “LIETUVĄ*.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c." pas šluos agentus:

Į i No. 655 istorija abelna. Dalis ! 
-j Nuo seniausių laikų Chiuijos — 280*' 
j. m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimu 

imperijos Aleksahdro Makedoniškoj- 
r 146 m. pr. Kr. Šurašė Dr. A.* Bacevi 
h čia. Su paveikslais, parodančiais V 
r laikų piramidas, sienas pilių, tvirto.

^fių; typus kunigų ir kareivių. Hiero 
L Clifus Akkadų rašto ir tt. .Chicago, 111 
į. 1904, pusi. 498..................T. .... >1.O(_ ■■ Į ’

Ta pati tvirtuose apdaruose. ... >141

. nSo. 657 Istorija Suvienytų Valstiji 
gfrirėz Amerikos nuo atradimo ii

I -prieš atradimą Amerikon iki 189( 
“I Aprašo, kaip Kolumbas atradę 
l^eriką, kokie čia tada žmonės gy 
1^.0, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Įropos pradėjo plaukti J Ąmerikų

■ .T.kios karės buvo, už . ką kariavo ii 
*’ ikiuose metuose; kiek buvo prezi 

: Ąntų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
Jiai padarė. Prie galo knygos telpa 
Ivienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
p reikalingiausia žinoti kiekvienam 
Jogui, gyvenančiam šioje šalyje 

i* licago. Iii. 1896, pusi. 364.........>1XK
Lira pati audimo apdaruose, aukso 

kros ant nugaros ir šono.... >1-^5

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 
’kačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
kiitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
penkis skyrius. Skyrius I — Apie 

taitllus. Skyrius II — Trupiniai, 
kyrtus III — Dešimtiniai trupiniai, 
.kyrlus IV — Prilyginimai ir propor- 
ijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
linės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25c

s. No. 1806 Baltos celuloidos ap<larai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pš- 
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai...................    51-50

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

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

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
ios. Pagal Ollendorfą, Harvey, Mas- 

R-vell ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini- 
nul angjjjjtos kalbos pačiam per sa- 
/e L**p!tgelbos mokytojo. Chicago, III. 
*1906, pusi. 307................................ $145
Apdaryta. .....................................  $1.50

No. 1326 Žodynas lietuviškai-angliš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli, 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, Iii. 1902, 
?usl. 382...............................  >2.00
Popieros viršaia............................>1.75

No. 1327 žodynas angliškal-lletuviš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La 
ils. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
telpgi kiekvienas žodis paženkltatas 
kursyvoms litaroms 
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir ___
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuruoti............. 54.00
Ta pati knyga popieros apdar. $3.00

po. 658 istorija Chlcagos Lietuvių, 
karapijųrir kun. Kraučuno prova su 
Iraščiu “Lietuva”, buvusi balan- 
p mėnesyje 1899 m. čia telpa ap- 
pnas: kiek lietuvių yra Chicago- 
[kiek- lietuviškų draugysčių, su ko- 
lsr vardais ir siekiais; chronolo- 
Jui peržvalga Chicagos lietuvių dar- 
Inuo pat čia jų atsiradimo iki pa
tai 1900 metų; istorija jų parapi- 
fir prova kun. Kraučuno su “Lie
ja”. Chicago, UI. 1901, pusi. 580. 
;aina...................................................>1.00
.pdaryta..........  .... ..... >1.50-Ko.s ir angliškai-lietuviškos kalbų (abi

prie kokio gra

Gražials drūtais 
kampai drūtos,

No. 1328 žodynas lietuviškai-angliš-

No.1807 Baltos celuloidos a)xlarai, 
ant vieno šono kvietku.oįas kielikas, 
su kauline kabutė, auksinti kraštai. 
Kaina......... ....... >1.75

No. M786 Didis Lietuvos Kunigaik- 
itis Algirdas. Miera 22x28.......... 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedeminas. Miera 22x28. ... 35c

No. M788 .Didžio L. K. Vytauto pri
sieks. Miera 20x25........................ 30c

>No. 678 Lietuvių Rratėviai Mažoje 
yijoje nuo senovės iki jie pateko po 
aidžia Persų. Parašė Lietuvos My- 
kojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
*3 puslapius ir 4 dideles mapas, pa- 
pUanėias vietas, kur senovėje gyve- 

lietuvių .pratėviai. Aprašo lietuvių 
dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 

Jmimą. Chicago, III. 1899.......... 50c

dalys--^-1 Ir II. t.y. No. 1326 ir No. 
1327). viehoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą, 
darai tokie pat kaip

Formatas ir ap- 
No. 1327. >6.00

No. 1329 žodynas.
No. 1328, tik pilnai 
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė bisklo.).......... ... .............. >7.00

Tas pats 
apdarytas

kaip 
bran-

E. Fromes, 
Ant Diržulaitls, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackeviče.

Brookiyn, N. Y.
73 Grand, 
97 Grand

77 Gold
215 Berry Street 
144 Grand Street.

Street
Street
Street

Balti m o re,
Jur. Diemedis, 
Jonas

Md.
521 Columbia Avė.

Luisą, 5?i W. Lombard 8L

J No. 722 Trumpa senobės istorija, 
/agal prof, R. Vipper vertė iš rusų 
■ribos D. Su paveikslais senoviškų 
’tekanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
Vlais (madomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
baug metų prieš Kristaus gimimą iki 
hupuolimo Rymo viešpatystės. Chica- 
fco, fll. 1904, pusi. 305..................... >1.00
protuose apdaruose.  ............... >145

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jimiški, moksliški ir draugiškai-poli- 
tlški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, III. 1901, pus
lapių 211.................   50c

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

1
0.851 Apie turtų išdirbimą. Pa- 
i Schram. Vertė S. M. Veikalas 
denantis politišką ekonomiją. Ko- 
s keliais išęįdirba turtai, kaip jie 
krauna ir kaip atsiliepia ant gy- 
Imo draugijos. Chicago, Iii. 1900, 
L 139. .... .'....................... 35c

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.............................. 15c

Męs turime daugybį namų parduoti, 
kurių negalėtume visų laikraštyje pa
talpinti, bet malonėkite perskaityti že
miau pagarsintus, kad žinotumėt, ko
kios rųšies nanftis męs parduodam*, 
ir jų kainas. Troba kiekvienam yiį j 
reikalinga gyventi, todėl nusipirk sau 
namą ir gyvenk jame nemokėdama* 
niekam nė skatiko raudos. Nelauk Il
gai. Ateik tuojaus. ^į<as pirmiau nu
sipirks, tas geresnį pasiskirs.

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel.
Knygelėj miera 2%X3% opi. Pus

lapių 140, storis coj. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta,. plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip skurinial, gražus 
išspausti išmarginimai, lapų kraštai 
raudoni. ..............................     35c

P •; _ ■,
No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 

apdarai, išrodo lyg skurinial, gražus 
išspausti išmarginimai, auksuotas kry- 
žūtis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina............... i ........ .... 40c

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai, išrodo kaip balčiausias šio- 
niaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkoe šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.......... ....................... 51-25

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

No. 1904 Juodos francuzlškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina...................... 51-00

No. 1905 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargini- 
mai, auksuoti lapų kraštai............. 50c

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

No. S790 Simanas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. _Miera; 22x28.......... '35c

Stereoskopal arba Teleskopai

DRUKUOJAMA MAŠINA'
ODELL TYPEWRITER. 

Kaina >6.95.
Odeli Typeurriter yra viena iš ge

riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
Ji drukuoja telp gražiai, kaip mašina 
pirkta už >100.00. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta iš. gryno 
plieno, prie jos nėra medžio ne trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir litaros 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
Ji niekad, negenda, nes nėra kam Joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs ją ) savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su ją dra- 
kuoti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- 
writer, o niekada nesigailėsi. Sffų 
mašinų kainos seniau ‘buvo >20.00, 
vėliau buvo >15.00, o dar vėliau — 
>10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai tederėjome nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar Jas par
duodame už ..

Su l 
le už ..............

Su 
le už 
Voriukas tepimui raidžių, skyrium 25c 
Atrament. mašin., maža šelvukė

... .... .................. 56.95
gražia audimo apvilkta skryne^ 

.............................................. 5895 
gražia skuros apvilkta skryne- 
............................................j, >9.95

15c

Kazys
Bridgeport, 

Lendraitis, 324
Conn.
Warren Street.

Iii. - 
Wabansia Avė.

J. Vasiliauskas, 2498 Kensington Avė-

Chicago, 
Kaltis, 221 W.

Dom.
Eiizabeth, N. J.

Bočkus, 211 First

Elmora, Pa.
Antanas Rėklaitis.

Lawrence, Mase.
Ramanauskas, 99 H Oak

Montello, Mas*.
E. P. Miškinis, 9 Arthur

š'.ontreal, Canada.
K. Bielek, 1135 SL Ekatherlne

And.
New Haven, Conn.

Ješinsku, 217 Ferry

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

John

SU

Street

Street.

Stree't

Street

Street

Portland, Oreg.
Rre^man, Browman News Co.

8cranton, Pa.
M. Valentanavičia, 1831 N. Main St

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para- 
.šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
^kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 

sąmonėms ir kas ) jąs žmoniją stumia. 
Fchieago, m. 1902, pusi. 40___ __ 10c

: M0488I Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
| Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Į Gi n tauta*. Nurodymai, kaip lenkiška 
Pkalba sunaikino ir sudemoralfzavo 
[Lietuvą ir .kaip ji kenkia lietuvystei 
’--'yg šiai dienai. Chicago, IU. 1903, 
įpusl. 41...................................................15c

Nė. 1498 Lietuviškas Sapninykaa, 
surinktas' iš daugelio svetimų sapnl- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egiptišką sapnlnyką, 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

SVI ETIŠKI ABROZAI.
Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Plotis 
Ilgis 28 col.

Kaina 50c. Vienam.

Kas tai yra Teleskopai Ir Stereo- 
skopai?

Teftakopas yra tai prietaisą su pa-„ 
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrezėllo, 
tai abrozėlls žymiai pasididina ir Ja
me atslsklrsto ypata nuo ypatos, trio- 
ba nuo triobos, mędis nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėl), bet gyvą 
paveikslą, naturąlišką regyklą, telp 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplik u t sav*ė viską matai, 
kaip kad ten budamu.

KAINA TELB6KDPUI >1.00.»n eo
' u- d

8TEREQ8KOtP^I. „ 
Steręoskopai yra' tai paveikslėliai, 

arba abrozėliai, kurie dedui J Tele
skopą ir | juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius .stiklus. Stereoskopal 
su Teleskopu yra-tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovyti, pamatyti sve
timų žemių miesta&v bažnyčia* ir ki
tas gražiausia* ti^oMs, daržus, sodus 
ir puikiausias vlšo svieto vietas, bet 
gali gražiausiai^ užbovyti ir savo drau
gus, svečius ir didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopal interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus Ir senus, didelius ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymą, Jerotollmą, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet* 
juose niekad nebuvote, jų ęematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per-

ATVEŽTI Iš LIETUVOS.
No. 2245 Dangus, šeimyniškas 

las, pavestas doram ir patogiam 
linksminimui. Yra tai lenta didumo 
22x24 col. su nupieštais keliais lietu
viškoje kalboje, tinkamais išsireiški
mais su numariais prasidedant nuo 
1 iki 121.

Siame jaisle kiekvienas dalyvaująs 
turi mėtyti kaulei); dalyvauti gali dvi 
ir daugiau ypatų, kiekviena ypata ap- 
sirenka sau vieną kupstel) (yra 5 įvai
rių spalvų), kuriuomi uždengiama tam 
tikras numeris kaulei) metus. Lenta 
susideda | 4 dalis, su skrynute pri
siunčiama ) namus. ...'. .......... >1.50

žais- 
pasi-

į Ssattle, Wash.
Inter News Agency.

li.
Worcester, Maas.

Paltanavičla, ' 15 Mllbury Street

Waukegan, III.
Rakausku, 1015 ~ 8-th Street

"LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentus gumua užsisa

kyti “Lietuvą” metams ir užsimokėti

22,

No. K639

No. K 653

No. K698

. No. K877

Tadas Kosciuška.

Kazlm. Pulaskla

Jonaą Sobieskis.

Juoz. Poniatovskis.

M©. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
(XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
IParašė A. J—tis. Chicago, III. 190Š, 
pusi. 34.....................  “. .>^J0c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir viąokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir Išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burių ir delna- 
žtnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų kolorluotas 
paveikslas burtininko. ruimo. Chica- 
gb, 111.1904, pusi. 412......................>2.50
Apdaruose, t........................  .... >3.00

Jonas Sobieskis III,No. K892 
kijos Karalius, sumuša Turkus 
Vlndabona 12 Rūgs. 1683 m.

No. K 7 60 Dabartinis Popiežius 
X-sls. Miera 18x25. ... i.............

Len- 
tles

Pius 
. 35c

No. K928 Anluolas sargas, gražus 
paveikslas. Miera 22x28.............. 50c

No, 921 Labdarybė pirm lauš ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M.

as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
bdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
bdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Ucago, III. 1908, pusi. 36. .... 10c

lo. 925 Moteris Ir jos vieta žmonl- 
e. Parašė J. Laukis. Šit* knygelė 
ricina moterų klausimą, todėl yra 
yva perskaityti moterims ir vy
ne. Kalbėtojai joje atras sah daug 
-džiagos. Chicago, 111. 1908, pusi. 47. 
tina. ................................  15c

No; 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. 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 paveikslais/ parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, III. 1903, pusi. 262. ...... 5Oc

No. K891 Kražių akerdyn*. ?. Paveik
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina............................................... 50c

No. 3766 Gedeminas, Didis Lietuva* 
Kunigaikštis apima Kijavos pilį* 1318 
metais, o maskoliai puola prieš jį 
ant kerių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

No. K820
22x28..........

Martin Luthsr. Miera 
.................................. 50c

h jlo. 946 Priedella prie lietuviško 
jliusimo. Raštelis gvildenantis lietu- 
jjttės reikalus pę valdžia Rusijos ir 
>oh įtekme lenkystė*. Chicago, Iii.-

5, pusi. 38............  10c

No. 1525 Rankvedia gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas { firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellus, mylimus ir myli
mas prieš apsivedimą, J ponus, kuni 
gus, ‘vyskupus ir kitas augštoe luo- 
moe ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuos*. Chicago, Iii. 
1895, pusi. 115............... .-. 35c

No. 899 
šeimyna.

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

Visi Popiežiai ant vieno ab-No. K9
rozo, nuo pirmutinio šv. Petro iki Le
ono XIII. Miera 24x30.................. 51-25

o. 970 Tautiškos Politikos Knygy- 
s. Telpa čia Rusijos policijos vieŠ- 
ivimas, persekiojimas ypatos lais- 
, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žio Ir sąžinės, ir kame išganymas, 
caeo, III. 1907, pusi. 47.......... 10c

No. K853 Išpanija priima Kolumbų 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42........................ 51.50

maldaknyges
No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie

ra 22x28............. .............. 50c

102 Auginimas Ir maitinimas 
Kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis, 

cago, III: 1907; pusi. 28.......... 10c

[ No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
ulįaikym* sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rų Noll Ir kitu* sutaisė šernas. Kas 
lą su ataria perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
tlelybeje savo sveikai 
ko amžių ir užauginti 
tusi savo 
M-132. j... ..........

sveikatą, pailginti sa- 
l sveikus ir tvir- 

-Vaiku*. Chicago, III. 1897, 
.... .'......... .r 35c

I No. 1140 j išsivystymas vaisiaus gy- 
|vurlą. Parašė Dr. J. KuMs. Su dan- 
geliii paveikslėlių iš embriOliogijoe. 
Chicago, III. 1907, pusi. 2L .... 10c

Mažas Aukso Altorius —t Katalikiš
ka Maldų knygelė.

Stos 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spaudin . 
tas. Poplera balta, slidi, drnkas stam 
bus, didumas knygelių 3x4$& colio 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednėa, komunijos, mišių, mišpa 
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais; mišparai lietuviški ir lo 
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo Sš. Sakra 
mento, procesijų, pakraplnimo ir tt. 
6 Litanijos, psalmės fiv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tt

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

No. K649 Vis) Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieao abroto, nuo Jur
gio Washingtono iki Roosevelto. Mie
ra 22x28.........................  ...j 50c

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

No. K1006 Teo. Roosevelt, Buy. Vai. 
buvęs prezid. Miera 22x28.......... 50c

No. 1801 
auksintais

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

No. 1157 Koks privalo būti vaikų 
auklėjimas? Ranklus raštų, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, III. 1908, pus
lapi? 91............................» .... 25c

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.3 j

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
60c

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

No. K645 Napoleonas 1, garsiausiu 
Prancūzijos ciesorius. Mitra Bfx28. 
Kaina.....................’.o* «... 80o

No. 2246 Flirtas, žaislas ir lošimas, 
suaugusiems pavestas. Yra skrynutė 
su 55 kortelėmis mieroš 3x4 col., su 
įvairiais klausimais; ant-kiekvienos 
kortelės yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja parduodami 
vienas kitam kortelę ir klausdami, ku
ris numeris jo atsakymo? Su kožna 
skrynute,, yra pridėtas paaiškinimas 
kaip -žaisti. .............................  $ 145

S.

Brookiyn, N. Y.
Lesniauskas, 347 Rodney
Rinkevičia, 73 Grand

Balti more, M d.
Gawlis, 1834 N. Castle

Street
Street

Street

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

Ant MORGAN St arti 63-^os.
Puikus, 2 lubų mūrinis namas, 4 

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 randoe >600 j metus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti 56700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo >7900. Turi būti- greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai 55700. 
Iš kalno reikia {nešti tiktai 52-500, o 
lyk} ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namą pigia kaina.

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

25x125 pėdu. Kaina tiktai ... .$1.200,

Ant AUBURN Avė, arti 33-čio PI.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 

25x140 pėdų. Kaina...... $2.000 
Ant 33-čio PI-, arti Aubum Avė.

Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas. 
Kaina tiktai ..................$1.500

BURNSiDE, III. Ant Lexlngton Ava.
2 mediniai namai ir staldas. Randa 

5288 | metus. Lotas 50x125. Namai 
tik 3 metai kaip statyti: Kaina tik
tai ............................................ ....52.500

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

namls. 2 gyvenimai 6 ir 5 ruimai. 2 
maudynės ir vist naujausi įtaisymai. 
Lotas 25x172 pėdas. Randa >360 j me
tus. Kaina tiktai........................ .53.300

Ant HAL8TED St., arti ž5-to« gat •
2 lubų mūrinis namas. Krautuvė ir 

3 gyvenimai. Randa >55. Kaina 55.500. 
.Lotas 25x125. Geriausia vieta vaizbaL

Ant MORGAN gat. arti 35-to«.
Mūrinis namas. 7 ruimai. Lotas 

2'6x150 pėdų. Kaina...................>2.700 /
,; A

Už >300 ant' rankos, o lyk) ) išmo
kėsi) randa, nupirksite 2 labų mūri
nį namą, 2 pagyvenimais po 6 ruimas 
ant Qalnn gaL, arti 31 gat. 
Kaina 12950

Už $300 ant rankos, o lyk] { 
kest{ randa, nupirksite 2 lubų 
n{ najną. 2 pagyvenimais po 4 ruimas 
ant 37 gat., arti Parnell. Kaina >2750

išiąo- 
mūri-

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

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

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderį arba registruotame 
laiške. Nedėk J laišką smulkių sida
brinių. nė auksinių pinigų, nes jie

^uvmziuimi juvb pc.- kelionėje kopertą praplėė, išpuls ir
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk'prapuls. Geriau, vietoje smulkių, į- 

------------- - -------.- _ .------ pacumų markių už tą sumą. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė ui 
>1.00. Jei suma siekia >1.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderį. Jeigu 
suma bus >1.25, tai galima dėti >1.00 
pinigais, o centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesullpusios viena su kita, nė prie 
laiško neprillplntoa, teip kad męs ga
lėtume ja* panaudoti savo laiškams. 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų šiaurinės Amerikos, jokių kftų 
J" itysčlų markių nepriimame.

Jeigu išpirksi Money Orderį, 
tai nelalkykle jį pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio** 
redakcija negali pinigų iš pačto gau- 

>2.00' ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal- 
• tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia. „ -i

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
ga* ar kitokius teroras, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalą, kaip ve: 
korespondenciją, apgarsinimą, ar k| 
kitą, kas su užsakytais terorais nesi 
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre 
čiame departamente ir kiekviena* 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vieno* 
popieros surašysite keletą reikalų.

Teleskopą su Stereoskopais, o juose 
pamatysi viso svietd’*miestus telp ge
rai,-kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas, sė kelionė tau nekaštuos.

čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kalną.

SERIJA I. Susideda iš 12 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui.........................................40c

SERIJA II. Susideda iš 25 Stereo- 
skopiškų paveikslėli^ dėžutėje. Kai
na dėžutei.......... ........................... 65c

8ERIEJA III. Susideda te 25 Stere-
oekopiškų paveikslėlių ii Kristaus gy- 
venimo. Kaina dėžutei. .... .... 75c 3)

SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei......................................... f* “

SERIJA V. Susideda iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui........................ .. .... 25c

SERIJA VĮ. 12 telp-pat maišyto ga
tunko paveikslėlių pundelyje. . Kaina 
pundeliui 50c

■ DRUKUOJAMO8 MAŠINOS.
(Typevvrltėrs.)

. Brukuojamos mašinos (typevrriters) 
yra reikalingos kiekvienai ypatai. ma
žam ir dideliam, vyrui ar moteriai, 
kupčlul ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žąaogąi. kaip koksai 
kitas daiktas.
atprato nuo ranko*j rašto Ir visi rašo 
savo laiškus su ipąšiuą. Tarp rietu- Į 
vių dar mažai kas'teturi drokuojamą 
mašina nes dar žrmmėš labai maž'd 
apie jas žino. Jos labfšuslal yra rei
kalingo* tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėįj kad lietuvis lei
džia laišką į Uetuvą pas savo tėvus 
ar gimines, nors laiško* yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali ranbbs raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą pas kitą, idant per
skaitytų, o tada jau visj žino jo sekre
tus. Su mašina dnikuųtą laišką gari 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų. Idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas* mašiną, gali pats rašyti ir 
kiekvienas tavo laišką perskaitys. 
Darbininkai žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.
* Labiausiai turi turėti drokuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kilu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 

, greičiaus laiškus parašyti, kuriuos 
j kiekvienas galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant sušlrinklmo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes nebuvo kam 

[ perskaityti požtal-KOrtą, kurią sekre
torius prlslunt*. .-

Amerikonai Jau visai U1 J“*1* turės laukti pirmame
( departamente kol taa jį apdirba ir 

nuaiųa antram, o ten vėl laukti kol 
šia Jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To 
kius laiškus negalima nė į laiką at 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas plr 
mąj) departamentą likus laiškui, ant 
ram nelieka davadų. Geriausiai yrr 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiro* 
popieros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram d e pa r ta 
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai Ir gerai.

B) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo- 
ney Orderio atskyrame laiške nuo 
užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderį į tą patį laišką ku
riame tavoms užsakai. Nes jeigu 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime Jo išpildyti,'vien todėl, kad 
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be 
užsakymo, męs nežinosime ką su 
nėra užsakymo.

6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresą. Nors 
ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę Ir ad
resą kiekviename l&Jške, ne* mę* 
radę laišką terp 106 ar 200 laiškų

jis yra ir negalėsime atsakyčio duo-

AOL»ZKW»KI, 
8253 •. Kalsto* tų Chicago, III.

Chicago, III.
Charles Laban, 10802 Mlchlgan Avė.
Juozas Volmeris, 168 W. 18th

Cambridgepcrt Mau 
Pet. Bartkevičius, 719a Main 
C. Kavolius,

Juos.
Eaat

Rainis,

St

St
19 Harrison Street

St Louis, III.
452 Colliasvllle Avė.

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Už >250 iš kalne, p lyk) ant išmo
kesties, nupirksite 2 lubų medin) na
mą ant 43 gaL, art) Wentworth Avė. 
Randa >32 { menes). Kaina ...>225®

Puikus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant Lbwe Avė., arti 38 gaL 

Randa • >264 j metus. Kaina tik
tai ................. . ...............'....... >1.700

v • ’
2 lubų, pusė muro, pusė medžio na-., 

mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 jat. Randa >360 ) me
tus. Kaina.........................  >2.500

New Brltsln, Conn. 
PleasantM. J. Čeponis, 21

Newark,
V. Ambrazevičfa,

N. J. 
178J

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

N.
So. Boston, 

Gandrelius, 224
Mas s.
Athens

Juos.

Street

Street

Street

Street

Scranton, 
Petrikys, 1514 Ross Avė.

Pa.

Shonandoah, Pa.
And. Mačts, 138 So. Main Street
T. Kryžanausku, 12^ Cherry Street

Sprlngfisld, III.
Jur. Tachilauckas, 710 Enos Avė.

Turnere Faile, Mana.
K. P. Olmkonls.

Waterbury, 
šemantauskas, 39

Conn. 
W. Porter St

Ant
Worcoeter,

Bernotas, 12 Harlem Street

WS8t¥<flC, Iri.
Juozas J. šilkas.

SVARBI PRIEŽASTIS.
Męs šįmet pardavėme daugiau namų 

negu kiti ofisai. Visi žino, kad męs 
namus greitai parduodšme ir todėl 
teip tie, kurie turi parduoti namą, kaip 
Ir tie’ kurie nori pirkti, ateina pas 
mus. Dėlko telp yra?

Yra tam svarbi priežastis. Męs par
duodame tiktai tokius namus, kurie 
musų supratimu yra dieną Ir nakt) 
verti reikalaujamos kainos. Mfs turi
me daug namų pardavimui, ir žmogus 
norintis namo turi iš ko pasiskirti. 
Męs skoliname pinigus pirkimui na
mų. Visi pirkę nuo mus namus, yra 
užsiganėdinę, o užganėdinlmas kostu- 
iperio yra didžiausia rekomendacija. 
Ir ta yra svarbiausia priežastis, dėlko 
pas mus žmonės namus perka.

Iš patilpusių apgarsinimų musų laik
raštyje, kiekvienas gali persitikrinti, 
kad musų parduodami namai yra‘gė
rėjai už pinigus už juos mokamus-pes 
duoda dldesn) pelną, ir be to negali šu-r 
bankrutytl. ’’ .

Męs nereikalaujame, kad žmogus ti
kėtą apgarsinimams. Apgarsinimą 
kiekvienas gali parašyti kaip jam pa
tinka, bet męs .meldžiame ateiti į mu
są ofisą ir persitikrinti, ką męs turi
me parduoti ir kokioms kainoms. Męs 
maloniai Jums kiekvieną namą paro
dysime, ir jus savo akimi* persitikrin
site, kad pa* mus yra geriausia vieta

2 ir 3 lubų mediniai nSmai ant 
Eme’-ald Avė., arti 32 gat. Randa 
nuo $300 iki $472 ] metus, Kaina 
nuo ................. . .........$3.000 iki >3.500

Už $150 iš kalno, o lyk) išmokestlm, 
nupirksite medin) namą 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedzie Avė. Kaina $7.^0 

2 lubų medinis namu ant Emeraid 
Avė., arti 36 gat Randa >228 { me
tus. Kaina................................. >1.600

31 zt Place terp Aubum avė. 
Ir Morgan 8L 

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas .............  $2200.00

3

lubų, 4 fiat‘j mūrinis 1 na
mas .................................... $4500.00

Ubion ave^ terp 31 ir 32 ui. 
lubų,.....2 flatų......mūrinis na

mas .......... ......................... $9000JX)
3 lubų, 2..... flatų murini*.. na

mas    $5700.00
1 lubų, 2 flotų......medinis na

mas  .............................$2500,00

Morgan St, terp 32 ir 33 ui. 
4 lubų, 6 flatų ir Storu, mūri
niai ; ant Lowe Avė., arti 36 gaL 
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rumaL 
Kaina............................ ...............S2XX»

Wallace 8L, tarp 28 Ir.29 ui. 
labų, 8 Datų- marinis na

mas ...................................... >5300.00

Wallace St., terp 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ...................................... 58000.00

Wallace St, prie 37 ui. 
lubų, 3 flatai ir 1 štoras mūri
nis namas ......................... 57500.00

2

31st Placs, terp Morgan 
Ir Musprat ui.

lubų, 4 flatų mūrinis na- 
mac >3000.00

35th

2 lubų, 
lubų 1 
mai ....

Place, terp Auburn avė. 
ir Gage St ' «

4 flatų ir užpakalyje 1 - 
flato abu mūriniai na- 

..........................   55400

THROOP ST. Taip Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis ųamas, lotas 50x 
125. Kaina.................... >2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-toa 
ir 35-toe ui. 2 Jub mūrinis namas. 
Storas. Randa >52. Kaina ....$5800.00

33-d Placs, tarp Halated SL 
Ir Aubum avė.

lubų, 1 Batų mūrinis nar
!U . ........................................ 53100.00

Poplar ava, arti 31mo« ui. 
ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų

t ruimų medinis namas



o-

l "

Dabar yra Geriausias Laikas 
Drapanos Pirkti.

Po Kalėdų męs numušėme visų žie- 
minių Drapanų kainas apie 15 procen- 

K tų padarymui vietos pavasarinėms
Drapanoms.

Siutus, kurie buvo pardavinėjami po 
$25.00, dabar pižksite už $22.00.

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

Overkočius, kitur pardavinėjamus po 
$25.('0, pas mus dabar pirksite už $21.25 

Teipogi žymiai sumažintos likosi kai- 
nos šiltų apatinių marškinių, kelinių ir 
kitų žieminių drapa- . .A n^*

; L**Į-Todėl pasinaudoki- 
x -M te iš šitos progos ir

*-' ^.Įpasiskubinkite kolai 

, > ra *š ko pasirinkti
sau tinkamas drapa-

f The Bridgeport
JĮŽB Clothing Co.,

3248 S. Halsted si.,
(Kertė 33,-čios gat.)9- ■ Chicago, III.

8 GERA
^NAUJIENA | 
t Kenčiantiems

'DRAUGAMS
Lietuviam !|

Tslefou Ysrėe 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias leg&liškas popieriuj 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas t

A. Olszewski’o
3252 S*. Halrted, C«r. 33rd St

Chicago, III.

Męs Apdraudžiame
(Itistirltiame)

Nuo Ugniės visoki turtą, Ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

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

Męs apdraudžiamu VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

fe •;

S

2

2

2

Aubur Avė., terp 31 ir 32 ul. 
lubų mūrinis namas, naujas 85.900!

Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui. ( 
ruimų kiuriais namas ... .81200.001

' Fisk St., terp 33 Ir 34 ul. 
'Jubų, apačia medžio, viršus 
maro, štoras ir vienas flatas 2000.00

Grant Worka ant 
lubų, ant .2 lotų, 6 

štorai, medinis namas, parsi
duoda au štoro flxtures... .88500.00

14 ul. 
flatal. 2

G ra n t Wcrks 49 avė. 
lubų, 3 flatal ir šteras, me
dinis !naftAis ....................... .  85200.00

t hibrinu. 2 ervvenimais, po 5 rat
elis medinis i namas ................. 82.000.

Puikus 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; aoė^Union Avė., 
gat. Randa 8444 į metus, 
tiktai ............... ..........................

Marinis namas ant 37 gat. 
>240 1 metus. Kaina ................

arti 36
Kaina

. 13.500

Randa
12.00c

Puikus mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai {taisyta skal
bykla. 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų 
3 vanos ir kiti naujausi {taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša 8612 { 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat.’ ....................; 85.100

NUMAŽINTOS KAINOS.
* 2 lubų. mūrinis namas, 14 ruimų. 
Lotas 25x147. Randa 830. Kai
na ................  83.000.
.Tas namas yra ant 381 ul. terp Au- 
burn Avė. ir Gage St.

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

mis. Randa 815/ Kaina.......... 82.800.

Lowe Avė., arti 33-2io« ul. ■
Marinis namas, akmenų pamatai.

Randa 824- Kalba ........ 83.200.

2 lubų medinis j namas - -.t 38 ir 
Gage ul. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147 Vi. Rauda 816. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ......... 82.000.

2 lubų marinis namas, ant.Wallace, 
•rti 33 ul. Kaina ....
T • - •

Union Avė. arti 
2 namai, cnt 

mua 6 ruimų.
2 lotų, 
Kaina

$2.7-00.

35 8t.
po 3 gyveni-
........ 810.000

Avė. arti 35 8LMarshfield
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas.

Puikus. Kaina .......... 83.500

31 St. arti Emeraid Avė.
! 3 labų marinis namas, au krautuve.
S gyvenimai ir krautu vi. Kaina 87.500

33rd St. terp Halsted ir Autourn Avė. 
. Mūrinis namas. Randa 842 

aesj. Kaina .............................
J mė- 
84-000

37th arti Wallace 8t
- Mūriais namas. Krautuvė lr 4 rū

siai. Kaina .......................  82X00

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na
mo. 50x137 pėdas. Specijališkos rin
kliavos ui" gatvę užmokėtos. Tėmyklt 
ilgumą lotų,. 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastais Kaina ......................... 82.500

Ant. Halsted SL, arti “Lį^tuvoe" na
mo, terp 33 įr 34 gat. 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos ui gatvę užmokėtos. Kai
na ...................    8800

$25 DOVANAI!
• TAM K L'RIS D A RODYS, KAD

aš už priimtus (per laiškus) pi-- 
nigus,. neišsiunčiau užprašytų ta 
vorų, arba kad esu ką apgavęs 
7 metai kaip užsiimu prekyste: 
laikrodėlių, žiedų, armonikų, ir 
kitokių muzikališkų instrumentų, 
bet niekas nebuvo mano apgau
tas, priešingai turiu daugybę pa- 
dėkavonių už teisingą ta vorą. 
Todėl kveičiu kožną, kuris jau 
turi mano No. 7 Kataliogą, arba 
katrie nori gauti, gerą tavorą, 
visados kreipkitės laišku pas ma
ne. o Jūsų reikalavimai bus iš
pildyti, greitai, gerai ir atsieik 
pigiaus 'negu kur kitur. -

M. J. DAMIJONAITIS,
TT4T TTnicn’Av*. Chjcago, III.

u .Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, M 
Šri užsrmokės tau ataišajikti į Chicago Mcdlcal Cllnlo, 344 So. State St. M 
B prieš ėjim| gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- B 
0 gydymą kožnoe ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- 
■R nes, silpnas ir.nuiiaęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
U vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, B9 
M trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai,. 
M spaugai, ptetmai af kitokį išbėrimai ant odos, nsmorallški ir 
g Nusilpninanti Sapnai, (Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
0 neauauguaios ir šaltos dalys, nuaistojimas šlapume paliktame per naktį, 

pienėtA* šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų?
M Išsipūtimą Gyslų Maišely); Užsendintą Puletekį; Užakimą Var pakylės; 8y« 
B filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo 
K ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
S veido, neramus naktyje, mainančio ūpo,-silpnas vyriškumas, turi uikurdu- 

ses dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę Ir tt. ?

_ Jeigu turi, tai Chicago Medicąl Cllnic

B
"“ užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 

tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- 

M sunaikina jaunus ir pus&miinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
M arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- 
M kančių prie darbo, ženaflės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 

nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertaukaus užga- 
M nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime.
H Męs gydom ir iigydom *ėklo* nabėglma*. nervų nuiilpntjimę, užsonėjutį puletekį. »ySU. 
B ne natūrai itk u* bėgimu*, patiagyatą. Inkstų Ir pūdės ligos, teisybę sakant, vieše Vyrų 

Ligas. Vl*o« kliūty* laimingam tenybiaiam gyvenime bu* prataluatoa. Tūkstantius jaunų 
|m ir pusamtinlų vyrų kasmet prie* laiką pūliuoja į grabą jaunyste* išdykumai, per tanku* 
M *u*ikuoplniinai ir kraujo Ilgos. Jeigu turi nors vieną U viri pamiuMų tenklų, paairo«tavyk 
gk su mumis pakol da nėra per vėlu.

Rodą tau nieko nekaštuo|a, o gali užčėdyti daug kentėjimų. - j 

K Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryto Iki 4 po plot, Iv. nuo • iki 7 vakaro.
Nedaliomis ir kitomis Šventoms dienoms: nuo 10 ryto iki 11 vai. pietų tiktai

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

TaL 1M3 Vardo.

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.
3259 So. Halstod et, Chicago, III. 

' Oydo visokias ligas * moterų, vaikų Ir vyru; 
Teipgi tori didelę praktiką ir ,miogsi
visokias limpančias, užslsenėjuslas ir paslaptin
gas vyrų Ilgas. Daro operacija* pasekmingai.

B Geriausias Hetuvlškas dantų daktaras 

I A.J.Zimontes(lietuvys) 
M 3252 So. Halsted sU Ohzewskio name.

Tranam dantis be skausmo, iigrdo Skorbut**, 
Neuralgija, sudeda naujus vieton iipuolusių, pri- 
pildo iiiKirmijust is auksu, sidabru, amalgamų. 
ValanteM: Biokiiina dienom* nuo $ ryto Iki 12, 

Va nuo 1 iki 9 rak. Nedėlioms: nuo 9 r. iki 6 rak.

Naujas Išradimas 
g ' * Sb?» Su,t*Pr,n,n,ul lr uttelkymui plaukų.

Tūkstančiai plikų žuictiių atguvo pui- 
kun plaukus, sulaiko si ink ims plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia In- 
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra- 

I lyti įdedant krasos ženklelĮ.
1 I RROF. J. M. BRUNDZA

r
 VISAI DYKAI 
Prisiųsk mum porą markių, savo 
tikrą vardą, pravarde ir adresą, o 
mes tam U tai nusiųsime No. 3 kata
logo. didiiauslą lletuvllkota kalboje, 
M dideli poslapei. Jame telpojelsin- 
gi apraiymai apie suvirti 200 visokiu 
kuulikų nesveikumų, vyrų, moterų 
^^^^^lr Vaikų. IlaiMrina pradžią, priežas- 

Ir pasekmes ilgų Ir pasakokpkia* 
gyduoles naudoti, kiek Jos prekluoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai Ir prekės visokių nau
jausių ep-etro gydančių aparatų, Roberinių 
daiktų, Magilkų aparatų. Drukuojamų ir Ra- 
lomų Malinu. Stereoskupų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, liritvų ir daugej kito- 

kių koknatn rrikallnira daiktų. Raly k tnojaus. 
Johu I. Bagdiiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE

25 P11.5EN STAT1ON CH1CAOO. ILL.

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dea/born Street. 

Bankieriai.
Męs skolijama Pinigus ant turtenybi% ir j*$ 1 

tu rengiesi tnrtenybę pirkti, mji sa džiaugsmu 
prigalbėsimie, paskolindami Uu clclį žaislo pT

tai apmokami dosniai.

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo- 

nėmA ein/ kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie {žymiausius Lietuvos reika-1 
lūs, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir kitus naudingus skaitymus. ‘ 
Lietuvoje metams ............... $i-75j
Amerikoje metams ..............$2.50!
'Užsimokantiems už metus, gaus: 
dovanai “Vilniaus Kalendorių” 
1909 m. vertą 50c.

Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Aftieri-: 

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis, 

3141 Union Avė., Chicago, III.

Mokinki mes Patys!
Gramatika anglIAkos kalbos mo

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

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

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo

Ant W estei u avo. bulvaro tarp 4> 
Ūlos ir 45 ul. puikus iouu ant real-, 
dencljų. Kainos nuo 8250.00 ir aug* 
šėlau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pas Id vejos.

Teipgi turime daugybę visokių kl- 
touišk'l namų ir lotų ant pardavimo 

-„visose pusės miesto Chlcagus.

L Lotas ant 69 plaųp terp Hoyne Av. 
įtr Leavitt St. arti tramvajų Unijos, 
pirkšnių šalygatvls, vanduo, gazas, 
srutyne. Kaina tiktai 8300.

Artimesnėms žinioms kreipkitės

A.OIszevvskl
.XI ■ — ~ '

be

be

Box

adresą:
P. Mlkolalnie, 

*». New York

Order

City.

“RAISTĄ” (Tie Jn(H)kDUODU .'DOVANAIv
Skaitytojam* “Lietuto*” ir “Vienybė*-L.y kurte dar to* k nyeaa.netuai ir nėra ■kaltę. 

Jelknygo* * RAISTAS” nė* t dar skaitę*, tai vi*ai matai teiteni Amarikos gudrybes, 
s u k t y be air, teip vadinama jo*, sero v ę ir nagai! iisisaugottnao visokiu pinkliu, ne* 
neturi £ana įiatyriBkK ' RAISTAS'*tai knyga patyrimtĮ.

Perskaitęs ••RAISTĄ” telppat Alnos! *3aa sutvarkymą daborttate ęeamonljo* ir kodėl 
bedarbės kilu, o tuoml ir kaip galima tnrėtįvUuomet darbas ir nrvetitlialiulngai.

„RAISTAS” dėl iinaiumo savo idėjig telp paęeidaujamafenyga*>kad yra llvarsta f-
visas kaltes. ,

-RAISTAS”, knita sudrebino Amerikos ir Europos parlatneatass. yas didelė. M puala- 
pių knyga Irtvarbi tuoml. kad apraio gyvenini, lietuviu Amerikoje.

• RAISTO” kaina >1.00, perkant pučia knygl Prenumerat^talkcalčiu '• Lietuve*” ar 
'•Vien. Liet." nu-tams $2.00. Bet kas naujai uteisakh "Lietuvętaar -Vton. Liet." metams, 
prisižadamas man $2.00. apturt* metams vieoę Altų lalkraMių 1S*'RAUTĄ” Sykai.

Kiekviena, lietuvy s inteligentas pripažins didelę vertę knyi

Tabako Naudotojai
PadBkit mums apgarsinti musų tabakų tarp savo draugų, o mus 

duosim Jums iMų fonografų DYKAI.
Nėra tai koks Instrumentas žaislei kaip tankiai kili išdirbėtai yra papratę dusti kaip* 

premilą, b*', tikrai gera ii kiekviena atžvilgio kalbamo)) mašina (graloisnas)
Kada panorėsi galėsi turėti savo na m-tose kon- 
cerių dykai, ne koncertą kokios suklerusio* 
armonikos ar smuiko cypimų, bet koncertą di 

iyMBBk drlių beitų .rlm orchestros, daina* Itarslsuslų

^RM4^% kų kų tik uorttum ilgtrsti itsllma pritaisyti.
. I'Hkin-.k ytniniisHi) imuikslilkų fnsiru

? ' ni'T'u u,. ' <p- k-u’-ai-.ų,, riminę
K"‘* j - f 'is>

davinėja po sis oa

pypkiai-
Męs prisiusime jnms visokio tabako po hltkį Austriško, Bosnižke. Hera >glško, Tu r k liko 

ir Rusiško. Viso sykiu už $6.00. Jus lengvtei tų tabakų galite parduoti savo draugams, nes 
tai yra geriausias tabakas, kokį kur galima gauti-

Apteikęs mus tabaką rekomenduok JI savo draugams ir Jei Jis Jiems patiks, duok Jiems n. u 
sų anresą ir tokiu bodu padėsi mums apgarsinti. Uitai męs duosim tas visai dykai mns "Klng” 
fonografą. Yra tai vienlntfilS proga gauti dovaną.

Ut tabakų skaitysime fums $6.00. Prisiųsk il kalno 50c. (krnaatenklteis), o męs itelųsim 
tabakų ir fonografą. Apskritus, Jei rasi gerais, tulmokėk Ei preso Agentui likusiu* $6 JO ir pa
silaikyk Juos sau.

Pinigus sugrąžinsime klakvtenam, kuris bus neužganėdintas.
Paša no a. Tas dovanas duosime tik taip ilgai kol męs neparsltlkrlnsltoe, jog mus kompa

nija yra gana apgarsinta. Todėl patariame neatidėllotl jei norite gauti mus fonografą dykai.
Adresas*.- EUROPEAN TOBACCO CO. 33 Lsonard SL, DeęL 71, Ntw Ysrt, N. Y.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lletavoa" Redakcijoj.

toblyčla 
keliais ir 

au num.

KAIP PADARYTI MOKUS
Yra tai knvga apraišyti kaip pa

daryti SS momia te Jokiu aparate 
ir didelio Metlaoiaimo. M emu s gali

dirbti dideliu, pinige.. Dauguma, 
iteimokinuslų ii tos knygos nedirba 
po $10 ir $Ž0 * ut vakaro. Tam i* U ir 
gali tiek uždirbti, Jeigu tik to nori. 
O kodėl nenortu, Jalgu galima? Nu
sipirk »ltų knygą ir uždirbsi lengvai. 
Knygos prekė Mirtai 50 e. Pinigas. 
•Imk Money Orderiu arba markėm*.

; J. ILGAVDAS
3112 L Bsbtsd lt., CHICAGO, ILL

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. State St CHICAGO,ILL.

arti Hantaon latvi.
INEJIMAS PYKAU

. Žingeidumai Pathologijod... 
Žingeidumai Osteologijos'

Žingeidumai GromuUavimoOrganų-

Tyrinėk pradžių ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, Aingeidu- 
ynus ir miliiniikumus.
- Tyrinti įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatytas gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavų* rtrodinėtojas 
atsakinėja visokius klausimus. Dtdliausia pro
ga tavo gyvenimą.

INŽENGA DYKAI!
Atidaryta kasim nao • valandos ryto Iki 

vidurnakčiai.

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

Vienatini Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literatūros ant "Ncrth Side" ChicagoJ. 
čion galima gauti moks liftų, svietlžkų Ir dvasi- 
ikų knygų, rožančių, Ikapliartų, abrosėlių, viso
kių laikraUlų, Amerikos Ir Europos ir popierų 
gromatoms. Teipgt užlaikau visokio ta voro: juo- 
dyto, paltelių, plunksnų,dreifuojamų matlnukt% 
brltvų, sterecakopų Ir daugelio kitų daiktų. Ns- 
užmirikite atsilankyti, o bosite užganėdlntk

111 Wakanais Ava. , CM*
(Salo LK-tuvUkos BažnyUos).

Telefonas Y«rds 3162

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

Dr. G. M. Glaser

B Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl naši p ir-' 
B kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atži- 
B tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes,v 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apiidraudn.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

' reikalais kreipkitės pas*

A. OLSZEWSKI
| 3252 S. Halsted St. Chicago.

Serganti Vyrai
Jauni ir pusamžiai, 

kenčiate nuo ligų, nenusimin-^^H| • 
kitę. Susiraminkite! Gelbėki-rBr 
te save! šaukitesi prie mus!

Eikite ten, kur busite gy-iį M 
domi sanžiningai ir greitai 
s veiksi te! Sučėdysi larftą
pinigus eidamas j Western^w^Mj|P^l 
Medical Dispensary. Patari 
mas dykai. ■BuHmI

Sutinimai Ir kitokį nesveikumai yra iigydoml trumpa teiku^a kelioms dlenonu 
—w----- ——j—iuu.u gydymas yra sumausią

dugnteustes budai ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaiiink laiko ir nes 
pavojui savo sveikatos, kteasdsmas patarimo pas aptiekorlų ar drangą. Jei nėši atšaki 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių ir Ji visuomet atgabel 

y patuką gydymu
UZ8IKIMBIMA8 ARBA UŽAKIMAS VARPO*. Nedaro skirtumo kaip ilgai 

nuo užakimo varpos lr kiek daktarų tamlstą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tamist 

pasaulėj, be jokio skausmo jis prašalina nesveikumą ant visados.
UŽNUOtMJIMA* KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skausmus, 

das burnoje, gerklėje ar pratrukimus aut kokios nors dalios kūno, tai sergi nuo užnuodljim< 
kraujo, kurį gali ligydytl VVeetent Medical Dispensary. Męs jieškome sunkteusteilugy- 
domų ligų prasėiatistame padėjime. Męs Uvelysime (avo kraują grynai ir praiallnsime 11 visi 
kūno įvairiu* nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj daly j pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUKI GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų męs iigjdome |e st 
galčlmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydymas pražallna visokius llgottįs pa
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normaliėką sveikdtą ir tvi 
Skausmai pranyksta visai.

M{6 itGYDOMR KUOMET KITIEMS NENUSISEKA. -
Męs taipgi ižgydome trumpa laiku visas ligas, kurios apslreiikia tarp jaunų, seių k 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMA* IR itTYRISUkB DYKAI! Viską užlaikome slipty-' 
bėję. Jei busi'gydomas musų, niekas to nežinos. Męs turime tam tikrą gydymį kiekv cnel 
ligai. - t I ' 1

>10.00 verti* lityrlma* su X-*pinduiiais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsUaakti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar jk, 

tinka apalvedissul ar ne. Kitąsyk gali būti kūne kokie liga, kuri kliudytų laimingam 1 :y^s-l 
nlmul apsiveduslems.

' jeigu tomistą turi "kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesti , 
nemėgink jo užslėpti Senatve, nes ženatvė tiktai gelbsti llgal^įMistlteknis giliau į kūną, o tada 
tavo sveikata galutinai sunykę.

Aulkuk Utyrimul į IVestern Medical Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi dkęs | 
apsivesti. _

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

VVestern Medical Dispensary i
91-93 Ė. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PNIEMIMO: nuo 10 ryte iki 4 pe pietų Ir mie S Hrt 7 vakare.!

■ųoriginalUku bodu gydymo. Atsakančiai pritaikyta* matų gydymas yra tikriausias tai 

pavojui savo sveikatos, klausdama, patarimo pas aptiekorlų ar draugę. Jei nėši atsakai 
gydomas, Ul gali boti tikras, kad turėsi tų ligų per visų savo amilų ir ji visuomet atgabeį 
mlsUl nelaimę Ir susikrimtimų. Męs išgydome tūkstančius tokių ilgų, dėlto kad turime'

IMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai I 
- - ■ ' \ ' ... -_________ 4*1

rai išgydys. Su musų gydymu nereikia Jokio piaustymo. Musų gydymas yra geriausias1
ti»

J V

ISGYDAUIN 5 DIENAS S®
IJgydau kiekvienų serganti Varieooelę. Btriktura, užslkrčtssiu* kraujo učnnodyj 

nusilpnėjimu nervų, Hydrooelę arba vyrų lytiškas ligas, šitokius pasiūlymus duodam' 
•tems tiems, kurie buvo gydomi visokių kitų daktarų be jokios pasekmės ir iAlart pinigu 
kai; todėl noriu jums parodyti, kad mano būdas yra vienintelis ir su Juo išgydysiu ant vii

Nemokėkite už neiigydymą, tiktai už išgydyti

PLAUČIAI.
Sergentlejie dusuliu, bronchitu 

Ir plonėtų ligomis iigydoml ga
lutinai naujausio mano metodo.

Slaptingos Vyrų Ligos. 
, Ai Ugydau greitai ir ant visada 

kiekvienų slaptingų vyrų ligų; už
laikau Vitkų didžiausioj paslapty j.

Visokios patarmes . 
dovanai!

Išgydau galutinai

Specialistas mote
rų lr vyr5 nn

Motor liks* Ligas.
Patinimus gimdos, skaudėjituus 

pečių, baltligę ir kitau, Ugydad pa- 
sekmingiaualai pagal mano meto
do. sutaisytus vaistu*. ( j

Kraujo Užnuodyjimu* 
ir odos ligas, paveisdan: 4SI eri
nius, skaudulius, plaukų nui lin
kimus lr visokias kitas ilgas i 

Išgydau ant visado#.
Kalbu lietuviški iii

Dr. L. E. ZIN S, 41 Su. Clark St., Chicago,

Tautiški Lietuviu

Paveikslai.
papuošimui savo kambario, yra 

gražus tautiški paveikslai:
1. Didis Liet. KunigatšOs Algirdas 

miera 22X28 colių. KaMa.;..... .35c.
2. Didis LieL^KunigalkšUs Gedeml- 

nas, miera 22x28 colių. Kaina., 35c.
* 8. Didis Liet Kunigaikštis Keistu
tis, siera 22 X 28 colių. Kaina....35c

4. Didis Liet Kunigaikštis Vytau
tas, miera 22 X 28 colių. Kaina., 35c.

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

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

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

8. D. L. K. Vytauto prisieka, miera
80X25 colių. Kaina.................  30c.
• 9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
22X28 colių. Kaina .................  50c.

Pinigus siunčiant su ulprašymų, ad
resuokite teip:

A. OL8ZEW8KI8,
3252 80. Halstsd su Chicago. Ilk

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

Siame žaisle kiekvienas dalyvaa- 
jų« turi mėtyti kauleli; dalyvauti 
gali 2 ir daugiau* ypatų, kiekviena 
ypata spsirenka ,*au vienų kupstelį 
(yra - 5 yvairlų spalvų) kartuom 
uždengia tam tikrą numeri kaulelį 
metus. ToblyCiA susilenkia j 4 da
li*, su skrynute prislundlame i na
mus Ptf P*čtą- Prekė .........  81-50

Flirtas, žalslar ir lošimas, suau
gusiems pavestas. . Yra skrynutė sn 
55 kortelėmis 3x4 colių, .su yvalrials 
klausymais; ant kiekvienos kartelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Danjaus ir 
yra paaiškinimas kaip

lB.17akmenų
Mžhfait Laikrodžio.

Mieteliu ui* u k a mu ir 
nustatomas, v/riJko ar 
*noterižko didumo to 
(tesis sabsastab rantuotais 
dviguba!*' tnedžlokll- 

IkMįlals lukrtai 
laviruotai*.

šiuoml pranelu gerbiamai publiki^rjin ėsta 
seniausiu gydytoju aut Brldgeporto, praktikuo
damas 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namas po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampaa 32ros gatvta

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budais gydy
mo. Visas ligonius stengsiuosi uiganCdlnti. kaip 
ir lygUoL Pasitikėdamas-, Jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, salų namie aut kiekvieno 
pareikalavimo dtaną ir n4hį Estu specialistas 
ligose valkų, moterų ir vyrų ir ulusndlntose ligo
se. įtarau visokią operaciją. Liekuosi su pagarba- 

Telefonas Yards 687.

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

PRIĖMIMt VALANDOS: nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis: nuo 9 ryto iki 4 po pi rtą.

D-re Marija Dowiatt-Sass
• Moterų Ir Vaikų Ligų Specialistė.

BUSTAS, ai S W. Marrison St.
(arti W. 52-o* Avė.) ./ J— 

Valandos: Iki 9 vai. rytmety). ~’- 
Nuo 7 iki 8:S0 vakare.

Valakuos; Nuo «:» iki 11:30 ryt* 
Nuo 3:M Iki 7 vai. vakara.

Nedėldlaniala: Nuo«:30 iki ii r ai. tik.

prie Fllrtoa
žaisti Fllr-

sus laikrodėliu. Adresuok: n
Excelsl<M* Wat

900 Athonaoum Eldg.,
Co. 

Chlcugc?

A. Ofszevvski
3252 •. HalstsdEL, Chicago, III. Pinigu Preke.

1 1 ....................'“.Iki 800 rublių, rublis po............. 52 k
' Nao 500 iki 1000 rublių, rublis po. .U

Virš 1000 rublių, rublis po..........51)8
__ —• •• e O *>rta klskvleno siuntinio reiki* prt»Mare Laukiene MU 25c. ant pačio kaitų. svsms v MvsMr>avsawl Jel<u <re|UĮ

Atsakanti Akuierka
3252 S. Halsted St. Chici^O, 111. ^.i aiųakito per “Uetuvaa” redakciją 

Telephenas Yards 11S8 i aAreanodAml telo*Duoda vteokia rodą ta gertaoste pagelta stote-1lore8uottaml — .....

...

F. P. Bradchulis 
ATTOMETSCOtJKSELOkAt U*

AR SKAITEI TAMISTA

CHICAGO, ILL.

Lietuvy! advokatas, baigęs mokslų 
jurisprudencijos Šia Amerikoj. Veda 
visokias provap, civiliškai ir krimina- 
liškas, visuose teismuoss (soduos*).

Dr. O. C. MEINE
DET<TTSTAS

31 k h. I1*-

“Lietuvos” Kalendorių 1909 metams? 
jeigu dar jo neturi, tai pasiskubink j| 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 
tinka duoti kaipo dovaną—vistiek. ar vyrui 
ar moteriai. Prisiųsk 25c, o męs pasių
sime Kalendorių. Adresuok:

' k OLSZEVVSKI
3252 •. HALSTED ST., CHICAGO, U-L.
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