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Metas XVIII

.i POLITIŠKOS ŽIHIOS. gu Anglijai išpuolė parūpinti pi
nigų. Jeigu teipjau pasiseks ir 
Prancūzijoj, tai caras bertt šiems

Prietikiai Austrijos ir Turkijos 
eina geryn. Turkija liaujasi boy- 
cotavimo Austrijos išdirbinių, ku-

ITALIJA.
Pasekmės buvusių Italijoj že- 

tės drebėjimų ne greitai išnyks, 
griauti miestai ir miesteliai ne

greitai bus atstatyti, o jau užmuštų 
žmonių gyvybės nieks nesugrąžys, 
bet visgi ir Italijoj prietikiai pa
lengva žengia į normališkas vėžes 
Dabar ir rando ir labdaringų ko
mitetų svarbiausia užduotis sura
sti vietą netekusiems turtų žmo
nėms, o tokių yra šimtai tūkstan
čių. Atsiranda visoki praktiški ir 
nepraktiški sumanymai. Vienas 
iš t nepraktiškųjų vertas paminėji
mo.

metams turės pakaktinai pinigų, o 
jų pakaktinai turėdamas, nereika
laus taikytiesi prie žmonių norų. 
Reikia todėl Maskolijoj laukti dar 
didesnės reakcijos.

Sulyg senų teisių, Finlandijoj 
žydams uždrausta apsigyventi, jie 
turi kas pusmetis melsti leidimo 
gyventi toliau. Pasibaigus pusme
čiui, valdžios jau rengėsi iš Fin- 
landijos žydus vaikyti, bet senatas 
sulaikė vaikymą ir dagi apreiškė, 
jog žydų jiesos Finlandijoj bus su
lygintos su tiesomis kitų svetim
taučių. Priežastis to paliuosavimo 
žydams yra ta: kad Finlandija už-

rių vietoj turkai pradėjo gabenti 
prancūziškus ir angliškus išdirbi
nius, nors tie brangiau atsieina; 
dabar Austrijos fabrikantai vėl 
gauna daugiau reikalavimų iš Tur-. 
kijos.

Dabar tapo Serbijai ir Monte- 
negro atimta proga kištiesi j Au
strijos ir Turkijos prietikius. Bet 
kad gyventojai pirma jau tapo su
erzinti, tai jų piktumas kreipiasi 
prieš valdonus, Serbijos patrio
tai padavė jau karaliui Petrui reika
lavimą, kad jis pasitrauktų nuo so
sto ir visai išsinešdintų iš Serbijos, 
nes jam viešpatujant, Serbija nieko

Gruodžio 17 dieną karo teismas 
už pasikėsinimą ant miestasargių 
gyvybės, pasmerkė mirtiii Joselį Ce- 
ses*ą. Dabar ]>a smerktam jam mir
ties bausmė pakeista 20 metų ka
torgos.

Vilniuje pradėjo eiti mėnesinis 
prancūzų kalba laikraštis 
pansėe fransaise”. Jau 
masai to laikraščio numeris.

įsejo pir-

pa-
ant
pa-

Gyvenantis Paryžiuj aristokra
tas, kunigaikštis Pompeo Litta pa
garsino laikraščiuose, jog jis nori 
5000 šeimynų,nužudžiusių turtus lai
ke žemės drebėjimo perkelti į Ame
riką, -Floridoj uždėti itališką ko- 
lioniją. Iš pradžių jisai sakė, kad 
žemė, ant kurios jis mano įrengti 
tai i jonų kolioniją, jam priguli, bet 
irėliau apreiškė, kad žeme ta pri
guli kompanijai, kurios vedėjais 

i is it jo svainis Lamb Pefry' yra. 
! Kiekvienas ateivys iš žemės drebė
simo išnaikintų aplinkinių gautų 
pd Ą akrus žemės, o kitus 5 akrus 
turėta apdirbti kompanijos žemės. 
Žemės konmanija turinti apie 200- 
000 aikrų. Ar tik kunigaikštis ne
mano/ pasinaudoti iš nelaimės jo 
vientaučių ir padėti žemės kompa- 
ni jonas išparduoti jos žemes ir ap
dirbti pigiais kaštais kompanijai 

* prigulinčius žemės plotus? Italijoj 
kunigaikščio plianą priėmė su ne- 
užsipkėjimu. Nieko tame ir įsta- 
baųl. nėra, nes tą, ką siūlo že
mė*? ąizebėjimo aukoms,, tie žmo- 

’T be jokios mielaširdystės 
’t-'rų gal dar ant geresnių išlygų, 
aįjrit jau ne Šiaurinėj Amerikoj 
( *ya>>ietinėj, kur yra dideli žemės 

laukianti norinčių juos ap- 
1 Italija reikalauja dabar ne 
nnjnų gelbėtojų, kurie svetur ga- 

’ * sn^ų” - nukentėjusius nuo žemės 
7'bėjimų, bet tokių, kurie nu- 

r I'į atėjusiems padėtų apsigyventi* 
s senų vietfy. 'Pietinėj Italijoj že- 
r7>nė derlinga, bet apskričiai tie ne 
^''Jritai apgyventi. Čia reikia tik 
h Lmdirbystę pakelti, o žemė iš- 
C€ kaitys daugiau žmonių, negu ant 
^arj plotų gyveno prieš žemės dre- 
Pa,įimą; ypač Calabria gali išmai- 
Jau ti daugiau dar žmonių, reikia 

’*pn apšvietimas pakelti, nes'dabar 
stov 1 viešpataują^ikra tamsa, žemė 
:b , (istai apdj^JR, gamtos žmonėms 
k/uoti turtai neišnaudoti. Nieks su 
n<X:pgva širdžia ne apleidžia žemės, 
juodiną pats dirbo, kur gimė; jei- 
he ti kas ją apleidžia, tai vien iš 
kad bevartos. Negalima todėl prana- 
nam.yti pasisekimo sumanymui kurii- 
dųl Hkščio Litta. • 
nijošj 
Aus/tai į MASKOLIJA.

J Cholera Peterburge pradeda vėl 
strjj;jiau siausti, platinasi ir po ap- 
tTTir] kineš. Apsirgimai buvo jau ir 
(jos įlandijos sostapilyj Helsingforse. 
n€s terburge kas dieną vidutiniškai 
bijalva P° 4° naujų apsirgimų. Svei- 
Todė4°s prižiūrėtojai verčia žmonės 
inę gėrimui vien virintą van- 
tikin/li’ kadangi upės Nevos vanduo 

, | sveikas, vanduo tas labiausiai 
prig^isideda prie besiplatinimo viso- 
gim? ’*«•
^^-Maskoliškųjų Trijų Karalių die- 
karup taigi 19 d. sausio, ant upės 
siūlė >VOS PaPrastai būdavo iškilmin- 
ęęs s ceremonijos vandens šventini- 

• kuriose dalyvaudavo ir caras,betvistoi J
kėjo 0 to kiko, kada į jį paleido 
. • oficierai aštrius kanuolių šuvius,
ooo^ras Trijų Karalių dieną nepasiro- 
$i(t'|’davo prie vandens šventinimo. 
Turi’r Pasiro<1ys šįmet, nežinia. 
uįjjįAriumenė vienok Peterburge pri- 
nar&ngta. Gal valdžios bijosi riau- 
^ĮaAų *r nor* vėl kokią kruviną šven- 

parengti.
Užrubežių bankieriai jau rupi- 

mdFasi sujieškojimu caro randui teip 
Už|reikalįngų pinigų. Bet dabar Pran- 
gj^ųzija atsisakė parūpinti visą rei- 
mj~<alingą sumą, tai caro iždo mini- 
gariteris turėjo pinigų melsti ir kitur. 
ėm^Dalį reikalaujamų 280 mil. dol. ap- 
<pukiėmė parūpinti, žinoma su rando 
jve*>ritarimu, Anglijos bankininkai ir 
lą Iten pirmiausiai paskola buvo pa- 
^Beista ir netikėtai gerai pasisekė.

nibežiuose įieško paskolos, o be 
žydų bankininkų tarpininkystės pas
kolos gauti negalima. Finlandija 
mat, reikalaudama svetimos pasko
los, daro tą patį, ką pirma dary
davo Maskolijos randas — gerina- 
si žydams.

Maskoliškasis .randas rengiasi at
šaukti iš VVashingtono savo amba
sadorių Roseną, jį perkelti Ryman, 
o jo vieton į \Vashingtoną bus at
siųstas maskoliškasis ambasadorius 
Japonijoj Bachmetjev. Rosen pir
ma teipgi buvo maskolišku amba
sadorių Japonijoj, ten jis vienok 
ne matė, kad Japonija ren
giasi* į karą, ramino randą, kad 
Japonija niekada neišdrys su Mas- 
kolija karą pradėti, todėl nėra rei
kalo. jai nusilenkti. Ir nenusilenkė 
Maskolija. __Prasidėjo karas, o jo 
pasekmės visiems žinomos.

VOKIETIJA. t
Prūsų iždo ministeris • Rheinba- 

ben, savo kalboj seime aiškino ne
prilankius Vokietijai apskritai eko
nomiškus. preitikius. Ministeris 
apreiškė, jog išlaidos auga, o’ su
rikimai iš senųjų šaltinių prade
da mažinties, kadangi ekonomiš- 
kiejie prietikiai eina blogyn. Iš
gabenimas svetur Vokietijos iš
dirbinių sumažėjo, atsėjo per tai 
mažinti produkciją. Dirbtuvės vie
nos sumažino darbą, kitas atsiėjo 
visai uždaryti. Tuom pačiu,, su
prantama, pasididino vargas terp 
darbininkų, skaitlius neturinčių 
darbo auga. Vien žemdirbystė 
stovi ant to paties. laipsnio kaip 
ir pirma; užderėjimas pereituose 
metuose buvo gana geras, bet užtai 
pramonė nupuolė. Tuom tarpu iž
do išlaidos auga, nėra kuom jas 
uždengti.‘ Šįmet, sulyg iždo mi- 
nisterio išskaitymo vien Prusai tu
rės 64 milijonus daliarių nepri
tekliaus sekantiems ' metams ne
pritekliaus reikia laukti dar dides
nio. Ministeris apreiškė, jog rei
kia j ieškoti kitų šaltinių padaugi- 
ninimui surinkimų, bet nepasakė, 
kur tuos naujus šaltinius rasti. 
Ką ministeris darys, jeigu naujų 
■pripildymui iždo šaltinių negali
ma bus surasti? Ir dabar mokami 
Vokietijoj iždan mokesčiai nemaži, 
didesnių žmonės neįstengs mokėti. 
Reiktų todėl išlaidas mažinti ir tai 
pradėti nuo tokių, koki neprisideda 
prie krašto pakėlimo, paveikslan, 
galima sumažinti išlaidas kariume- 
nės ir kariškojo laivyno reikalams, 
o tiems reikalams Vokietijoj ap
verčiama ketvirta biudžeto dalis. 
Tuom tarpu tiems reikalams iš
leidžiama vis daugiaus ir daugiaus 
pinigų, lyg kad 'vien kariumenė 
tautoms laimę atgabentų. .

AUSTRIJA.
Austrija galutinai susitaikė su 

Turkija dėl priskyrimo prie Austri
jos buvusių Turkijos provincijų 
Bosnijos ir Hercegovinos. Tur
kija priėmė pasiūlytą Austrijos at
lyginimą. Susitaikymas šitų vieš
patysčių labai nepatinka Maskolijai 
ir jos nurodymus pildančioms Ser
bijai ir Montenegro kunigaikšty
stei. Maskolija mat siundė slapta 
Serbiją ant Austrijos, manė galė
sianti už^įundyti ir Turkiją, bet 
kada toje susitaikė su Austrija, 
siundytojams tapo atimtas siundy- 
mo pamatas. Įeitos viešpatystės 
ne rėmė Maskolijos, kadangi nė 
viena kita viešpatystė ne matė sau 
naudos, jeigu ant Balkanų pussa- 
lio užsidegtų karas, nes į tokį ka
rą ir kitos tautos ir be noro gali 
būt įtrauktos. /Karo geidė vien 
Maskolija. nes tikėjosi iš io sau

gero ne sulauks. Patrijotai net 
pagazdino žmonių sukilimu, jeigu 
karalius neišsinešdintų.
L Ne geriau, matyt, ir Montenegro 
kunigaikštystėj. Vindobonon ir 
Paryžiun 18 d. sausio atėjo tele- 
gdamai, buk Montenegro kuni
gaikštis Nikita atsisakė nuo so
sto, jį pavedė ne sosto įpėdiniui, bet 
kitam savo sunui. Rods patvirti
nimo žinios dar nėra, bet ji gali 
būt teisinga. Geruoju kunigaikš
tis nuo sosto nepasitraukė, turbūt 
prie pasitraukimo jį privertė gy
ventoj ai. >

Jeigu gyventojai abiejų su Au
strija nesutinkančių Balkanų pus- 
salio viešpatysčių kreipiasi prieš sa
vo valdonus, tai turbut ir pirma 
sugyvenimas su valdonais gyven
tojų nebuvo geriausias. Valdo
nai norėjo per karą žmonių meilę 
atgauti,' todėl ir pradėjo ginkluo- 
tiesi, erzintiesi su Austrija. Mat 
tikėjosi, kad galima bus į karą ir 
Turkiją įtraukti. Kada gi toje su
sitaikė su Austrija, Serbija ir Mon
tenegro pasirodė per silpnos stoti 
prieš Austriją. Tąsyk gyventojai, 
išnykus karo pavojui, atsiminė se
nus su valdonais savo nesutiki
mus.

“Goniec Wilenski’’« buvo 
traukta teisman už taĮ kac 
iškabos laikraščio užvajdįjim; 
rašė ne rusiškai, bet lenkiškai.
Taikos teisėjas nutafė iškabą nu
kabinti ir “Gon. Wil.” * nubausti 
pinigine bausme. “Gon, Wil.” pa
davė tuomet apeliaciją teisėjų su- 
važiaviman, kuris tad os teisėjo 
nutarimą atmainė.

’ l
Ateinančiais metais 

(Minsko gub.) atvertai
čių mokytojų seminarija. Ketina
ma taip-pat atverti margaičių mo
kytojų seminarija Derečine (Gar
dino gub.)’ir vyrų mokytojų se- 
minarijb Kauno gub.

- Borisove 
ta mergai-

tuvės. Apie 900'darbininkų likosi 
be darbo. Dirbtuvių savininkai, 
uždarydami dirbtuvės, sakėsi užda
rą deltoj kad dabartinėmis kaino
mis negalį konkuruoti su kitais 
Rusijos pabrikantais ir kad mažai 
reikąlaujami esą jų išdirbiniai. Ta
čiau ant rytojaus po dirbtuvių 
uždarymo visi dirbtuvių savininkai 
pranešė darbininkams, kad jie ga
lį atidaryti dirbtuves, bet tik šiomis 
sąlygomis: 1) darbininkų skaičius 
sumažinama ant 20%, 2) .darbo 
diena nuo 7 vai. ryto ligi 7 vai. 
vakaro su 2 valandų pertrauka 
(pusė valandos pusryčiams, valan
da pietums ir pusė valandos va
karienei), 3) uždarbis sumažinama 
ant 20% . ir 4) darbininkų artelės 
panaikinama. Darbininkai nenori 
sutikti ' dirbti tokiomis. sąlygomis. 
Todėl visos dirbti/vės dar tebėra 
uždarytos.

caro paveikslą. Teismas pripažino 
jį kaltu ir pasmerkė 10 dienų areš
to. Laisvės Šalininkas.

,(“V.2?')

su agronomijos skyrių, 
ar tai mokyklai įkurti 
nutarė sudėti ispradžių

Ar šiai 
valstiečiai 
2000 rub.

P. M.

Gruodžio 19 d., apie 6 vai. va
kare, priemiestyje, ‘‘Vilko Lapa” 
Blocho žibalą kont >rrtn įėjo du ne
žinomu žmogų ir, grasydami re
volveriais, pareikalavo pinigų. Ga
vę neprielankų atsakymą, plėšikai 
pagriebė iš kasos 123 rub. ir pa
bėgo.

Tamaujantiejie mėsinėse darbi
ninkai kreipėsi į gubernatorių skųs
damiesi ant savo darbdavių, ku
rie verčią juos dirbti po 18— 
20 valandų per dieną. Jie prašo 
gubernatoriaus, kad darbo diena 
butų sutrumpinta jiems ligi 12
vah, L y. nuo 5 vai. ryto ligi 5
vai. vakaro. Dabartiniu laiku jie 
dirbą nuo 3—4 vai. ryto likį 9— 
10 vai. vakaro.

Gruodžio 18 d. suimta E. Ni- 
gidas (jis gi Novikas), viena akia 
aklas, kuris užsiimif!$jo paliuosa- 
vimu naujokų nuo kareiviavimo. 
Jis eidavo už kitus traukti liosų 
ir kaipo aklas, žinonttt, būdavo pa- 
liuosuojamas nuo'

Vilniaus šnipui
Berlyno tam tikrūs nikelinius re
težius, kurie bus dedami ant ran
kų prasikaltėliams, sutinant juos 
gatvėje.

Vilniaus mokslo apygardoj glo
bėjo taryba gruodžio 11 d. peržiū
rinėjo prirengiamųjų Kauno “Sau
lės” kursų programą; leido- Davy- 
dovai atidaryti Baltstogėje privati
nę vyrų gimnaziją; Smirnovai — 
atidaryti Dinabuęke mergaičių pro
gimnaziją ; Novickai ir Mackevi- 
čaitei — laikyti Lydoje mergai
čių progimnaziją. .

IŠ JUDRĖNŲ, 
Kauno gub.

Į vieną sodžių Judrėnų parapi
jos, pas ūkininką M. užėjo neper
seniai keleivis, prašydamasis nak
vynės. Ūkininkas, nieko blogo ne
manydamas, priėmė. Keleivis, no
rėdamas įgauti įsitikėjimą, pradėjo 
ilgas maldas poteriauti, o prisipo- 
teriavęs, pradėjo iškalbingai aiškinti,' 
kaip jis galįs suteikti gerą pelną, 
nes turįs pažintis st'i aukso ir si
dabro pinigų ‘dirbėjais; tiktai jam 
dabar reikėtų 170 rublių; kas jam 
dabar paskolintų, 3tam jisai pas
kiau atsimokėsiąs, girdi, devyniais 
šimtais. Ir taip tam ūkininkui 
apsuko galvą, kad tas jam tuos 
pinigus paskolinęs, dar ligi Pluxr 
ges miestelio šešias mylias nuve
žė. Plungėje keleivis apgavikas, 
norėdamas lengviau neatstojartčio 
ūkininko nusikratyti, davė jam po
piergalį su atspaustu užrašu “500”, 
buk tai esą pinigai — penki šimtai 
rublių, ir pasislėpė.

Taip, mat, musų žmoneliai dąro: 
laikraščiui nusipirkti gailisi kelių 
rublių, nors laikraštį skaitydamas 
apsišviestų ir nebesiduotų taip ap
gaudinėti. Kaip girdėti, tam “ke
leiviui” nebepirmas kartas musų 
apygardoje pasisekę taip apgauti 
žmonės. ' C. Jauskantas.

IŠ TAURAGĖS, 
Raseinių pav.

Šįmet pas mus labai siaučia be
riamasis tifas. Pirmiausiai užsi
krėtė kaliniai; jau sirgo apie 80 
kalinių, kurių 7 mirė. Dabar ser-

IŠ LIEmOS.
I§ VILNIAUS,

Lapkričio 2 d. Vilniuj surašė 
kiek yra lietuvių, ir buvo kalba
ma, kad lietuviai gausią keletą 
bažnyčių, • kuriose pamaldos bu
siančios ir lietuviška:. Praėjo ne
mažai laiko, bet apie pasekmes 
surašinėjimo nieko negirdėti. Ta
da “tikriejie lietuviai” surašė prieš 
vyskupijos valdytoją K. Michal
kevičių “protestąų ir atspauzdmo 
juodašimčių laikraštyj, “Vilenskij 
Viestnik”. Tas protestas, nors 
jame paminėti faktai (atsitikimai) 
ir teisingi yra, jau ištolo dvokia 
denuncijacija (donosd). Už tokį 
nekuriu “tikrųįų lietuvių” pasiel
gimą visa lenkų spauda užsipuolė 
apskritai ant visų lietuvių. Taip- 
pat pradėjo šnairomis žiūrėti dagi 
ir pirmeivė4 rusų spauda. Lietu
viai, kaip girdėti, repgia dabar pa
aiškinimą, kurį ketiųa nusiųsti sve
timtaučių laikraščių redakcijoms.

*
Neseniai vietiniame laikraštyje 

“Siev. Zap. Golos” kaž-koks Ščer
bakovas skelbė, buk jis tveriąs 
draugiją ant j>ajų, kuri tai drau
gija išnaudosianti Vilniuje ir jo 
apielinkėse susižinojimą automobi
liais ir omnibusais, ir kvietė norin
čius įnešti pajus (po 1000 rub. pa
jus). Pasirodė, kad Ščerbakovas 
neturi valdžios leidimo tokiai drau
gijai tverti. ir kad jis apgaudinė
ja žmonės. Šiomis dienomis 
Ščerbakovas suimta.

Gruodžio 22 dieną karo teismas 
negrinėjo bylą kareivio Jono Bu- 
regos ir Solomo Rabinovičiaus, 
kaltinamųjų* tame, kad rugsėjo 9 
d. pereitų metų abudu jie įsi
veržė L. Gumbinero butan ir 
anarchisjų-komunistų vardu parei
kalavo duoti jiems 1000 rub. Gum- 
bineras pradėjo rėkti, tuomet abu
du užpuoliku išbėgo gatvėn ir 
bėgdami šaudė į bandžiusius suim
ti - juos žmonės. Rabinovičius ta
čiau suimta tą pačią dieną, Bufe- 
go gi ant rytojaus.

Teismas pripažino abudu kaltu 
užpuolime ir pasikėsinime užmušti 
ir pasmerkė abudu 15 metų ka-

šio mėnesio pabaigoje Vilniu
je bus šešių Lietuvos gubernijų 
stačiatikių dvasiškių, liaudies mo
kytojų ir valsčių raštininkų suva
žiavimas. Suvažiavimas, kaip su
žinojome, sušaukiama tam, kad ap
svarstyti klausimą apie žemiečių 
įstaigų įvedimą šiose gubernijose, 
kuris tai klausimas netolimoje atei
tyje bus- svarstomas valstybės du
rnoje. Suvažiavime pažadėjo da
lyvauti ii valstybės durnos narių, 
žinoma dešiniųjų ir žinomas re- 
akcijonierius profesorius Sobolevs- 
kis. _

Pirmose dienose sausio mėn. 
1909 m. Kaune Liaudies Namuose 
rengiamas vakaras neturtingųjų 
“Lietuvių Dorpato Studentų Drau
gijos” narių naudai. Vakaras ža
dąs būti labai įdomus. Maž-daug 
programa bus tokia: dramatiškas 
vaizdelis “Pietro Karvio”, 3 aktas 
iš “Pilėnų Kunigaikščio" su vai- 
delyčių dainomis; gyvi paveikslai 
iš “Mindaugio”, “Birutės”. Tam 
tikslui bus pargabendinti istoriš- 
kiėjič kostiumai; režisuoja p. 
Landsbergis. ■ Paskui šokiai su 
įvairiais žaidimais •— telegrafas, 
meškerė, lioterija ir tt.

Vilniaus Teismo Ru#hai nagri
nės Vilniuje sekanėMs politikos by
las sausio mėn. 19&9 ni.:

12 d.: Žerniiinskio, Kamerma- 
chero ir 8 darbininkų, kurie buvo 
pradėję slapta spMądnrii soc.-de- 
mokratų laikraštį rusų kalboje, tame 
mato* prigulėjimą prie Rusų soc.- 
dem. partijos. • .

13 d.: 1) Ickus Pat (rev. drau
gija), 2) AbramdVičJr 3 broliai 
Reikaciškai (bombų laikymas).

14 d.: 1) Zcraltąn Bemštein 
(rev. draugija), 2) Antanas Tau- 
rinskis (agitacija, r£v. draugija,

iaus). Jisaiužpuolimas ant
sėdi Kauno kalėj irfie.jpfcvasarį nu- 

už agi-teistas 1 metais tvi 
taciją tarp kareivių.

15 d.: Vaclavas V ovski, Kai
man Žak, Dov ak, Kazys 
Stankevič (aharchistifclcnopa, bom
bų laikymas, užpuęljMB).

17 d.: Kazys Vitkauskis (agita
cija tarp kareivių).

Nuo pereitos snbatos uždary ta

esanti žinia, kad Bezdanų užpuoli
kai užmušė Milerio-Fijalkovskio 
motiną už tai, kad Fijalkovskis 
dabar sėdėdamas kalėjime visus 
juos išdavęs valdžiai. Jo išdavimu 
areštuota esą daug žmonių ir su
sekta dar viena slapta organizaci-

("V. Ž.”)

Skuodo apielinkėje paskutiniu 
laiku Iabai dažnai atsikartoja plė
šimai ir ne tiktai naktimis, bet ir 
dienomis. Apie nieką dabar žmo
nės daugiau nei nekalba, kaip tik
tai apie plėšimus; taip įbauginti 
visi. p • 
Skuodo keli žydai, 
įtariami 
kuriuos 
daiktai.

Buvo 
ant keleivių prie Liepojaus ir Prie- 
L_'Z.j vieškelių. Tr

paskutiniu

Pereitą sanvaitę apiplėšta 
• Suimta keli 

plėšimuose žmonės, pas 
rasta įvairus išplėštiejie

taip-pat keli užpuolimai

kūlės

IŠ MOSĖDŽIO, 
Telšių pav.

Du miestelio * gyventoj u, Jotkus 
ir Pabrieža, blogai tarp savęs su
gyveno. Lapkričio 10 d. vakarą 
tamsoje Pabrieža buk pastebėjęs 
Jotkų iš savo pastogės benešant 
malkas ir norėjęs neleisti. Jotkus, 
laukdamas tik progos jam atkeršy
ti, su savo sunais ir sargybiniu, v 
kurs pas jį gyvena (lietuvis), nu
tvėrę P. įvilko jį į J. triobą. Du
ris užsirakinę/ parvertė jį ant že
mės, uždėjo lentą ant nugaros ir 
pradėjo mušti sargybinis išbėgo 
link urėdninko Bisera pranešti, 
buk P. naktį keliąs skandalus. 
Kada sargybinis su urėdninku su
grįžo pas J. jr pasibeldė į duris, 
juos įleido, kartu gi su jais įpuo- > 
lė į vidų ir Pabriežienė vyro gel
bėti. Šokus prie jos mušikams, 
ji spruko atgal, sargybinio veja
ma. Jį pribėgo prie savo triobos. 
Sargy binis su pliku kardu švaisty-

sfąs. Tiktai kaimynams subėgus, 
pasisekė Pabriežienę nuo jo atgin
ti. Tuokart nustota ir patį P. muš
ti, bet nepaleistą: sargybinis nusi
vedė jį link -urėdninko, kurs irgi 
duris užsirakinęs, vėl mušė, ką re
gėjo lauke stovintiejie žmonės. 
Paskui užrakino jį šaltojoj, o raktą 
su savim nusinešė. Bijodama, kad 
jos vyras nenumirtų, Pabriežienė 
ilgai meldė urėdninką jį paleisti, 
kol neišmeldė, davus jam 3 rub., 
o sargybiniui rublį. Paleistas iš 
šaltosios Pabrieža, kaip tik atšilo, 
taip ir pasileido kraujais. Besi- 
jauzdamas blogai, dagi pasivądino 
kunigą..

Pabriežienė apie visa ką papa
sakojo antstoliui, ^kurs iš pradžių 
nenorėjo nei klausyti, aiškindamas, 
buk ji norintį policiją bereikalo 
įkišti, bet keliems vyrams patvir
tinus jos žodžius, pranešė apie tai 
tardytojui ir žemiečių viršininkui. 
Visi jie apveizėjo ligonį, surašė 
protokolą, o apie policijos kaltę 
liepė Pabriežienei skųsties kitu ke
liu ir davė telegramą pavieto dak
tarui, kad pribūtų ligonio apveizė
ti. šis atvykęs užtikrino, kad ligo- „ 
nis išgysiąs. Per tardymą urėdnin- 
kas su sargybiniu prisipažino ky
šius gavę ir vyriausybės akyse 
juos sugrąžino Pabriežienei. Da
bar jie nori su ja taikinties.

. Žemaitis, 
(“V. 2.”)

Iš NAUMIESČIO, 
Raseinių pav.

Lapkričio 14 d. atidengta • čia 
viešbutis su smukle, kur žmonės 
gali per dienas “kazionąją" mauk
ti. Ir maukia. Gruodžio 9 d. vie- 

, seniūnas 
J. šelinskis, net galą gavo nuo 
degtinės. Kalbama, buk pora vai
kinų tyčia nugirdę jį, kad pasi
naudoti jo pinigais, kurių tą dieną 
jis turėjęs apie 50 rub. Prie la
vono nerasta nei vienos kapeikos. 
Policija suėmė du įtariamu vaiki- 

Pradėta tardymas.
Naumiesti skis.

jaL Dabar jo draugai, kurie te- *>• lr maukia. Gruodžio 
besą laisvėje, tokiuo budu jam at- nas degtinės mylėtojas,

T erai n 1
keršiję.

Iš TRAKŲ, 
Vilniaus gub.

Trakų paviete padaryta užpuoli
mas ant buvusiojo pirmosios v. 
durnos 
ro.

nario gr. Tiškevičiaus dva-

(“V. 2”)

IŠ KAUNO.
Neleista atidaryti skaityklų “Sau

lės” skyriaus Ušpaliuose, Pagiryje 
ir Pašilėje.

Kauno mieste neleido atidary ti 
“Blaivybės” skyriaus.

“Darbininkai” per kalėdas buvo 
ketinę miesto teatre pastatyti 
“Blindą”, bet taip-pat leidimo ne
gavo, nors jau ir roles buvo gero
kai pramokę.

Šiomie dienomis Kauno lietuvių 
būrelis buvo pas J. M. vyskupą 
Girtautą, raštu maldaudami kai-ku- 
rių teisių lietuviams Kauno bažny
čiose, kurių nekuriu naudingų per
mainų Žemaičių seminarijoj, kon
sistorijoj, ir tt. Delegatai buvo 
švelniai priimti vyskupo rūmuose; 
vyskupas pažadėjo dalyką ištirti ir, 
kas teisinga pasirodysią, išpildyti.

114.

. .Iš MAŽEIKIŲ, 
Kauno gub.

Mažeikių “Saulės” mokyklos mo
kytojui vietinis klebonas pasky
rė pagelbininku savo gaspadinę. 
Kitur reikalaujama mokytojai su 
teisėmis, o kai-kur (“Saulės mo
kyklose) ir klebono tarnaičių pa
kanka ' Parapijonas.

(“V. 2.w)

nu.

IŠ GRŪŠLAUKIO, 
Telšių pav.

Jau 40 metų kaip valstiečiai by
loj asi dėl žemės su grapu Tiškevi
čium, o bylos pabaigos vis dar ne
matyt/ Valstiečiai labai pyksta 
ant Novickio, gr. Tiškevičiaus įga:; 
liotojo, kurį kaltina jie neteisin
game jų po teismus tąsyme ir 
skriaudime. . ;

j Yra, pavyzdyn, tokios pievos, 
kurios priklauso valstiečiams, bet 
medžius ant jų savinasi ir valstie
čiai ir grapas. Dėlei tų medžių 
užvesta byla. Novickis’tačiau, ne
laukdamas teismo nutarimo, pra
dėjo kirsti tuos medžius. Kad 
valstiečiai nesipriešintų kirtimui, 
jis iš anksto pasikvietė iš Plungės 
Antstolį su sargybiniais. Lapkričio 
21 dieną atvykę sargybiniai įgrasė 
valstiečiams, kad nieko nedarytų 
savo valia, bet lauktų teisino. 
Dabar gi Novickio darbinikai, gin
kluotų medsargių lydžiami, kerta 
medžius. Juzis-Tuzis. •

IŠ SKUODO, 
Telšių pžv. 

gub. liaudies mokyklų 
išrazdama naudingu

IŠ PANEVĖŽIO, 
Kauno gub.-

Nuo gruodžio 1 ligi 6 d. tęsėsi 
čia Kauno apskričio teismo posė
džiai. Gruodžio 5 d. negrinėjo 
Pumpėnų valsčiaus “poselenco” 
Karpenkos (ruso) bylą. Skundi
kai (taip-pat rusai) prirodinėjo 
teisme, kad K. ‘‘buntavoją<’ žmo- 
nės ir šį pavasarį kirviu sukapojęs

Kauno 
direkcija,! 
įsteigti Skuode kokią nors viduri
nę mokyklą, kreipėsi į Skuodo že
miečių viršininką, kad praneštų jis, 
kokios norėtų mokyklos vietiniai 
valstiečiai. Dėlei to 'gruodžio 15 
d. buvo sušaukta valsčiaus sueiga, 
kurioje, pačiam žemiečių viršinin
kui dalyvaujant, nutarta prašyti 
valdžios, kad leistų įkurti Skuodo 
miestelyje mokytojų seminariją, o 
jei ne, tai hors 4 kliasę miesto mo
kyklą (pagal 1872 m. padėjimą)

* IŠ SUVALKŲ.
Neperseniai gyvenanti čia netur

tinga Aveidės šeimyna gavo iš 
Amerikos iš kaž-kokio advokato 
žinią, kad New Yorke miręs jų gi- 
minaitis-išeivis, palikęs 19 milijo
nų rublių turto.- Advokatas prašė 
išsiųsti jam įgaliojimą ir ėmėsi iš
gauti Aveidei teisę gauti tą turtą. 
Bet Aveidės, manydami, jog juos 
apgaudinėja, įgaliojimo nesiuntė. 
Tuomet New Yorko advokatas pat
sai atvyko į Suvalkus ir pranešė, 
jog jis ima ant savęš visas išlai
das, bet kad už tai butų užmokėta 
jam 3 milijonai rublių. A veide įti
kėjo' ir išdavė įgaliojimą, šio
mis dienomis Aveidės gavo žinią,* 
kad jie jau esą užtvirtinti ano mi
rusiojo išeivio įpėdiniais ir jau esą 
išsiųsta jiems į Suvalkus 16 mili
jonų rublių. Iš džiaugsmo mili’ 
jonicriai paaukojo 5° tūkstančių
rublių sinagogai pastatyti.



IŠ MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Gruodžio 16 dieną apskričio teis
me buvo nagrinėta Vinco Kasa- 
kaičio ir Marijonos Matulaitienės 
byla iš priežasties užmušimo Juo
zo Matulaičio. Liudininkams buvo 
įgrasyta kaltinamųjų šalininkų, 
kad nieko blogo ant jų nepasaky
tų. Apgynėjas p. Leonas gavo 
prieš tą bylą bevardį grasinantį 

/laišką, jeigu drįstų savo išrody
mais apkaltinti \ incą Kasakaitį 
ir Marijoną Matulaitienę, kurie 
nesant aiškių puirodymų pasiliko 
pateisinti. “šalt.”.

IŠ KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Musų apielmkėj yra didelė giria 
Žalioji. Pirmiau ji prigulėjo Gav- 
ronskiui. -Pereitą vasarą Gavrons- 
kis ją pardavė žydui. Taą^ įtaisė 
lentpiuvę. Rudenį pradėjo* tenai 
nykti musų girelė, o iš ten užsienin 
eiti, tartum ji čia visai nereika
linga. Rudaminos ir Kirsnos vals
čių susipratusiejie žmones p>er su
eigas mėgino valstiečiams aiškinti, 
kiek tai kraštas nustoja, kaip gi
rias išnaikina, ir įkalbino padaryti 
nutarimą — užginti girią išvežti. 

-'Valstečiai nenorėjo apie tai ir 
-klausyti, sako, kertant girią bus 

šakų, kuras atpigs ir žmonės trauk
ydami medžius lentpiuyėn, turės už
darbį. Na ir nenuostabu. Jeigu 
valstiečiai atmetė valdžios siūlo
mą p»ašelpą mokyklų įsteigimui, 
kurių čia pagret gulinčiuose Kirs
nos, Raudoniaus, Janavos ir Pies- 
kinės valsčiuose nėra; tai ko gi 
norėti, kad -rūpintųs apie krašto 
gerovę. » LecnLiudnys.

tos kovos galima priskaityti ir blai
vaus pasilinksminimo vakarai. Ir į Teismas pasmerkė pakarti Feld- 
jei tik toksai vakaras butų ir maž- 
turčiams ne sunkiai prieinamas, tai, 
be abejonės, daug padarytų blai
vybės tikslui. Bet.... dabartiniai 
vakarai prie viso jų apstatymo ap
linkybių ir gyvenimo sąlygų negali 
tą garbę atsiekti. Vieton pavyz
džio privesiu. Lapkričio 7—8 d. 
vakaras Vilkaviškyj. Antras, lap- 
kirčio 8 d., vakaras buvo skirtas 
daugesniai kaimiečiams; tai užtat 
vaidinimas prasidėjo 6 vai. vakare, 
kuomet pirmo — 8 vai. Tačiau 
nors pirmą vakarą buvo surinkta 
į 120 rub. ir deficito negalėjo būti 
(išlaidos abiejų vakarų siekė į 
100 rub.) — įėjimo bilietas 50 
kap., sėdėjimo paskutinėse, eilėse 
75 kap. ir tt. iki 2 rub.

Imant atydon, kad kaimiečiui 
pasilikus ant vakaro reikia pirktis 
valgio,. jieškot nakvynė (kam ne
arti namai), kelias atgal, tai viso 
labo pasidarys į 1% r., 2 r,, nors 
kasžin-kaip tausotum. Pamislykit. 
ar lengvai gali kaimietis daryti to
kias išlaidas, ypač priduodantiems, 
mažą vertę tokio pavidalo pasi
linksminimams? Ir jums bus aiš
ku, kodėl į tą vakarą atėjo vos 
8—to kaimiečių. Antra atsukus, 
kokią jis turės praktišką ar doriš
ką pasimokinimą, dvasišką naudą, 
pamatęs perstatymą “Valsčiaus 
teismo” kom. Žemaitės, kuri sa
vo turiniu paeina iš Žemaitijos, 
tat — suvalkiečiams nelabai su
prantama, o beto ir pats veikalas 
yra silpnas. “Dėdė atvažiavo” 

tur- 
jei 

gera

IS RYGOS.

manų, kuris, pildydamas revoliu- 
cijonierių organizacijos paliepimų, 
pakorė du valstiečiu. Fcldmano 
draugą, kuris irgi buvo kaltina
mas už tą patį’ dalyką, pasmerkė 
katorgon iki gyvos galvos.

Gruodžio 16 d. iš Kalvarijos 
kalėjimo paleido “Šviesos” drau
gijos centro komiteto pirmininkę, 
J. Griniuvienę ir sekretorių, K. 
Grinių, 
nas 
jos, 
sėdi.

Jiems prisakyta į 7 die- 
visai išsikraustyti iš Lenki- 

Kiti Švi&os” nari'-

IŠ RUDAMINOS, ** 
Kalvarijos pav.

Gruodžio 8 d. musų bažnytkiemį 
. aplankė p. Krinska, kuris rodė 

•gyvuosius paveikslus. Žmonėms 
labai patiko rodomoji Viešpaties 

-^TAnčia. Pavakaryje, rodant Port 
Artūro paėmimą ir pa/idavimą, ap
linkui namą, kuriame buvo rodoma 
tie paveikslai, susirinko keli vie
tiniai mušeikos ir pradėjo svaidyti 
akmenimis, reikalaudami įleisti 
juos dovanai, nes priešingai jie 
išlaušią duris ir parodysiu visiems 
kitokį Port Artūrą. Ant laimės 
tą dieną persilpnų jų butą (ma
tyt, permažai dar buvo įkaušę) ir 
viskas užsibaigė laimingai.

Dečkulis.
(“V. 2.”)

savo siužetu primena 
tingo miestelęno gyvenimą, 
dar nepabodus — tai 
tik miesto žmonėms, kaipo to
kiems. Trečioji “Meška”, farsas 
Čechovo, jau nekalbant apie turinį, 
su savo svetimų kalbų žodžiais ir 
daugeliu išsitarimų, suprantama ne 
protu, b tik “iš pamatymo”. Ta
tai taip ir nusisekė: du zuikiu no
rint pagaut abu išsprūdo. Pu
blikos tiesa buvo nemažai, bet tik 
šokikų, kurie dėl to tik ir eina. 
Vaidinimas-gi lieka tik pasigyri
mui visuomenei. Bet ir čia nėra 
už ką pagirti. Pirmi dvi kome- 
diji atlikta žemiau kritikos: vie
nas kitas iš artistų nelabai mokėjo 
savo rolių, kalba ir judėjimas nu- 
duotai-pamėgždžiotos. Tik gerai 
atlošta paskutinė — “Meška”. Net 
su talentu atliko p. čmeiliauskas 
Smirnovo rolę, nors pirmą syk 
mėginantis ant scenos, gerai nuda
vė ir Popovą (Petraukytė), 
taipgi Lukošius (Tautkevičia): už 
jų nuopelnus jiems atsimokėjo pu
blika gausiu delnų plojimu.

Tt?
(“V. 2.”

I§ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Už girtuokliavimą prašalinta nuo 
* > vietų launinkai nuo Liesnistvos 

valsčiaus prie valsčiaus teismo 
(sūdo) Meištuose. Nieko,' rodos, 

.i stebėtino: už degtinę 
degtinę ir prašalintu 
paskutiniu laiku buvo

išrinkti, už 
Taip jau 

pasileidę į 
kad keletą

kartų teisme girtas užmigo, pra
dėjo krankt, turėjo tada, žinoma 
pertraukti bylą ir išvesti p. lan- 
ninką laukan.

Dabar buvo rinkimai naujų lau- 
nmkų; bet ar suprato žmonės, kad 
reikia rinkt žmonės ne už degti
nę, bet už sąžinę? Kur tau; tąg 
jau pas mus priimta: kandidatų 
iki valiai, kiekvienas nori būti 
ponu, na, žinoma, ir reikia pasi
stengti, kad išrinktų, degtinė juk 

: geriausia draugas, su ja žmogų 
nors imk ir pirk. Taigi, kad 
pasisektų išrinkti ir ne pražiopso
jus vienas kad pastatė tai pastatė 
degtinės, na kad nepamelavus kiek 
jos ten buvo, tods niekas neskai- 

~ tė, bet užteks priminus, kad 
< gerai visi “ukvotninkai” ir mylė

tojai degtinės išsilupo; vienas gi 
labiau ištroškęs net į aną svietą 
nuėjo, vargšas namo bekeliauda- 

, mas nuo rinkimų galą gavo. Tik- 
. ras faktas, niekas to neužgins.
Tai tau ir rinkimai, tai tau ir 
degtinė! Kalbų, nesmagumų dabar 
visiems užtektinai. Manoma, jog 
bus paskirti antri rinkimai, ka
dangi toks atsitikimas, kaip žmo
gaus mirtis daėjo iki valdžiai.

Valstietis.

Iš BARDAUCKŲ, 
Vilkaviškio pav.

Gruodžio 3 d. iš ryto į Bardauc- 
kų kaimą pas Joną Dabritą atsi
baldė Vilkaviškio starša su dviem 
sargybiniais kratą daryti. Rado 
Jono brolį, Aleksandrą. Iškrėtė 
visus kampus: jieškojo šautuvo ir 
“kontrabandos”. Rado 40 brau
ningo gilzių, pareikalavo daugiau, 
bet Dabrila atsakė daugiau neturįs 
ir tas pačias radęs ant kelio. Žem- 
sargiai vėl ėmė knisties, išvartė 
visas knygas, bet uždraustų nera
do. Galų-gale surado skrynutę 
parako, likusią nuo akmenų skai
dymo. Suėmė visus tuos baisiau
sius daiktus, išsivedė ir Aleksand
rą Dabrilą kartu. ,

J. Barzdyla.

Iš KYBARTŲ, 
Suvalkų gub.

Gruodžio 8 d. policija, žandarų 
viršininkui reikalaujant, išvežė Ky
bartų “šviesos” knygyną Mari
jampolėn.

(“V. 2.”)
J-

bylos

K VILKAVIŠKIO, 
tvaikų gub.

' tuoklybės epidemijai prasidėjo ir

IS SASNAVOS, 
Suvalkų gub.

. Dėlei “Šviesos” ir Grinių 
So j apygardo j žandarai krėtė:
Overą Juozą, Luobikį Joną, Daba- 
šinską Joną (paimtas, sėdi Kalva
rijoj), Bacevičių Feliksą. Klausi
nėjo šiaip daugelį : Jackauską (Da- 
nitskų), Andriušį, Anskaitį Joną, 
Kedį Juozą, Draugelį kunigą. Iš 
žandaro žodžių matyt, kad jam 
“šviesa” išrodo labai baisi buvusi 
draugija: buk rengusi ginkluotą 
sukilimą, buk norėjusi naikinti 
krikščionišką tikėjimą (“kodėl ku
nigai šviesą keikia?**), platinusi

knygas (bet cenzūros draudžiamų 
knygų “šviesos” knygynuose nera
sta t). Klausinėjo dar, kodėl švie
simai norėję ar žadėję padėti ant

IŠ DRUSKININKŲ.
Druskininkai guli ant Nemuno 

kranto, pačiame vasaros vakarų 
kamputyje Gardino gubernijos. 
Sena tai sėdyba. Da kur-kas prieš 
Lietuvai apsikrikštijant mini Ją 
istorija, iš kurios matyti, kad tai 
butą svarbaus strategijos punkto 
ant Merkines ir Gardino kebo su 
mažu gardu (liorodyšče), apsiau
stu plačiu perkasu. Nekartą čio
nai lietuviai, gindami savo tėvy
nę, su kryžiuočiais kovėsi.

Ilgainiui, kitiems laikams virtus, 
iš garsaus strategijos punkto ma
žas kaimelis beliko. Bet po kiek 
laiko Druskininkai vėl pradėjo gar
sėti, tik jau iš kitokio atžvilgio — 
kaipo gydymos vieta. Sulyg žmo
nių pasakojimo, tai šitaip dėjėsis. 
Besiganydamos miške, avįs liovu- 
sios gėrusios Nemuno vandenį, o 
pradėjusios gerti iš vieno pakran
tės šaltinėlio. Nuo to sykio jos 
tapusios _kur-kas geresnės. Ta- ' 
tai atkreipę žmonių akį; pradėję 
ir jie to šaltinėlio vandenį, nors 
nelabai skanų, nes truputį surste- 
linti, gurkšnoti ; vienam, kitam per- 
tta nuo kai-kurių nagalių paleng- 
vėję. Žinoma, jie su tuo nuo ap
linkinių gyventojų nesislėpę todėl 
ir anie pradėję šaltinėlį lankyti.

Galutinai vandens gydymo ypa
tybę išrodęs, sako, šitoksai atsiti
kimas. Labai nesveikas, paliegęs ; 
elgeta, šaltinio vandens atsigėręs 1 
ir juo apsiplovęs, pasijutęs paleng
vinimą ir netrukus jį bevartodamas 
visai pasveikęs. Kaip ten buvo, 
taip buvo, gana to, kad senovėje, ’ 
dar prieš kokius pusantro ar du 
šimtu metų, Druskininkų vanduo, . 
kaip man pasakojo vienas gydy
tojas, Druskininkų tyrinėtojas, 
daug plačiau buvęs žinomas tarp ■ 
kaimiečių nekaip dabar. Tuomet 
vandenį važioję net į tolimus kai
mus pardavinėti.

Prasiplatinus apie gydomąjį van
denį žiniai, ne vienas didesnės fi
gos apimtas .atkeliaudavęs į vietą 
juo apsiplauti. Dėlei to prasima
nyta buvę daryti ir vantos, nors la
bai primityviškai: ant atviro oro 
kaitindavę vandenį katiluose, pil
davę į statines, kuriose ligoniai 
maudy davėsi. Toliau, atsiradę
tarp vietinių gyventojų Įr patarė
jų, tiesiok sakant, daktarų, kurie 
pagal savo išmanymo nurodydavę. 
kaip ir kokiuo budu vandenį var
toti. Taip tęsėsi iki 1835 m.

Tuomet, vyriausybei paliepus, 
buvo padarytas vandens ištyrimas, 
kuris parodė, jog mineralinės jo 
dalis labai panašios į “Kissingen- 
Rakočy”. Tatai Druskininkų var
dą pragarsino tarp turtuolių ir in
teligentijos ir nuo to laiko tapo jie 
tikra gydymo vieta: vasaromis pra
dėjo važiuoti čia ligoniai; gydytojai 
ėmė rašinėti veikalus, išrodydami 
svarbiausius Druskininkų ypaty
bes. Tų gi ypatybių nemaža iš 
atžvilgio į grožį ir sveikatą.

Apie Druskininkų gražumą te
gu dainiai dainuoja, aš tik iš pusės 
hy gi jenos kelis žodžius pasaky
siu. Guli Druskininkai ant ąugš- 
to Nemuno kranto, 200 metrų augš- 
čiau už juros paviršių. Dirva — 
smiltis, užtat sausa, betgi oras 
drėgnas, turįs nemaža ozono, ka
dangi gana dažnai lįja ir, beto 
aplinkui daug vandens: pietų šalyj 
ežerėlis, Druskoriis; čia-jau rim
tai vinguriuoja tėvas Nemunas, į 
kurį įteka maža, bet srauni Ratny
čios upytė. Aplinkui ošia, šilas; 
o visas miestelis išrodo lyg didelis 
sodas, kuriame tarp įvairių medžių 
stūkso šen-ten išmėtyti vasarna
miai, pradedant nuo puikių, ir bai
giant mažyčiais, prastais namu
čiais.

Dėl to oro tyrumo ir minera
linio vandens gerumo gana pasek
mingai Druskininkuose gydoma: 
įvairios Votįs, mėšlungis, reumatiz
mas, anėmia, nuomaras, visokios 
moterų ligos ir kitokios negalės.

Gaila, kad tokia puiki, graži ir 
sveika vieta nesiplėtoja, kaip rei
kiant! O tai vis kaltė savininkų, 
kuriems priklausė: tai valstybė, tai 
šiaip žmonės, nes jiems rūpėjo tik 
pelnas. Dabar tik, kokie 10—12 
metų, kuomet Druskininkų vande- j 
nįs tapo akcijmės bendrovės nuo
savybe, pradėjo truputį sparčiau 
augštyn kilti, nors daug dar truk- | 
sta, tad galėtų susilyginti su ge- 1 
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K PHTERBURGO.
Lapkričio 28 d.r prie Karo Me

dicinos Akademijos susitvėrė lie
tuvių pjedikųt studentų draugija 
“Fratenritas ;J.ituanica”. Draugi
jos tikslas —> vienyti lietuvius stu
dentus tarp ą|vęs ir stengties už
ganėdinai jtįn tautinius, dvasiškus 
ir ekogpmišįfps reikalus. Prie 
Akademijos »knygyno įkurta lie
tuviškų knygų skyrius ir bus par- 
sisiųzdinama lietuviški laikraščiai.

TAI YRA “METELIN- 
GA”?

Mairionis’ savo “Lietuvos istori
joj” (227 pusi.) pažymėjo, jog 
V ilniaus universiteto laikais, išvy
ti lietuvių kalbai iš mokyklos bu
vusi paskirta bausmė, kuri vadino
si “metelingą*". Apie tai ir aš gir
dėjau Vijniuje, apsilankęs prieš ke
lerius metus kaipo svečias pas p. 
Smetoną, kurs rašė apie tai “Ūki
ninke”. Girdėjau pasakojant apie 
tą “metehngą”, ar nota linguae”, 
truputį daugiau, nekaip yra para
šęs Maironis. Taigi, neatsimenu 
kas, bet sakė tokioj prasmėj: “me- 
telinga” — tai lentutė, kurią pra
sikaltusiam mokiniui užkabindavę 
ant krutinės; pakabinimas tos 
lentutės reiškęs bausmę ir pertai 
su lentute j tingusis gėda ir paže
minimas to mokinio, kuris būda
vęs užsitarnavęs tokią bausmę. 
Tokiuo gi bodu bauzdavę tuos mo
kinius, kurie lietuviškai šnekėję. 
Kadangi mokytojai, kuriais būda
vę ir kunigai (žinoma, lenkinin
kai), negalėdavę susekti visų atsi
tikimų, kad mokiniai tarp savęs 
šnekėdavę lietuviškai, tai buvusi 
įvesta šnipinėjimo tvarka: moki
niai net palangėmis klausydavę, ir 
išgirdę kokį draugą kalbant lietu
viškai, surikdavo žodį: “metelin- 
ga”! ir bėgdavę pranešti savo vy
resnybei (mokytojams). Tuoj, ži
noma, prasikaltusiam užkabindavę 
“metelingą”. Tokį mokinį su “me- 
telinga” ant krutinės išjuokdavę 
draugai, štai tada, suprantamas 
dalykas, prasikaltusį pisiekdavo di
džiausia 1 bausmė: išjuokimas ir 
paniekinimas draugų.

Apie tą “metelingą” gali dabar 
atminti ir mums papasakoti tiktai 
seni žmonės. Reikia . “paklausinėti 
musų senių: fuk “metelingą”, ma
tomai, musų istorijoj turėjo svar
bią rolę ir užkasti ją pamiršimo 
kapuose jokiu budu neprivalome; 
ypač svarbu butų iš senių patyrus, 
ar teisingai taip buvę, kaip aš 
esu girdėjęs. Gerai butų, kad atsi
lieptų tas, kurio pasakojimą čia 
privedžiau. Tokie faktai labai 
svarbus ir neikiek ne menkesni 
savo svarbumu už tuos faktus, 
kurie paliečia Poznaniaus lenkus— 
o juk lenkai, pripažindami jiems 
istorišką svarbumą, atsidėję juos 
renka ir užrašinėja. Ir męs-dėl 
savo istorijos privalome čia sekti 
lenkus ir visas tokias žinias dėti 
laikraščiuose. Taigi skubėkime, 
kol dar nevėlu!

VI. Pauliukonis.
(“V. 2”).

KAS

LIETUVIAI MOKSLĄEIVIAI 
BELGIJOJE.

Kiekvieni metai lietuvių moks
lą eivių ^raičius užsienyje auga. Iš- 
tikrųjų gal bus neprošalį musų vi
suomenei susipažinti su tų “ištrem
tųjų” gyvenimu. J. Bk. davė kiek 
žinių apie Šveicarijos lietuvius, aš 
parašysiu apie lietuvius Belgijo
je.

Belgijoje yra 6 lietuviai studen
tai — tik vyrai: 3 Liege’e (Lježe) 
— visi studijuoja inžinieriją ir 3 
Bruxęįleje (Briuselyje) — visi 
studijuoja ' ^visuomenės mokslus 
“Universitete >(ou veli e” (Naujasis 
universitetą*). ^Briuselyje yra dar 
“Universitdta litre” (liuosas uni
versitetas) Uf “universitete popu- 
laire” (liaudies universitetas). Apie 
Louvain (Liusin) nieko nežinia, 
ar ten yra kunigai lietuviai • stu
dentai ar ne — niekas iš mūsiš
kių nieko nežiną.,,

Jokios organizacijos, jokių tvir
tesnių ryšių pas čionykščius lietu
vius nėra, turi tik asmeniškus su
sižinojimus. Laikraščius dykai gau
na; “Viltį”,. “Rankpelnį” ir “Lit- 
wą”; kiti laikraščiai ir gaunami, 
bet gauna atskirai asmens, kaipo 
bendradarbiai.

Medžiagiškai aprūpinti yra du, 
kiti keturi tori į mėnesį 40—50 
frankų (15—20 rub.).

Belgijoje mokslas labai bran
gus. "Universitete Nouvelle” į 
mėtos prisieina mokėti 250 fr., ki
tuose universitetuose'' ar institu- 

mmA fr iki 600 fr. Bel-

lingas knygas, kambaris, valgis, 
drabužiai ir kitos išlaidos — rei
kalinga turėti į mėnesį mažiausiai 
35—40 rub. apie 100 fr.); tuomet 
medžiagiškai busi šiaip-taip aprū
pintas ir galėsi ramiai užsiimti, 
mokslu. Turint 45—50 f r. į mė
nesį, kad ir kasžin kaip šykščiai, 
kasžin kaip taupiai gyveni, vis tiek 
stipri badu I Su tokiu kapitalu nie
ko neišgalvosi. Čia lekcijų arba 
kitokių uždarbių nėra. Na, ir ba
dauja čia lietuviai bušmeniškai: 
didesnę pusę mėnesio prisieina 
maitinties vien arbata ir duona. 
Gerai, kad to yra, bet esti tokios 
dienos, kad kišenėje nei santimo 
ir duonos nei trupinio. Tuomet 
jau labai toli nuo juokų. Žinoma, 
badas ir vargas visko išmokina: 
pasiimi vizitinę studento kortelę ir 
eini pro sankrovų langus, žiuri, 
kur yra jaunesnė mademoiselle 
(panelė). Pamatai ir lendi. Pa
prašai ko reikia ir kol ji vynįoja, 
sveria, turi su ja švelniai paflirtuo
ti (nors tuomet labai toli nuo flir
to, lauki, kad greičiau duoną ga
vus), neflirtuori — misija gali ne
pasisekti. Mademoiselle duoda tau 
maisjį, o tu jai kiši vizitinę kor
telę su savo adresu ir pradedi aiš
kinti, kad dabar pinigų neturi, pra
šai, palaukti — visą litaniją išgie- 
di. Gauni bargan, bet paskui ir 
procentus užmoki ir dar kokius 
procentus, tris kartus daugiau už
rašo sanskaitoje. lČia sankrovinin- 
kai stačiai be mielaširdystėsl Ątei- 
na mėnesio galas- — vėl rūpestis, 
eik pas madame (ponią-šeiminin- 
kę) atsiprašinėti, kad dabar ne
gali už kambarį užmokėti. Jei pa
kliūna apsigyventi pas gerą šei
mininkę, galima susikalbėti, o kita 
be jokių ceremonių paprašo išsi
nėšinti iš kambario, na, ir keliau- 
ni su savo turtu, manydamas: — 
omnia mea mccum porto (visa, ka 
turiu, su savim nešuos).

Lietuvių visuomenė neturi ma
žiausio supratimo apie užsienį. 
Dažnai musų laikraščiuose randi 
— šit* kaip ten užsienyje viskas 
puiku, gražu. Bet tat tik išskai
tyta iš gražių knygų ar laikraščių. 
Lietuviai mano/kad užsienis — tai 
dangus su angelais ir archangelais. 
Lietuvis studentas atvažiuoja už
sienin, susiduria su tikrenybe, pa
gyvena, arčiau viskam prisižiūri 
ir -pamato, kad užsienio papras
čiausia žemė su paprasčiausiais gy
ventojais — žmonėmis. Ir didžiai 
nusivilia. Be to, čionykščio gyveni
mo durįs lietuviams studentams 
(ir abelnai visiems studentams at- 
vykusiems iš Rusijos) uždarytos, 
•jie stovi nuošalyje, jie čia prašalie
čiai, svetimi žmonės (visur tas 
pats. Red.).

Sueina lietuviai tik su rusais, 
lenkais, žydais, latviais, bet ir 
šiose kolionijose pulsas nemuša, 
viskas numirę — tikras pelkynas? 
Po vakacijų atvažiuoja nauji shp 
dentai arba sugrįžta tie, kurie va
sarą apsilanko Rusijoje — jie atsi
veža naujus įspūdžius, tuomet pa
sirodo kiek gyviau kolionijose. Bet 
praeina mėnuo, visi įspūdžiai pa
sidalinti, visos kalbos iškalbėtos, 
prasideda liežuviavimai, girtuoklia
vimai, mer ginėj ima i (žinoma, kas 
turi užtektinai pinigų), muštynės, 
šaudymos, diena iš dienos tos pa
čios tuščios, * kvailos kalbos, tie 
patįs veidai, viskas įgrįsta, vienas 
kito pradeda nebekęsti, nebenori 
pasimatyti ištisais mėnesiais ir ga
lų gale pessimizmas, apatija, ant 
visko ranka numoja. Prie to dar 
medžiagiškas nedateklius — visai 
dvasia nupuola.

Apie kokius nors prasivėdinimus, 
pasilinksminimus čia negali būti 
ir kalbos, jei retkarčiais teatras ar 
koncertas, bet tat labai retai.

Prie tokių gyvenimo aplinkybių 
studenterijos dalis noroenis-nenoro- 
mis turi mokyties — kitko nebėra 
ką daryti.

Toks tat čia abelnai Rusijos 
studentų gyvenimas.

Nelinksmas jis!

(“V. 2.”)
Etodiant

gus.

ARGI TAI KRIKŠČIONIŠKAI?
Kol paaiškės, kam męs statome 

šitą klausimą, dar sykį atkartokime 
visiems žinomus dalykus.

Visuose Rusijos miestuose, kur 
tiktai yra mišrų gyventojų, kata
likų bažnyčia, kaip tik sumanyda
ma, rūpinasi aprūpinti visas tau
tas. Ten neklausiama, kokios tu 
esi tautos, ar ta tauta labai apšvie
sta, ar nelabai, ar daug jūsų tokių 
yra. ar maža, — ten klausia, ar yra < 
kunigų, kurie jūsų kalbą mokėtų. 1 
Susiradus tokių kunigų, jau ne- I 
bėra kalbos, ar sugrius bažnyčios

timtaučiams tyčia atkviečiama ku 
nigai iš jų tėvynės. Tokiu budu, 
sakysime, Rusų sostapilėje Peter
burge gali girdėti pamokslus netik 
lenkiškai, bet ir vokiškai, prancū
ziškai, itališkai, angliškai, latviš
kai, na, o, stebuklai, ir. .4. lietuviš
kai. Ir visoms toms kalboms ran
dasi vietos netik vienoje kurioje 
bažnyčioje, bet keliose iškarto. 
Ir Dievui garbė, ir žmonėms nau
da.

Suprantame, jog ten kunigai tik
ri “katalikai”, visuresamosios, ben
drosios bažnyčios tarnai. Ten jiems 

kuo- 
žmo-

pagvnavę? Kam tai jums reika
linga"? '

viena terūpi: kuogeriausiai, 
lengviausiu budu aprūpinti 
nės.

Tą patį reiktų . pasakytiTą patį reiktų pasakyti apie 
Mintaują, Liepojų, Odesą, Rygą. 
Kur tik, lenkai neįsikiš*, visur įvai
rių tautų katalikai sutelpa; kaip 
tik jie pradeda su savo tautyste 
kišties, tuoj pagenda. Rygoje jau 
reikė lietuviams keliaklupstiems 
prašyti, kad kas teiktųsi juos “ga
nyti”. Odesoje kun. Kovalskis jau 
užpiudo bobas ant kunigo lietuvio, 
kurį šventoriuje apdrasko; Liepo- 
juje.... Na, tiek to: viri tai ži
no. Tiek to, nes ar šiokiuo, ar 
tokiuo budu lietuviai vis dėlto gau
na tose bažnyčioje savo dalelę.

Kas kita pati Lietuva, ta amži
noji lenkų tarnaitė. Iš jos čia 
kiekvienas lenkas ar lenku pasiva
dinęs gali reikalauti ir padėkos, ir 
prisirišimo, ir dievai žino ko dar 
daugiau; tuo gi pačiu žygiu nie
kas nejaučia reikalo ir duoti ką- 
nors iš savo pusės. Berods, savo 
tėvynėje esant, nereiktų maldauti, 
kad atėjūnai ar išvirtėliai teiktųsi 
tave pripažinti lietuviu, savo kraš
to šeimininku. Berods, nieko ne
siklausę galėtumėm čia ramiai sau 
šeimyninkauti, būdami teisingais sa
vo svečiams, na, tegu sau ir pilie
čiams nuo kelių dešimtų ar šimtų 
metų. Bet ne! Tie naujiejie triū
sų kaimynai, kaip senovės Varėgai, 
taria: “Pas jus čia esama gera, 
tik jūsų tvarka mums nepatinka; 
tad pasidarysime savišką tvarką; o > 
kad jums, lietuviai, gali tai nepa
tikti, tai mums neikiek galvos ne- 
sopa”.... Ir daro saviškai, įsi- 
gruzdami su savo lenkiškąją kalba 
visur, kur tik gali; ypač gi į baž
nyčias.
'Lietuviams pasidaro ankšta. Lė

ti, ramus, ima geruoju prašytięs, 
kad nors kertelę paliktų tikriem- 
siems vietiniams gyventojams. Bet 
lenkų širdįs kietos, o valia neper- 
laužiama. “Salin, pagonai! į šven
tuosius savo gojus, pas Perkūną! 
Čia “lenkų bažnyčios”.

Dešimtį metų reikėjo vargti, kol 
Vilniuje buvo išgauta bažnytėlė, 
visados tuščia ir apleista buvusi. 
Geriausias iš visų Vilniaus vysku
pijos valdytojų, vyskupas 2Vėravi-. 
'c?us7p. M. St. vieną sykį išsitarė: 
“Žinau,lietuviams priguli.... 
jog tai teisinga.... bėt negaliu, 
negaliu.... Geriau nuo vyskupavi- 

. Ino atsisakysiu, o lietuvių kalbos 
bažnyčion neįleisiu”.... Betgi tu
rėjo įleisti. *

Dabar sujudo lietuviai ir kitur 
savo teisių rekalauti, kaip Vilniu
je, teip ir sodžiuose. Iš šalies žiū
rint, visai aišku, kur ir kas tikybos 
reikaluose neapnlpinta. Bet musų 
vyskupijos administracija daro pai
nias komisijas, idant jos, kaip ko
kią taboką, susvarstytų žmonių tei
ses: tau tiek, tau tiek. Ir pagirti 
norėtųsi ir pasijuokti kaip tai ga
lima mokslą svarstyti porcijomis, 
kad, gink Dieve, nebūtų perdaug!

Vis dėlto geriau butų ką-nors 
turėjus, nekaip niekos Ką dabar 
daro lenkininkai kunigai, to jokiu 
bodu negalime pavadinti krikščio
nišku darbu.

Biauriausiejie lenkų kurstytojai 
nepeikiami, paturimi, toje pačioje 
vietoje laikomi, nors prirodytumei 
neteisingiausius jų darbus, S., G. 
ir Co. seniai pragarsėję. Lietu
viai kunigai už mažiausį drįsimą 
lietuvių teises ginti varomi tuojau 
šalyn.

Tai dar neviskas. Strimaičiuose 
sėdėjo ketverius mėtos kun. B., 
kuris lietuviškai temokėjo: “Pasa
kyk penkius poterius”, t y. sukal
bėk; o parapija visa grynų lietu
vių. * Baimingai paklausus, ar jis 
tiki į katalikų mokslą ir į sakra
mentus, ciniškai atsakė: “Tai kas? 
prieš mane buvo 15 m. klebonu 
žmogus, kurs nei tiek nemokėjo”. 
Tai tau apaštalai I 
klebonauja kun. R. 
dideli 4 sodžiai ir 
tekė jūrių moterų.
600 žmonių, j Kun. 
nei žodžio nemoka. Paklausus, 
kaip jis išpažinties klauso, atsakė:

tyk. Geresnieji džiakonai rašydavo 
oricijalinius raportus, kad jie ne- 
gąlį vietų tarp lietuvių užimti. Bet 
vyskupijos valdytojai nei Icreivai į 
tuos popierius nežiūrėjo. Tegu 
sau sėdi ir lenkų garbę platina. 
O kad Dievui iš to nei šnipšt, tai 
mažiausias dalykas! Na gi ir mal
da Vilniaus gub. gyventojų! Na 
gi ir poteriai, ir intencijos! ~Bur-: 
bos poteriai niekai, sulyginus su 
tuo, kas yra. Gana pasakius, kad 
neperseniai, dar prieš kun. B., mel
stasi į baldachimą: “Naisvenšos 1 
Motinos budele, bož-bož-bož-bož”, 
t. y. Bože bądž nuloscrw — Die
ve susimilk.

Ar visi tie dalykai reiškia, jog^ 
vyskupijos valdytojai ir parapijų 
kunigai elgiasi krikščioniškai? Ag| 
toksai mokslas vadinasi "pasauli| 
šviesa”? Ir ar dar ilgai taip bu/ •

KARAI BE U2MOKESNIO
Mokyklų vaikams.

^Sheboygan, Wis. Perdėtinis čia- 
nykš&os Lith, Power & Raihyay 
Co. pranešė mokyklų užveizdai, 
jog lankanti mokyklas, jeigu* 
tik turės užveizdos paliudijimą, 
kompanijos karais gaH važinėti be 
jokio užmokesčio. ’

NORI ĮSTEIGTI ITALIS: 
KOLIONIJĄ. r . 

Turtingas italijonas, kunig 
tis Pompeo Litta, turintis Floi 
didelius žemės plotus, nori 
kaštais ant j ost perkelti 5000 i 
jonų šeimynų nukentėjusių1. ntJ 
mės drebėjimų. Žemė, kuri 
jis kolioniją įsteigti, apima I 
200000 akrų. 1

SUĖMĖ ANARCHISTE 
, San Francisco, Cal. Likos] 
suareštuota pagarsėjusi Amei 
anarchiste, maskoliška žydeli 
Emma Goldman ir jos drai 
Ben. Reitman.

UŽDRAUDĖ PARDAVInT 
SVAIGINANČIUS GĖRImI 

Tiesdarių butai Arkanso ir 1 
nesee valstijų užgynė uždrafl 
šitų valstijų nibežhiose pandavid 
kokius nors svaiginančius- g t 
mus. r ’ J -1

PASMERKĖ BANKIERIUSl 
Pittsburg, Pa. Prisaildntiel 

čianykščio teismo pasmerkė bam 
kierių nusihankrutinusio Farmers 
& Drovers National” banko, j! 
B. T. Rinchartą f5 metų kaiėjh 
man. , 1

Ovensboro, Ky. Teismas pas 
merkė 3 metams kalėjimo bankie 
rių Davies County banko už išdž 
vimą melagingų atskaitų. j

DEIMANTŲ LAUKAI. I 
Little Rock, Ark. Pike pavj 

tyj vienas darbininkas rado gan 
didį deimantą. Randas atsiunt 
čia tirinėtojus. ♦ Jau iš visų krasti 
renkasi čia žmonės tikinti daugiai 
deimantų rasti. Kelis tukstančiJ 
akrų žemės jau . pirko didžturčų 
kompanija. j

TENNESSEE BE SALIUNŲ 
Nash vii le, Ten.. Čianykščū 

valstijos senatas, 20 balsų prii 
13 priėmė sumanymą visoj vaisi 
joj panaikinti skilimus ir uždrat 
sti pardavinėjimą svaiginančių gj 
rymų. Tą sumanymą jau pini 
priėmė teisdarių butas. |

PASKENDO GARLAIVYS. ’
Seaf, CaL / Medžių prikrauta 

garlaivys Sybel Maiston, priplat 
tas prie kranto, likosi vilnių išai 
dytas. Buvę ant garlaivio žmoni 
stengėsi ant žemės prisigriebti, b< 
du jurininku pagriebė vilny* ir ji 
prigėrė.

NAUJAS UNIVERSITETO I
7 PREZIDENTAS. ]
Boston, Mas. Prezidentas Har-I 

vardo universiteto Charles Ellioi 
pasitraukė nuo vietos. Jo vietoj 
likosi prezidentu išfmktas teisiu 
profesorius Lawrence Loveli. 1

Lentupiuose
Lietuvių ten

R. lietuviškai

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 1
Bluefield, W. Va. Liek Brandą 

anglių kasyklose netoli Switchbade

expliozija, kurios apie rocr darbi
ninkų likosi užmuštų. 28 d. gruo
džio šitose kasyldoM buvo teipgf



IŠ DARBO LAUKO,

LIETUVIAI AMERIKOJ

PASKENDO LAIVAS

Wat-

SAVI-

atinėtas, kadangi pernai 
ti su kastynių savininkais

ff Pereitą-sanvaitę Amerikoj bu
vo iš viso 316 nusibankrutinimų, 
arba 13 mažiau negu užpereitą.

pada- 
dvime-

|| Prie jėjimo į uostą Singapore 
susimušė prancūziškas gariaivys 
Palynesian su holandišku Djamdi. 
Paskutinis paskendo. Septyni ju
rininkai prigėrė.

kuris eina ant

>ahtii, j valgyklą atėjo plėšikas ir 
iridėjęs prie kaktos revolverį, pa- 

Trunball atida-
Philadelphia, Pa. Sudegė čia 

dirbtuvės Oihole Brolių. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

PABĖGĘ NUO ŽEMES DRE
BĖJIMO ATEIVIAI.

Nev. York. 13 d. sausio atkakę 
Čia gariaivys Re d’ Italija ir atga
beno 1300 ateivių daugume pabė?

PAPIOVE VAIKUS, O PATS I 
PASIKORĖ. I

Mankato, Cal. Gyvenantis čia 
, ‘ da.binuikas James Vork paplo

vė ketvertą savo vaikų. Atlikęs 
su Vaikais, pats ant plono d rato 
pasikorė. Matyt jis pakvaišo iš 
gailesčio,, kadangi neseniai pasimi
rė jo mylima labai moteris.

LIGOS DEL NESVEIKO 
VANDENS.

Pittsburg, Pa. Priemiesčiuose 
Bellevue ir Annlon apsirgo suvir- 
šum 100 ypatų. Sveikatos išveiz- 
da mano, kad ligą pagimdė nesvei
kas, pagedęs vanduo.

be, taip ir lošime reikia tam tikro 
gabumo ir išsidirbimo. Ant sce
nos reikia paprasti, o kartu reikia 
ir išsilavinti. Ir tasai,'‘kuris loš 
10 ar 20 kartų, visada geriau su
los negu tasai,

. SUAREŠTAVO.
New York. Čia likosi suareš- i 

• tuoti trįs žydai: Moric Hirsh, Le- 
opold Weiss ir Julės Kramer. Jie 

*• mat neva turėjo degtinės leidyklą, 
' bet ištikro degtinės ne leido, tik 
I daugelį degtinės pardavinėtojų pri

gavo tokiu budu, kad jiems* par- 
i- davė degtinę, iš jų ėmė vekselius. 
J juos bankams pardavė, o degtinės 

nepristatė.

IŠIRO APSAUGOJIMO PYLI
MAS.

Eresus, Cal. Iširo apsaugojimo 
pylimas apsiaučiantis miestelį Vis“ 

. lie. Išsiveržęs vanduo užliejo mie
stelį ir jo aplinkines. Užliejo ir 
miestelį Po.rtvifle, kuriame pri
gėrė viena moteris ir vienas vai
kas. Atmini-

burelis

geriau, 
sunku

.r; 17•’-.V’iiil’Ji''-

lietuviškos.
iš tikro

tik keturioms valandoms.

Gražu ir matyti 
“Liūdnai Ne- 
Eilės ųusise- 

dainavo “Su- 
Dr.-Matulaitis iš

Miestelis 
nuo Clii- 

Dirbtuviųįyra 5, išskiriant 
dirbtuvė.

BROOKLYNO, N.’iY.
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės 3lČioji 

kuopa surengė 9 d. sausio V. Ku
dirkos atminimui vakarą. Pir
miausiai vietinės T. M. D. choras 
iš tų pačių draugų padainavo 
hymną “Lietuva Tėvynė musų”. 
Susirinkusiejie išklausė atsistoju. 
Toliau s rengėjas, p. Sekevičia 
perskaitę savo sustatytą referatą 
apie veikimą ir gyvenimą velionio 
V. Kudirkos. Referatas buvo aky
vas, tik gaila, kad autorius 
negarsiai, nedrąsiai, toliau 
tiejie ne galėjo girdėti.

Kalbėjo pp. Giraitis ir 
lainis. P. Giraičio prakalba bu
vo nevietoje, ji visai neturėjo bū
ti sakoma Kudirkos vakare, ka
dangi 
koius 
mus; 
ir tt.

P.

Viršus vis būt turės — ne varo,
Kad

kalbino prigulėti. prie JT. —. — 
Opa Olevičiutė dekliamavo eiles 
“Lietuvos būdas”. Ant pabaigos 
A. Antonov aiškino kaip praėju- 
siuos metuos žmonės vargą ken
tėjo, daugelis neturėjo pastogės, 
ne vienas tėvas su šeimyna turėjo 
kęsti šaltį ir badauti; pilna Ame
rika gėry bių, bet darbininkas, per 
savo nesusipratimą, leido jas 
visas kitiems paimti. Užbaig
damas kalbą, A. Antonov ragino 
visus rtfšyliesi prie T. M. D., dar- 
buoties’ visiems iš vieno.

Buvo ir kolekta išleidimui Vin
co Kudirkos raštų. Suaukavo 
$7.10. Pinigai tapo nusiųsti. T. 
M. D. iždininkui, A. J. Povilaikai.

Centro delegatai tautiškų drau
gysčių, prijauzdami. Kudirkai, ;tą 
vakarą paliuosavo svetainę nuo 
mokesties. S. Stz.iba.

Kad
Kad

New York. Sustreikavo Čia 
darbininkai 75 skrybėlių dirbtuvių, 
kadangi jos atsisakė ant toliaus 
mokėti unijos mokestį. Prie uni- scenos pirmu ar antru kartu. To- 1 
jos priguli 25000 darbininkų ir jie dėl sakau, jeigu męs nerime dar- 
gavo prisakimą mesti darbą. bą dirbti taip kaip^prigdli ir jį at- 

litki kap reikia, tai turime tą dar- 
Dunbary, Con. Sustreikavo bą pavesti toms ypatoms ar drau- 

organizuoti darbininkai čianykščių gystėms, kurios pasistatė sau sie
kiu dirbti toje šakoje. Tuomet 
tiktai galėsime laukti gen/ vaisių 
ir tuomet tiktai pamatykime ant 
scenos gerus veikalus ir gerus ar
tistus, kurie loė roles su jausmais, 
o ne kaip stovylos. Kitaip dirb
dami, męs niekada neišsivystysime 
iš kūdikių.

Kiekviename didesniame mieste, 
kur yra lietuvių, turime męs dabar 
juk po vieną dailės draugystę, 
kurios tikslu yra lavintis tiktai lo
šime, o kaip kur dar ir dainavime. 
Prie tokios draugystės priguli tik? 
tai tie, kurie myli dailę; ncmylė- 
tojai dailės neprigulės prie tokios 
draugystės. Todėl sakau šitą: te
gul kiekviena draugystė ar kuo
pa, rengianti vakarą su šiokiu-to- 
kiu vaidenimu, paveda sce
nos darbą draugystei ar. rateliui, 
kuri yra tiktai tam tikslui susitvė
rusi; tegulėta draugystė rūpinasi 
scenos 
darbas. Jeigu darysime taip, tai 

' netik pamtysime ant scenos ge
resnius lošėjus, bet pamatysime ir 
geresnius veikalus. Pamatysime 

1 ir tuos veikalus, apie kuriuos męs 
šiądien kalbame, kad jų negalima 
statyti ant scenos, nes, girdų žmo 

. Vienok,, aš sa

MANO, KAD PATI JĮ UŽMU
ŠĖ.

Milvvaukee, Wis. Vienuose pra
stos garbės namuose rado čia per
šautą Ottoną Lundstrom. Pati jo, skrybėlių dirbtuvių, 
tų namų užlaikytoja, sako, buk jis 
pats nusišovė, bet policija netiki: U New Milford, Con. Sustrei- 

j ji mano, kad pati jį nušovė - kavo čia 400 darbininkų New 
! Milford Hat Co. dirbtuvių.

PUSĖTINA ALGA.
\Vashington, D. C. Biudžeto ko

misija susekė, jog ' prezidento 
Roosevelto barzdaskutys, negras 
William Dulany yra surašė laivyno 
oficierų ir jam mokama alga 1600 
dol.. Komisija mat užmokėjo pre- 
dentui už jo pamokinimus suteik
tus kongresui. Apie tokią, algą 
barzdaskučio ir pirma komisija ži
nojo, bet tylėjo, dabar vienok tą 
viešai pagarsino. '

SOCIJAUSTAI NORI PRIIM
TI ESPERANTO KALBĄ. 
New York. Tautiškasis komi

tetas sccijalistų partijos, užmanė 
socijalistų organizacijoms priimki 
visų tautų socijalistų susinešimams 
Esperanto kalbą. Galutinas aps
tai r balsavimas atsibus j dvi sar»- 
vaiti. Apie praktiškumą to suma- 

. nymo nėra ką kalbėti. Jeigu jau 
reikia kokią J<albą mokytiesi, tai 
geriausiai tokią.* kurį daugiausiai 

^^gtili naudos atgabenti, kuri turi tur
tingą literatūrą. O tą turi tik gy
vosios kalbos, o ne išsvajotos, o 
tokia yra Experanto kalba. Vie
toj Experanto kalbos naudingiau
siai butų paimti kokią iš gyvų kal
bų/ turinčią turtingiausią literatūrą, 
paA’eikslan, prancūzų ar vokiečių.

" ^ŽMOGŽUDYS NUSIŽUDĖ.

- {t Carthago. III. Nužiūrėjimas, 
.ad kūnas rastas kelnorėse Rattle 
’un metodistų bažnyčioj' ne buvo

- .•’fitorjus Carmichaelio ir. kad grei- 
.Alsiai pats pastorius yra užmušė- 
j. pasirodė teisingu. Mat pasto

lius užmušė parapijoną JJrownin-
Fgą ir kūną jo sukapojo, sudegino 
f pečiuose, o paskui pats, atkakęs į

Carthago, nusižudė. Daktarai, 
piaustė"jo kūną, rado, jį ne visai 
pilno proto.

skaitė 
sėdin-

Miko-

kalbėtojas kalbėjo vis apie 
ten moterų-merginų varžy- 
paniekino T. M. D. darbus

rus, kurie mums skriaudą 
. 1 - * daro,

mums prašvis rytai aptemę, 
žemė mus’ — didvyrių že

mė!. ...
Ir žemę tą jisai mylėjo, 
Ir kėlė savo gimtą šalį 
Kuo tik galėjo, kaip galėjo, 
Ir brolį žadino miegalį — 
Kolei mirtis jo nenuskynė. 4..

Ir verkia siela kibirkštėlė,
Ir verkia Lietuva tėvynė....
Ir veltui dainių-kelties šaukia...;
Ir veltui kanklės dainiaus laukia!...

Vinciunas."

Iš NEW BRITAIN, CONN. 
‘ 3 d. ■ sadsio buvo parengtai 4 
vietinių draugysčių apaviksčioji- 
mas j 50" mėtinių sukaktuvių gimi- 

V. Kudirkos. * Vietiniai 
labai "laukė tos dienos, nesMikolainio kalba, tikra ir 

jausminga, įspūdį padarė ant pu
blikos, sužadino jos jausmus, pri
davė energijos, padrąsino prie ko
vos su šio gyvenimo netikusiais 
gaivalais; joje buvo parodytas ke
lias ir paliepimas žengti taip kaip 
žengė nenuilstantis dvasios milži
nas, velionis V. Kudirka.
kai pritarė p. Mjkolainio kalbai 
delnų plojimais. •

Vaidintojų kuopelė atlošė Sti- 
kliaus “Bobą", bet dėl silpno vei
kalėlio sulošė negeriausiai .— 
įspūdžio nepadarė. Geistina, kad 
kitkart vaidintojai imtų ką gerės- 
nio.

T,- M. D. choras", ^vedamas • p.

I§ SAINT CHARLES, ILL.
Nors čia nemažas lietuvių skait

lius, vienok nematyti apie jų judė
jimą laikraščiuose. Saųit Charles 
nedidelis miestelis, turi 2675 gy
ventojų ir lietuyių yra apie 'poras 
šimtų, (40- šeimynų), 
yra 36 mylios į vakarus 
cagos.
mažas: viena fortepianų 
dvi geležies liejyklos, supyklių au
dinė, sutirštinto pieno ir stiklo plo
vimo dirbtuvei. Uždarbiai neblo
giausi: už "dieną moka nuo $1.50 
iki $3.50. Yrą^du vertelgos lietu
viai ir vienas sulenkėjus laiko mė- 
sinycjh. Saliwnų.xia nėra. - t \ •

Turime. pašęlpinę draugystę D. • 
L. \K.. Vytauto, užsidėjusią 1905 
mt Nors konstitucija liepia dar- 
buotiesi lietu^^čs labui, bet iki 
šiol nieko neveikė. Sąnarių pasi
dauginus iki 80, manoma ką nęrs 
pradėt veikti. ’ '.............

2 dieną sausio parengė pirmą 
didelį balių, kuris nusisekė neblo
giausiai, pelne arti $80. Dar pel
nas ne paskirtas nė jokiam tikslui, 
tikimės, kad ir musų draugystė ne
atsiliks nuo kitų tautiškų draugys
čių ir paskirs nors dalį to pelno 
tautiškiems reikalams, kaip tai Ku
dirkos raštų išleidimui, kaip tai 
daro visos progresVviškot draugy
stės. Tikimės, kąd musų draugy
stė pati pradės darbuotieji ant tau
tiškos dirvos.

> Darbai eina čia neblogiausiai, 
, bet naujai atvykusiam sunku dar- 
• bas gauti.

MUSŲ DARBAS. 
Kiekvienas, atydžiai prisižiūrin

tis musų darbui, taip vadinamam 
darbui ant tautiškosios dirvos, tu
rės pripažinti teisybę, jeigu pasa
kysiu, kad męs nemokame to darbo 
dirbti. Taip, ištiktųjų, męs ne
mokame dirbti, nes jeigu mokė
tume, kur- kas daugiau butume 
nuveikę ir tai daug geriau, negu 
iki šiol.

Seniau, kuomet žmonija buvo 
savo lopšyje, tuomet buvę ir ki- 

PRIGĖRĖ 25 DARBININKAI, taip darbas dirbamas: vienas žmo- 
Sacramento, Cal. Sugriuvo me- gus siuvo sau drabužius, taisėsi 

dinis gelžkelio tiltas terp Sacra- batus, statė triobas ir tt. Tuomet 
mento ir Davis. Prigėrė tiltą tai- vienas žmogus atliko viską, kas 
šauti 25 darbininkai. jam buvo reikalinga, bet šiądien nes’jų nesupras.

jau to negalima bepadaryti; jau kau kad geras io^jas Yerčia publi- 
žmonija nužengė toliau, ir pati kQ suprasti jj. Gerą jošėją publi-

Longg Island pakrantėse pas- žmoniją privedė prie to, kad dar- ka ir tuomet sup6as, kuomet jisai
kendo laivas Snalovv. ’ Manoma, bas turi būti paskirstytas. Šią-
kad visi ant laivo buvę žmonės dien pasiima žmogus tikjtai tą
prigėrė. Ant aninėto laivo iš viso veikti, kas jam geriausiai sekasi,
buvo 6 ypatos. prie ko jis turi labiausiai palinki-

- - rną. Kas šiądien norėtų viską iš-
NUSIŽUDE ADVOKATAS. mokti —• neišmoks nieko. Šiądien
Seattle. \Vash. Ix>cnuose na- žmonės pasiskirstė darbus ir tiktai 

muose, sukištus į vanę, rado čia ačių tokiam pasiskirstymui, žmoni- 
negyvus: advokatą Seeley, jo pa- ja nužengė per paskutinį šimtmetį 
čią ir dukterį. Policija mena, kad toliau, negu nužengė per tukstan- 
Seeiey pats nužudė savo pačią ir čius metų. . Privesiu'- pavyzdį: 
dukterį, o paskui ir pats nusižudė. Jeigu Edison nebūtų pasiėmęs tik- 
Mat . jam paskutiniuose laikuose tai savo. šaką, ar turėtume tiek 
nesisekė ir jis su šeimyna į vargą daug naujų išradimų elektros sri- 
įpuolė. tyje? Pagaliaus, jeigu žmonės

butų dirbę taip kaip ir pirma —
GAISRAI. vienas viską — ar turėtume šią-

Topeka. Kans. Sudegė čia Ca- dien tuos garsius mokslinčius? Ar 
pellnd -hotelis ant 9 ir Kansas avė. turėtume didžiausias įstaigas* dirb- 
\ iena ypata sudegė, o daug tapo tuves ir tt. ? Ne, męs neturėtume 
sužeistų, nes atsiėjo šokinėti per jų.! Tolei sakau, kad vien pasi- 
langus nuo viršutinių lubų, nes skirsčius darbą galima atlikti visą 
augštutinių kambarių svečiams ug: darbą gerai ir greitai. Bė pasiskir- 
nis užkirto išsigelbėjimo kelia, stymo męs galėsime amžinai dirbti 
Daugelio svečių sudegė pinigai, o ir vis kaip nebus /pageidaujamų 
vienas svečias turėjo net 55000 dol. vaisių, taip nebus. zTiktai pasisky- 
Nuostolius gaisro padarytus skai- rus darbą galima būti mistru vie- 
to ant 150000 dol. name darbe; o būti mistru viena-

. me darbe yra kur-kas geriau negu
r Ashland, Wis. Elkinso meldžiu būti mokiniu keliuose.
kirtėjų stovyklose užgimė gaisras. Iki šiol męs abelnai mažai' te- 
Sudėgė kirtėjų virėjas Sherrard skirstėme savo darbą; vis manėme, 
ir ketvertas jo vaikų. kad kiekvienas žmogus gali atlikti

kiekvieną darbą; kad taip yra, tai 
New Haven, Con. Sudegė čia parodo musų abelnas veikimas.

namai perdėtinio^ Nevv Haven & Jeigu butume labiau darbus pa- 
Hartford gelžkelio. Motina pre- sidąlinę, tai butume netik visus 
zidento sudegė, o jo vuošvė mir- darbus geriau atlikę, bet ir dau- 
tjnai apdegė. * giau jų butume nuveikę.

Kalbėsiu šiuom kartu apie dai- 
Litchfield, Iii. Išdegė čia kr/.ū- ję, apjt niusų sceną, kuri, teisybę 

tuvės L. W.^ Cline Co. N uosto- kvįo amžių gludumuose,
liūs gaisro padarytus skaito ant kurj tai fabai dar apleista> lyg kad 
200000 dol.

GABENA Į ITALIJA
L / • MEDŽIUS.

New York. Atstatymui žemės 
drebėjimo sugriautų namų, garlai- 
vys Eva išplaukė į Italiją su me- 
dega namų statymui. Minėtas gar
iaivys išgabeno medegą 500 na
mų.

n ’Aeno 1300 ateivių daugume pabė? 
C flrt^sių nuo. žemės drebėjimo. Atei- 
J11 (.vių užveizdos komisorius Wat- 
Ę' ■’ chorn užtikrina, kad nelaimė pa- 

siekusi Italiją ne turė$ įtekmės, 
‘V prie tų nelaimingų žemės aukų bus 

8tov..pritaikytas visas aštrumas teisių 
ntT^prieš ateivius išduotų.

ANGLIAKASIŲ KONVENCI
JA. ■ ;

i Indianopolis, Ind. .18 d. sausio 
kad Į prasidėjo čia 20 metinė konven- 
nau<*cija Amerikos, angliakasių. Lau- 
<ičl j.kiama apie 1400 delegatų. Kon- 
nijo^vencijoj klausymas algų nebus per- 
Ąusl 
tai |
MPintiniai sutarimai, 
st rijas 
tvari NUŠOVĖ VALGYKLOS 
dos • z NINK.Ą. 
nes J ’ Union, Iowa. Skatant____    . dienos 
lJ’jaKSėjimus valgyklos savininkui Trun- 
Toik'^al" "______ "___ ’-••• -
mę 
tikiu (Feikalavo pinigų.

Kalvė nikelinius ir sidabrinius, ren- 
prigujgėsi atiduoti popierinius, bt?t plė- 
ginię akas, manydamas, kad jis griebia 
ghrijorevoĮverį, paleido, į galvą du šu- 
karui viu ir užmušę ant vietos, 
siūlė .
sės. . Amerikos užrubežine" 
vistovf ' Į VAIZBA MAŽINASI.
kėjo W?.shington,- D. C. Pereituose
kestį* metuose užrubežinė Amerikos
ooooolyaizba šiteip persistatė: įgabenta 
$1600 Amerikon prekių už $1107000000, 
Turk? iš Amerikos gi svetur išgabenta 
uždeijuž $1156000000. Skirtumas terp 
pažinį išgabenimo ir atgabenimo sumažė

jo beveik ant 500 milijonų dolia 
rių.

ji neloštų svarbios rolės musų, o kar- 
tu ir visos žmonijos besivystyme. Sudege čia auto- n /. Pasižiūrėkime, kaip męs dirbame 

Baisos. Sudege . . ... . .\ ...r toje sakoje ir paklauskime savęs.

tegul rta draugyste rūpinasi 
reikalais, kadangi, tai jos

Mat 
įbo 
$160 
metii 
uždej 
gari] 
mina 
gari 
ėmūB

i 
i M 
tą ■

1
CORONERIO NUSPRENDI

MAS. •>
t Bluefield, W. Va. Coroneris iš- 
F davė nusprendimą, jog expliozija, 
1 atsitikusi Liek Branch kasyklose, 
kurios 65 kalnakasiai likosi už
mušti, atsitiko nuo parako užside
gimo. Kasyklų savininkus Coro
neris išteisino, kaip ir galima bu- 
no tikėti.

mo Dr. 
lietuviai 
tikėjosi išgirsti iš kalbėtojų lupų 
ką nors apie musų raštinii^cą a. a. 
.V. Kudirką. Sulaukę tos dienos, 
skubinom visi ant paskirto laiko 
sueiti, kadangi svetainė buvt> pa
imta
Įėjus j svetainę, pasirodė juoda 
juosta su baltu užrašu 
mui 50 m. sdkaktuvių gimimo ve
lionio Dr. V. Kudirkos". Ant 
estrados ant stalelio buvo paveiks
las A’. Kudirkos; iš abiejų -pusių 
buvo žalios mirtos. Susirinkimą 
atidarė M. Neimonas. Paaiškinęs 
susirinkimo svarbą, paprašė ra
miai užsilaikyti. Pirmiausįai < už
kvietė 6 mergaites, po vadovyste 

Bukšnaičio, padainavo keletą žino- p>. Bagdono, padainuoti lietūvišką 
’ hymną “Lietuva Tėvynė" musų”.

Bagdonas pritarė ant piano. Him
nas gerai pasisekė ir publika pa
dėka vojo vedėjui ir dainininkėms 
delnų plojimu. Dainininkės ’ buvo 
baltai pasirėdžiusios, prisisegusios 
baltai ir j uolai margas kokardas 
per petį, kas reiškė, jog V. Ku
dirka mirė dar jaunu būdams. M. 
Pantauckiutė dekliamavo eilep, ve
lionio sudėtas: * 
lietuvių, būrelį" 
munas banguoja 
kė 'gerai. Choras 
grįžk sunau”.
So. Bostono gražiai aiškino -v^io- 
nio gyvenimą, už ką publika pa- 
dėkavojo jam gausiu delnų plo
jimu. Klebonas, kun. J. Žebrys 
pasakė šį tą apie velionio darbus, 
pripažino jį geru tėvynainiu, ko
kių tuomet ir reikėjo. Tarpuose 
buvo dekliamacijos. Dekliamavo: 
A. šmigelskas, M. Povilaičiutė ir 
Jeva Kazlauckiutė. J. Gegužis iš 
S.Bostono, “K." išleistojas. pradėjo 
nuo to, kaip lietuviai pradėjo krau
stytis į šitą šalį, kaip jiems nesi
seka ir dabar vienybės terp jų nė
ra. Priminė S. L. A., jo plyšimą 
į dvi pusi; pasakojo ir apie soci- 
jalizmą, bet dauk nekalbėjd. F. 
Matulaitis antroj trumpoj kalboj 
ragino šviestis, ypąč jaunimą ragi
no prie to. J. Mazalauckis savo 
kalboj pagyrė lietuvius Už skaitlin
gą atsilankymą. Choras dainavo 
“I^ai gyvuoja musų tauta". Vie
tinis Klebonas, kun. J. Žebrys pa- 
dėkavojo publikai už skaitlingą at
silankymą. Aukų surinkta apie 
$8.00.

1 Visiems kalbėtojams ir rengė
jams, dekliamatorėms ir daininin
kams, ypatingai ponui - Bagdonui, 
kurs tūla laika savo namuose 
nTokino mergaites dainuoti, vi
suomenė ištaria širdingą ačiū.

» A. Kamblaitis.

Publi-

mų dainelių, V." Kudirkos harmo
nizuotų. Puikiai išėjo antru kart 
“Lietuva tėvynė musų”, “Ant kal
no karklai"; “Močiute mano", 
“Kur upelis” ir k.

Tarpais padainavo p-lė M. Jo- 
dzevičaitė solo “Birutą” ir p. J. 
Kulis “Kur Nemunas banguoja”. 
Pastarojo išėjo puikiai. Eiles de
kliamavo mergytė širvydžiutė; jos 
malonus, garsus ir skambantis bal
selis didelį ant klausytojų įspū
dį padarė. P. Sckevičius deklia
mavo Kudirkos eiles.

Kaip tikslas, taip ir pigios kai
nos t( 10 ir 15c.) sutraukė Lietuvių 
Tautos salėn daugybę žmonių, net 
bilietų pritriiko. Vakaras tad pu
sėtinai pasisekė, 
rus kelia, kad 
ri, kas į vakarą 
vo keliamas su tikslu susirinku
siems duoti progą susipažinti su 
gyvenimų ir nuopelnais mirusiojo 
veikėjo, praleisti laiką saviškių 
tarpe. Vakaras užsibaigė šokiais.

Dainos, be kurių lietuviai ne
moka linksminties, turi užimti vy
riausiąją vietą lietuvių vakaruose. 
Ir ne tos dainos, kurias su dideliu 
vargu išmoksta kokia 10 žmonių 
tam tiktai sykiui" kurias padainavę, 
tuoj užmiršta, bet tos dainos, pa
prastos, švelnios, meilios, kurių 
beklausydamas, jauti, kad tai mu
sų dainos, kokių gaida lengvai at
mintyje pasilieka. Jos nuramina 
varguolį lietuvį, minkština jautrią 
jo širdį, sielą. Tautiškas dainas, 
chorui dainuojant, matai, lyg visa 
salė jas dainuotų: taip atidžiai 
atsidėję visi seka kiekvieną gaidos 
pakrypimą. Senos jos, bet lietuvio 
širdžiai visados t>us naujos ir pat
raukiančios. Dainos lietuviui nie
kados nenusibosta, kaip nenusi
bosta motinos šneka, nors ją visa-

Į dos "girdime.
Gerai pridėjus ir trumpą scenos 

vaizdelį; gerai paįvairinus vakarą 
ir muzikos dalimis, bet tas stovi 
jau antroj eilėj.

Šitas vakaras, parengtas Kudir
kos paminėjimui, parodė brookly- 
niečiams, kad galime ištesėti kel
ti taukiaus tikrai lietuviškus va
karus, linksmus ir naudingus.

Ant scenos kybojo Kudirkos pa
veikslas gyvoms žaliuojančioms 
gėlėms papuoštas.

Užbaigiu savo patėmijimus ir 
atjautimus eilėmis V. Kudirkos at
minimui tilpusioms “Viltyj"

nekalba. Pav. M m e, Nazimova 
kartais nekalba kelias jtiinutas ant 
scenos, ar dar ilgiau, 9 kaip ją pu
blika supranta! llštikeųjų ji že- 
stais dangau pasako, negu žo-_ 
džiais! Taip-jai»’ R. Mantell, a. 
a. R. Mansfield, Robertson ir 
kiti garsus lošėjai,: jie verčia pu
bliką tą suprasti, ką autorius vei
kale nori išreikštič O kodėl nega
lime ir męs turėti savų, tautoje to
kių lošėjų? Norėkime, o turėsi
me! Dirbkime ‘darbą taip kaip 
tikrai reikia jį dirbti, o rasis tikrų 
artistų.

Bet, gal. pasakys man, kad jeigu 
draugystė, rengianti tokį vakarą, 
j»aves scenos reikalus tam tikrai 
draugystei, tai jai reikės už tai 
užmokėti. Suprantama, kad reiks, 
nes niekas nedirba juk dykai. Vie
nok brangiau surengimas tokio va
karo beveik niekuomet neatsieis, 
bet dažniausiai dar pigiau, jeigu 
draugystė tikrai jiaskaitys visas iš
laidas., Užmokestis, žinoma, eis su- 
lyg statomo veikalo: vieno akto ko
mediją galima išmokti į kelias san- 
vaites laiko, kuomet “Pilėnų ku
nigaikštį" ar “Birutę” reikia la
vintis mėnesius. Beto, tokia drau
gystė, užsiimanti vien scena, su 
laiku galės įsisteigti savas drapa
nas ir savo įrankius ir, tokiu budu 
visada atliks darbą geriau, negu 
ta draugystė, kuri tuo užsiima tik 
tuomet, kuomet užeina ūpas. To
kiu budu dirbdami, męs greitu 
laiku 
stus, -tikrus drabužius ir abelnai 
musų scena kur-kas augščiau pa
kils.
daug geriau ir be gėdos galėsime 
svetimtaučiams pasirodyti. — Pa
galvokite apie tai- draugystės ir 
mylėtojai scenos!

Vienok primenu dar tiek, kad 
tokis paskirstymas darbo turės 
įvykti ir pas *mus; jeigu neįvyk- 

. dysime jį šiądien, tai jis kils iš- 
naujo ir turės boti gyvenimai] įve
stas rytoj. Bet ijtio. tgreičiau męs 
tą padarytume, juo sparčiau pakil- 

j sime. Todėl nchtidekime jo ant 
( rytojaus, . bet 'dirbkime šiądien. 
. Tinginiai atidedau darinis kitai die

nai, o darbštiejie žinonės dirba 
šiądien. jr Jj Ilgaudas.

>0
Ch krago j e turime Męs irgi, ro

dos, nevieną draugystę, kuri pa- 
sistančius sau tikslu — scenos dar
bą. Svarbiausia tiš jų, be abejo, 
“Birutė”, kuri gali taip-gi kiek
vienu laiku pastityti ant scenos 
chorą, susidedantį iš suvirs 50 
ypatų, ir tokiu būdu pagrąžinti va
karą lietuviškomis dainomis. Jei
gu visos Chicagos draugystės pa
vestų visada scenos reikalus vienai 
draugystei, tai, neabejoju, kad męs 
Chicagoje greitu laiku pamatytu
me ant scenos ir tuos veikalus, 
apie kuriuos dabar tik sapnuo
jame. Pamėgikime dirbti nuro
dytu keliu, norėkime juo dirbti, o

turėsime gerus lošėjus-arti-

T uomct atliksime' darbą

Boston, Mas. 
mobilių taisymo 
348 automobiliai. Nuostolius gaiš- T 7 / T T 1 • Ii U , , . „ ar galima tokiu budu kaip dabar
ro padarytus skaito ant 80000c . 5. . J daugiau nuveikti ? Kaą nestato

.. ... šiądien ant scenos veikalų, kokia 
draugystė nerengia perstatymo ? 
Beveik neapsiriksiu, jeigu pasaky
siu, kad kiekviena, o nors jos tiks
las ir kas-žin kaip butų skirtas, 
kiekviena “apšviestesnė” draugystė 
turi savo siekiu šį-tą pastatyti ant 
scenos, nes, mat, tokiu budu pakels 
žrfionės, o svarbiausias dalykas, 
padarys gerą biznį. Todėl pasiima 
veikalus lošti tankiausiai toki žmo
nės, kurie neturi nė mažiausio su
pratimo apie patį lošimą, ir kurie, 
tankiausiai, nematę jokio geresnio 
veikalo ant scenos. Neinasi, mat, 
apie tai, kad lošti, ir lošti su jaus-

NELĄįMES ANT GEL2KE- mu, su įsigilinimu į rolę, bet pa- 
LIU. prastai, kad užlipti nors vieną sy-

St. Louis, Mo. 53 mylios nuo kį anf fOS garbingos scenos ir būti 
čia iššoko iš relių gelžkelio trau- Tlors kartą gyvenime “artistu”, 
kinys. Prie to 30 ypatų tapo su- Beto, kuomet lošia kiekviena drau- 
žeistų, o tame keturios sužeistos gystč, tai tankiausiai eina ant sce- 
sunkiai, gal mirtinai. nos lošėjai pirmu kartu, manyda-

______________ mi, jog lošimas tai toks lengvas 
dalykas, kad lengvesnio ant svie
to nėra. O kad prie tokio darbo 
negalima laukti, gerų vaisių, tai tą 
turės kiekvienas pripažinti. Ne
reikia mums manyti, kad lošti gali pamatysime, kad rinksime gerus 
jeib kas. Kaip k’^kviename dar-1vaisiusi J- lig-

EXPLIOZIJOS.
Genncy, Mas. Jtaisose Electric 

Bant Co. atsitiko expliozija, ku
rios vienas darbininkas tapo ant 
vietos užmuštos, trtrįs sunkiai su
žeisti, terp tų du labai sunkiai, 
gal mirtinai sužeisti.

Mat kitur vaka-. 
pasipelnyti, nežiu- 
ateis; šitas gi bu- Vytautas.

IŠ DeInNING, ARK.
Dėl šaudytojų vėl čia sustojo 

darbai. Nežinia kada vėl pradės 
dirbti,

Lietuvių yra čia šešios vedusių 
šeimynos, o pavienių keletas. Jei
gu kas čia atvažiuotų, tegul nesi- 
sako, kad yra’ socijalistas, nes ant 
baordo ne priimtų. Socijalista čia 
nukry/u rotų. J. Matus.

IŠ SALEM, MAS.
Darbai čia pradeda eiti 

bet iš kitur pribuvusiam 
darbas gauti.

Lietuvių yra čia mažas
— 8 poros apsivedusių ir 25 pavie- 

Laikraščius mažai čkt kas 
ateina vos keli lietuviški. 

Žmonės čia tamsus, 
yra, savę 
net mano,

Yra vienas kapas, dar nesenas, 
Ten, tarp kitų kapų daugybės, 
Ankstyvą atilsį ten rado - 
Sau dainius meilės ir teisybės.... 
Seno vaidilos — kanklininko 
Jis buvo dvasią paveldėjęs; 
Netroško sau garbės vainiko, 
Tik broliams dirbo atsidėjęs 1 
Nors neilgai jisai gyveno 
Tarp lietuvių, bet daug atliko.... 
Lietuvių tautiškojo meno 
Vėliuką laisvąjį iškėlęs —■' 
Nors trukdė lenkas, nors masko

lius
Gesino šviesą kibirkštėlės — 
Jis drąsiai vedė savo brolius 
Pirmyn — prie laimės, prie liuo- 

s ybės....
jis tikėjo, kad teisybėsNes

IŠ BALTIMORE, MD.
31 dieną gruodžio T. M. D. 11 ' 

kuopa ir draugystė Dr. Kudirkos ' 
parengė prakalbas atminimui Ku- 1 
dirkos gimimo 50 metinių sukaktu- ' 
vių Lietuvių Tautiško Centro sve
tainėj. Įžanga buvo dykai. Žmo
nių prisirinko apie 300.

Atsidengus kurtinai, pasirodė 
kairėj pusėj paveikslas Vinco Ku
dirkos; ant viršaus paveikslo bu
vo lietuviška vėliava, o kitoj pu
sėj amerikoniška. P. Lazauckas 
atidarė susirinkimą ir paaiškino jc^, 
tikslą. Ona Gorkliutė dekliamavo 
eiles “Poni Tvardauckienė”. Drg. 
A. Antonovas kalbėjo dviejuose at
vejuose: Pirmiausiai kalbėjo apie 
Kudirką: nupiešė jo gyvenimą, jo 
vargus, kad jam einant mokslus 
tėvai norėjo įstumti į kunigus, bet 
Kudirka nenorėjo būti kunigu. O. 
Razevičiutė dekliamavo “Ne tas 
yra didis”. K. Mikošauskas kal
bėjo apie mokslą, kaip žmonės sten
gėsi suprasti raštą, išmokti skai- 
ti, nors sunkiai jiems buvo jnoks- 
las* prieinamas ypač kaimiečiams: 
buvo toki laikai, kad ir norinčiam 
mokytis nebuvo leista, turėjo būti 
bajoru, tiktai bajorams buvo leista 
įstoti į augštesnę mokyklą. Kal
bėtojas ragino visus prie mokslo,

ni, 
skaito 
laikraščiai, 
lietuviai nežino kuom
lenkais vadina, o kiti 
kad jie anglijonai.

Neturime nė jokios 
draugovės. Neturime
kuom daugiau pasigirti, kaip tam
sumu, bet tamsumas niekeno gar
bės nepakelia, visur blogus 
vaisius atgabena, gimdo dar kito
kius žeminančius mus darbus. Ne
turėdami ką veikti, musų lietuviai 
praleidžia laiką prie alaus arba 
dektinės stiklo. Visi juk žino, ko- _ 
kios pasekmės girtuokliavimų!

V. A.

IŠ DETROIJ, MICH.
“Lietuvos" No. 1 Adomavičia 

užprašo lietuvius, darbo neturin
čius, važiuoti į Detroitą. Aš per- 
sergsčiu savo brolius lietuvius, kad 
neklausytų to Adomavičiaus už- 
kvietimo, kad ne važiuotų į Dėt-- 
roit, nes priseis pamatyti badą.

Čia darbai silpnai eina, tūkstan
čiai darbininkų yra be darbo, at
važiavęs iš kitur negali darbo 
gauti. Detroit apgyvęntas vengrų 
ir lenkų; vengrai dirba už dolia- 
rį per dieną. Detroito bosai pa
pratę nuo darbininkų imti penki
nes, ąrba karčiamd&e gerti, jeigu 
kas ne duoda pinigų ir nefundija, 
darbo negaus. ... Ar'

Apie darbus merginoms, kuriuos 
išgiria p. Adomavičia nė kalbos nė
ra: aš 5 valstijose gyvenau ir ne
mačiau vargingesnio merginų gy
venimo kaip Detroite: amerikoni 
mergina uždirba 5 ir 6 doliarms 
į sanvaitę, o ateivė, žinoma ma



žiau. Kas Tink^apsivedimo.— tai 
užtenka tų pačių, kad tik kas 
▼ėsti norėtų .

Matyt ponas Adomavičia kvie
čia lietuvius į Detroitu ne dėl dar
bo, tiktai pagelbėti pastatyti baž
nyčių airių vyskupui!

J. B. Aputis.

“Piesn Žmudzka”( Žemaitiška gies
mė). Jų koncertuose ir Chicagoj 
nevienų kartų giedojo žinomoji 
lenkė gesmininkė Sembrich-Ko- 
chanJca.

• ATSAKYMAS pp. PAUŠČIUI 
IR NAUJOKAIČIUI.

Atsiliepdamas ant p. Paukščio 
ir jo apgynėjo p. Naujokaičio laiš
kų, tilpusių 49 “Lietuvos” No. 
skaitau reikalingu, visupirmu pa
žymėti, jog rašydamas straipsnį 
“Ar tai gražu?” (46 No. “Lietu-1 
vos”), visai nemaniau įžeisti p. 
.Paukštį, — vien tenorėjau išrody- 
ti, iš vienos pusės, likimo įronijų, 
persekiojančių Kudirką, iš kitos 
pusės, p. P. protesto netaktišku-1 
mą. :-

Sulyg to ir visas straipsnis dali
nasi į dvi dali: pirmoj dalyj- aš 
vien tekalbu apie karčią likimo įro
nijų; ištikusių Kudirką, kaip gy
vą teip ir numirusį: persekiojo jį 
ir tebepersekioja svetimiejie (r. 
žandarai) ir saviejie. Čia aš nei 
pusę lupų neprasitariau apie p. 
Paukštį, nei lygindamas, nei nely
gindamas jį su žandarais.

Antroj minėto straipsnio dalyj 
apie straipsnį, tilpusį “Vien. L.” 41 
No., išrodydamas visų jo netaktiš- 

' • kurną.... žpie rusų žandarus čion
visai nebekalbu ir prie jų p. P. 
nelyginu. Tą daro patsai p. P. ir 
jo apgynėjas p. N. No. 49 “Lie
tuvos”. Ant kiek tai yra liogiška, 
ar neliogiška, — palieku ^nuspręsti 
jiems patiems.

Jei už ką ’ p. P. gali pykti, 
tai už žlibumą, kurį aš jam užme
čiau savo straipsnyj. Bet žlibume 
nėra nieko įžeidžiančio: vienas ma
to toliau, kits arčiau kaip kūno, 
tėip ir proto akimis. 
xBaigdamas šiuos kelis paaiškini

mo žodžius, negaliu neišreikšti sa
vo pasistebėjimo iš p. • P. protavi
mo, liogikos budo. Ar galima bu
vo padaryti iš mano straipsnio to
kį išvedimą: “Pas mus įėjo į ma
dų dirbti tų patį darbą, ką ir kits 
dirba, arba jau padirbo, ir jeigu 
dar tas netyli, tai stengtis apšauk
ti žandaru, išgama, priešu ap
švietimo arba darbininkų”?

Patariu p. P. ir p. N. dar kartą 
atydžiai perskaityti minėtąjį mano 
straipsnį, idant nekulti be reikalo 
tuščių šiaudu.

. Aš šitfomi užbaigdamas polemi- 
' ką, neatsakinėsiu daugiau nei ant 

p. P., nei ant jo apoliogėtų (ap- , 
ginėjų) laiškų. J. Gabrys.

FREDERIC CHOPIN.j ♦
šįmet lenkai rengiasi iškilmingai 

* - , apvaikščioti šimtmetines sukaktu
ves gimimo vftino iš di
džiausių muzikų pereito šimt* 
mečio, . Frederico 
Klausymas tik, ar 
galima lenku vadyti. Apskritai žy
mesnių muzikų kompozitorių len
kai turi labai mažai, užtat jiems 
ne trūksta" virtuozų ir giesmininkų. 
Visi 'iymesniejie lenkiški kompo- 
nistai ne gryno lenkiško kraujo, 
negrynas lenkas nė Chopin.

Tėvas jo buvo prancūzas, moti
na lenkė. Gimė vienok jis Len
kijoj ir čia lankė mokyklas, per
siėmė lenkiška dvasia, bet matyt 
Lenkija nelabai jam tiko, nes su- 

. augęs, persikėlė į Prancūziją ir 
ten numirė.

, Dabar terp lenkų dideli ginčai 
tina apie tai, kada ištikro. gimė 
Chopin. Gimimo laikas ne visų 

. paduodamas tas pats. Gyvenimo 
aprašymuose paduotas kitas gimi
mo laikas, krikšto gi metrikai pa
duoda vėl kitą. Teisingiausias vie
nok laikas, be abejonės, turi būt 
krikšto metrikuose: gyvenimo ap-

Chopino
Chopinų

• DIFTERIJA.
Difterija arba difteritas vis pla

tinasi miestuose ir miesteliuose ir 
tankiausiai apsireiškia ten, kur pil
na nešvarumo, blogai apšvieiuose 
ir nevėdinamuose namuose ir pas 
vaikus blogai maitinamus, ar su 
menka sveikata 1 dėl vienos ar 
kitokias priežasties. Tiesioginė dif- 
terijos priežastis yra peras žino
mas Klebs-Loeffler bacillus.

Difterija neteip kaip šlakuotoji 
šiltinė, prasideda išpalengvo. Duo- 

s dasi jaustis neramumas ir stoka 
noro valgyti; gali užeiti pykimas 

i širdies ir vėmimas; gerklė, ryjant, 
išdžiūvus, peršti ir po truputį 

. skauda; > * 
paprastai 
vienodas; tvinkčiojimas greitas ir 

. silpnas; viduriai ’ užkietėję ; spran- 
‘ do gilės patinę ir opios; raumenys 
. sustyrę ir judinimas žandų yra 

skaudus.
Apie į trečią dieną netikra plėvė 

pasidaro ant minkštojo gomurio ir 
gali išsiplėsti į gerklę ir net į no
sies kaulus, šita plėvė yra gels
vo dažo, kuri toliau pasidaro tam
siai pilka ar tamsiai geltoną. Kaip 
šita plėvė išsiplečia iki koserei at- 

’ siranda tankiai teip vadinami pie
viniai krupai, nuo kurių numiršta 
apie septynios dešimtis penki nuo- 

’ šimčiai. Difterija traukiasi nuo 
dešimties dienų iki dviejų sanvai- 
čių ir yra tankiai charakterizuo
jama dideliu nuovargiu po trečiai 
dienai dėlei daugumo nuodų pasi
dariusių nuo perų, šitje nuodai 
susilpnina kūną ir _ pagimdo ki
tas pavojingas ligas, kaip antai: 
staigų uždegimą inkstų, para
lyžių, uždegimą plaučių, širdies li
gą ir uždegimą vidurinės ausies. 
Svarbiausiu dalyku yra ligonį at
skirti. Jei yra galima, tai nepri
valo būti susiėjimo ligonio su li
kusiais nariais šeimynos. Kamba
rys turi būti vėsus, nešiltesnis per 
68° Fahr., gerai išvėdintas ir be 
jokių nereikalingų baldų. Indai 
ligonio vartojami tari būti laikomi 
jo kambaryj ir gerai dezinfektuo- 
jami, kurių niekas kitas neprivalo 
vartoti.

Valgis turi būti prastas' ir leng
vas, susidedantis iš vaisių, leduotų 
vaisinių sunkų,, košelių, kumiso, 
pasukų, ar pieno. Penėjimas turi 
būti vienodas ir sykis į sykį kas 
trįs ar keturias valandas, šalti 
rūgštus gėralai, kaip ve atlanasų 
sunka ar lemonadas tankiai 
tinka. Jei ligonis negali 1 
įimti per burną, tai reikia 
maitingą šmirklą.

Per kelias pirmas dienas 
reikia vynioti į šiltas šlapias dro
bules padilginimui bėgimo kraujo 
ir atleidimui sutinėjimo gleivėtųjų 
plėvių. šitas vyniojimas teipogi 
sumažins karštį ir išvalys nuodus. 
Sutinimas kojų karštama vande
nyj padarys beveik tą patį. Su
braukymas šalta drėgna kempine 
kas trys valandos yra teipgi labai 
geras sumažinimui temperatūros ir 
podraug ji padilgina kiekvieni 
gilę kūno. Vidurius reikia plau
ti kasdien.

« Užlaikymas kūno iš lauko pu
sės turi būti kaip reikia ir be at
laidos. Ledus imant tankiai į bur
ną sumažėja karštis ir sutenėjimas. 
Tuojautinis ir vienvalinis dėjimas 
ledų ar šaltų pridedalų prie ger
klės yra geriausiu dalyku. Per
mainyk ledus kas valanda ar kas 
dvi ant priekąitų dešimčiai minu
čių. Po to kaip pasidarys neti
kroji plėvė, ledus ar šaltus pri- 
dėdalus dėti daugiaus tik užkenks, 
kaip gero padarys,, ir tąsyk šiltus

peršti ir po truputį 
būva nedidelis karštis, 
ne augščiau 103° ir ne-

j imas, pasididinęs snarglio j imas, 
ašarojimas akių, raudoni akių vo
kai; šviesa yra skaudi; pasirodo 
lengvas kosulys ir skrepliavimas; 
iš nosies bėga kraujas, skaudėji
mas galvos, strėnų ir sąnarių; kū
dikis būva karščiuotas, miegūstas; 
beatidus, aržus; temperatūra pa- 
kįla nuo 100 0 iki 103°; liežuvis 
sopama^ nėra noro valgyt, daro
si pikta ir vemt verčia; kaklo gi
lės pasididinę.

Išbėrimas paprastai apsireiškia 
rytmetyj ketvirtos dienos, bet tan
kiai atsitinka trečių arba penktų 
dieną.' Jis pasirodo šlakais didu
mo špilkos galvutės, truputį iškilu
siais, tamsiai raudonais, pirmiau
siai apie smilkinius, apie burnų ir 
smakrą, paskui greitai išsiplatina 
po visų kūnų. Į dvi ar tris dienas 
išbėrimas pradeda nykti ir nusi
lupa mažomis sėleninėmis lupo
mis. šitam bevykstant, visai ma
žai ar visai nėra karščio. Juoduo
se tymuose būva kraujapludis į 
odų ir gleivines plėves. Šitas ap
sireiškimas yra pavojingu ženklu. 
Tik susidėjus drauge su uždegimu 
plaučių ir džiova (tuberkuliozu) 
.tymai yra pavojingi.

šita liga yra teipgi savę ryboja- 
ma, todėl gydymas yra grynai 
simptomatiškas. Jis yra lygiai 
toks pat, kaip ir prie šlakuotosios 
šiltinės. Jei išbėrimas perdaug lė
tai apsireiškia, tai maudyk karš
toj maudynėj arba šutink drobu
lėse. Jei išbėrimas per greitai iš
nyksta, arba atkrinta, gydyk karš
čiu. Akys reikia laikyti pridengus 
arba langai pritamsinti. Jei kosu
lys yra biaurus, apdėk krutinę fla
nele arba dėk šaltų pridedalų ant 
nakties. Nuo galvos skaudėjimo 
šutink kojas ir laikyk šaltus pridė- 
dalus ant galvos. Išplauk vidu
rius kasdien, jei reikia. Kaip lu- 
pimasi pasibaigia, viską gerai iš
rūkyk ir dezinfektuok.

Tymai labiau yra užsikrečiami, 
kuomet jie išberia, šlakuotoji šil
tinė gi — kuomet lupasi.

Iš “Good Health”.

^ĮĮTUVA
U Sulyg maskoliškų laikraščių 

surinktų'žinių, pereituose metuose 
Maskolijoj kari škic jie teisinai pas
merkė mirtim 1957 ypatas, o iš 
tikro pkkorė' 782. Daugiausiai 
žmonių pakarta Varsavoj ir Kije
ve, čia pakarta po 150 ypatų, Eka- 
tęrinoslaviuj .pakorė 100 ypatų. 
Pereituo& matuose valdžia užda
rė 63 la/kraščiųs, o išlikę užmokė
jo bausmėms $53000.

|| Portugalijoj, aplinkinėse Re- 
goa vyno augintojai pakėlė riau
šes. -Gyventojai pradėjo* „•šaudyti 
į atsiųstus jų suvaldymui karei
vius. Kareiviai į žmonių pulkų 
metėsi su durtuvais ir pradėjo juos 
badyti. z

|| Austrija galutinai susitaikė su 
Turkija, kuri už priskyrimų Bos
nijos ir Hercegovinos priėmė at
lyginimų $10800000. Susitaikymas 
Austrijos su Turkija labai nepa
tinka Maskolijai, nes jai atima pro
gų žvejoti drumstam vandenyj.

|| Garsus maskoliškasis admiro
las Roždestvenskyj, apie kurio 
mirtį pernai dar buvo išsiplatinusi 
neteisinga žinia, dabar ištikro pa
simirė. Jis turėjo 60 metų.

[ Vengrijoj, anglių kasyklose 
Anko, 14 d. sausio atsitiko dujų 
ir anglinių dulkių ęxpliozija, kuri 
išgriovė kasyklų olas. Jose už
griuvo 240 darbininkų.

ĮĮ Ant Filipinų salų, ant salos 
Bashin, čiabuviai Moros giminės 
uįsilaiko neramiai. Buvo jau keli 
kruvini susirėmimai su amerikonų 
policija

!| Goetteingos universitete likosi 
įrengta ^profesūra orlaivystės. 
Pirmutinių profesorių paskirtas Dr. 
Ludvig Ptkud?.- ■*

[Į 13 d. saukto susirinko naujas 
respublikos Kubos kongresas, kurį 
amerikonai buvo išvaikę ir valdė 
Kubų su viršum du metu.
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IŠ VISUR.
|| Garsusis Koepenicko pulkinin

kas, Tilžės batsiuvis Voigt, kuris 
pulkininku apsitaisęs, sulaikė dalį 
kariumenės ir su jų nutraukė į 
miesto Koenicko rūmų ir iš jo pa
ėmė pinigus, iš kalėjimo paleistas 
gavo nuo .vienos turtingos mote
riškės pažadėjimų 100 markių kas 
mėnesis. Kadangi ji paliovė ža
dėtus pinigus mokėjusi, Voigt jų 
paj ieško dabar per teismų.

|| 13 d. sausio šiaurinėj Italijoj 
siautė žemės ' drebėjimai, kurie, 
norą ne dkug- -nuostolių pridirbo, 
bet labai gyventojus išgųzdino.

||- Šveicarijoj, aplinkinėse Ruit- 
lingen, 17 d. sausio buvo žemės 
drebėjimai, bet svarbesnių nuosto
lių ne pridirbo.

Į Žemės drebėjimo išnaikinta
me mieste Reggio, miesto rurho 
griuvėsiuose rado geležinę kasų, o 
joje 50000 dol. pinigų. • ,

1 gerai 
maisto 
daryti

vaikas

j| Augščiausias Vokietijos teismas 
Leipcige pasmerkė 4 metais kalė
jimo kalbų mokytoją merginų 
Minnų Pcterson už všnipinėj imą 
Vokietijos kariumenės paslapčių ir 
pardavimų jų Prancūzijos val
džioms. Ji turėjo pagelbininkus 
torp Vokietijos laivyno oficierų.

’| Netoli Kuxhaveno, Prūsuose, 
paskendo vokiškasis garlalvys Fid- 
ra. Manoma, kad visi ant jo buvę 
žmonės prigėrė. Ant jo buvo iš 
viso 18 ypatų. , -

| Saksų sostapilyj, Dresdenc 
(Vokietijoj) socijalistai demon
struodami ant gatvių, reikalavo 
perkeitimo rinkimo įstatų. Vaiky
ti demonstrantus sutraukė polici- 
stus. Susirėmime 20 ypatų tapo 
sužeistų. Demonstrantai stengėsi 
prisigriebti prie karaliaus rūmo, 
bet policija neleido.

rašymuose gimimo diena paduota. pirdėdąlus reikia dėti. Jei vaikas 
I kovo tRoO .“iri * « -• v ■ t

Į| Garbusis vidurinės Azi jos, 
ypač Tibeto tirinėtojas, švedas 
Swen Hedin, apie kurį ilgai nieko 
ne buvo girdėt, sugrįžo per Kfas- 
kolijų laimingai namon. >

|| Cholera 
kėlė jau į 
Helsingforsų. 
apsirgimai.

iš Peterburgo persi- 
Finlandijos sos ta pilį

Buvo čia jau keli

|| Peterburge 15 d. sausio nusi
šovė Persijos kunigaikštis Shafi 
Khan, tarnavęs maskoliškoj kariu- 
menėj.

Į| Prancūzija pasisiūlė Austrijai 
patarpininkauti prie sutaikymo jos 
su Serbija, bet Austrija Prancūzi
jos pasiūlymų atmetė.

Į| Danijoj likosi išplėštas Roes- 
kidero kunigaikščių grabas. Plė
šiku pasirodė lenkas iš Poznaniaus 
Wermikevicz. Jo dabar jieško.

|| Vokietijoj, ant upės Elbos, 
prie Brunshauseno, velkant laivų, 
apvirto du velkanti garlaiviai. Pri
gėrė 8 buvę ant laivų vyrai darbi
ninkai.

[ Kroatijoj, pietinėj Austrijoj 
suareštavo <tž politiškų agitacijų 
§2 mokyklų rtobytoju.

1 kovo 1809, metrikuose 'gi • pa
duota 23 d. balandžio 1810 me
tuose. * f
Ne visi vienok metrikams nori 

tikėti, daugumas remiasi ant ži- 
• nių paduotų gyvenimo aprašy
muose. Mums vienok rodosi, kad 
metrikams reikia teisybę, pripa
žinti todėl, kad Chopin gimė ne 
kokiam dideliame mieste, kur su 
krikštu galima nesiskubinti, bet 
ant kaimo, tėvas tarnavo pas labai 

. dievobaimingų poną, kuris jau pri
žiūrėjo gerai, kad tarnaujantiejie 
pildytų visus bažnyčios reikalavi
mus. Todėl Chopino šimtmetinės 
gimimo sukaktuves išpultų ap
vaikščioti ne šįmet, bet 23 d. balan
džio sekančių metų.

Chopin pasimirė nuo džiovos 
1849 metuose. Parašė jis daug 
svarbių, visam sviete žinomų kom
pozicijų..! Terp tų kompozicijų 
mus lietuvius labiausiai apeina <

nepakenčia šalto, dėk š’ltą, kaip 
tik pakenčiamų.

Kvėpuoti garui perimtus išde
gintomis kalkėmit yra gerai. Si
tus patiekalas galima laikyti ant 
krosnies vienval. Gerklę kelis kar
tus per dienų reikia suvilgyti tir
palu borinės rūgšties cinamonu 
vandenyje, arba tirpalu, turinčiu1 
r uncijų hydrogeno peroksido, (2 
šaukšteliu glycerinos ir 1 šaukšte
lį vandens. Jei liga pereina į no
sį, reikia į nosį šmirkštį skiesto 
listerino: viena dalis listerino su 
keturiomis dalimis vandens. * Je? 
kaklo gilės labai skaudamos, ap
tepk jas su 50 nuošimčių ichliolio 
Gydymas vandeniu sumažins pro
gų įvykti paralyžiui bepasveikstant

|| Pereitų sanvaitę Vokįetijoj pa 
vienas iš geriausių vokiškų 
rašej ų Ernst von Wilder 
Jis buvo jau ne jaunas.

1845 metuose,

simirė 
dramų 
bruch. 
gimęs

| Iš Karaliaučiaus Prūsų val
džios išvijo trįs amerikonus mor
monų agitatorius. Jiems uždrausta 
kur nors Vokietijoj užsilaikyti.

|| Liepojai, bandant suimti vie 
ną revoliucijonierių, ant gatvės už
gimė mušis minių su policija. Vie
nas oficieras ir keturi policistai' ta
no sunkiai sužeisti. Revoliucijo- 
uerius, dėl kurio užgimė mušis, 
'įkosi nušautas.

. TYMAI.
-Apsireiškimai tymų yra labai 

charakteristiški, — šaltis, čiaudė-

II Cholera caro sostapilyj Peter- 
Ktrge eina vė1 markyn: 17 d. sau
sio buvo vėl 59 apsirgimai, o 21 
ypata pasimirė.

PATAI$YMAS.
Patėmijauf.2 /num. “Lietuvos” 

korespondenciją iš Lewiston, Mas., 
kurioj tūlas Levristonietis Klausy
tojas aprašo- 29 d. gruodžio, 1908 
m. buvusias prakalbas L. S. S. 
105 kuopos, • kalbų drg. F. J. 
Bagočiaus: Tas tiesa. Toliau 
Lewistonietis rašo: aukų surinkta 
$4.730. Stebėtina iš kur kores
pondentas tokių žinių girdėję? Po 
prakalbų buvo paaiškyta visiems 
susirinkusiams, kad aukų surinkta 
24 doliariai 53 centai Išskyrus 
3 doiiarius už sveitainę, liko 21 
dol. 53 centai Aukos paskirtos 
literatūros fondan.

Del tos klaidos kįlo vaidai, kad 
aukų surinkta tiek, o pagarsinta 
kelis sykius mažiau.

Kaz Vilaniškis.

(Tąsa).

Pierre pasisuko į kairę, kut buvo konfesio- 
nalai. Ten nuolatos dežiuruoja kunigai, pas 
kuriuos galima išpažinti savo nuodėmes viso
se kalbose. Bet bažnyčioje buvo labai mažai 
žmonių ir kunigai, sėdėdami savo medinėse 
budelėse, rašė ir skaitė, tartum jie butų buvę 
namie. Kur-nekur klaidžiojo tik pavargę tvir
tai ir nesimatė nė vieno žmogaus, kuris už
miršęs visą pasaulį, melstųsi širdingai ir su 
ašaromis akyse.

Ir juo geriau Pierre'žiurėjo į tą šaltą ir 
didų muzėjų, juo labiau jam rodėsi, kad jis 
atsirado pagonų žinyčioje, pastatytoje turto 
ir aukso dievui. Nebuvo nė vieno garsaus 
popiežiaus, kuris nebūtų sekęs imperatoriaus 
pėdomis, ir kiekvienas tų popiežių taip-pat 
norėjo palikti sau vardą ant akmens, iš kurio 
buvo pastatytos tos puikios brangios bažny
čios. Ir popiežiai, kaip ir imperatoriai, vie
nas kitą norėjo pralenkti, statydami brangiau
sius paminklus ir ant tų paminklų kiekvie
nas popiežius padėdavo savo vardą su triukš
mingu parašu. Ir laike viso Rymo istorijos 
vienas paminklas buvo statomas ant kito griu
vėsių. Ir galima paklausti savęs, ar Rymas 
kuomet nors buvo krikščionišku miestu, >nes 
jis nuo pirmųjų dienų Kristaus mokslą už
krėtė pageidavimu valdyti visą pasaulį, jis tik 
troško garbės ant žemės, tuo tarpu kaip pir- 
miejie krikščionys buvo suvienyti broliškais 
ryšiais, nusižeminimu, paklusnumu ir savo 
vargingu gyvenimu.

Staiga Pierre’o akys pamatė tikrybę, kuo
met jis atsistojo prieš popiežių grabus. Ko
kia iškilme žibėjo tie grabai! Jis atsiminė, 
kad ten, — toli iš abiejų pusių Appijo“ kelio 
taip-pat niūksojo gigantiški, beprotiškai iš
puošti kapai. O netoli jų, po žeme, tamsumo
je, plikuose urvuose gulėjo neturtingi, nuže
minti, apie kuriuos nesimatė nė turto, nė auk
so ir tas vargas liudijo, kad tie žmonės mo
kėjo mylėti ir atleisti. Ir štai iš tų suvargu
sių kankinių kapų išaugo dar kapai, dideli, 
brangus, pilni puikybės ir noro viešpatauti 
ant viso pasaulio.

. Ir kokiu melu ant Pierre'o papūtė nuo tų 
popiežių karstų! Prieš jį buvo didžiausios 
popiežių stovylos iš bronzos, išdabintos ale
goriškomis angelų figūromis, puikiomis,, kaip 
nekaltos mergaitės.

Pierre ėjo nuo vieno karsto pas kitą ir 
visur matė tokį-pat išpuošimą, kaip ir ant 
imperatorių karstų ir paminklų palei Appijo 
kelią. Tai jie pavertė šventą krikščionybę į 
galingą katalikybę, galingųjų ir turtingųjų bi
čiulį, į gigantišką va|stybinį mechanizmą, pa
švęstą pasaulio pavergimui. Popiežiai pavir
to į cezarius. Jų gįslose tekėjo imperatorių 
kraujas, sužadino jų geismus, puikybės svajo
nes, jie iš Vatikano geidė padaryti naują Pa- 
latiną, iš kur jie galėtų duoti paliepimus, kaip 
galiūnai despotai!

VI.
• Pierre Ryme išbuvo jau penkioliką dienų, 

o dalykas apie jo knygą nė-kiek nepašoko pir
myn. Jis vis dar svajojo, kaip pamatyti po
piežių, neturėdamas jokio supratimo, nė kuo
met, nė kokiu budu jam pavyks išgauti pagei
daujamąją audienciją. Bet atsimindamas 
monsinjoro Nani patarmę, jis bijo pagadinti 
visą dalyką kokiu-nors neišmaningu pasielgi
mu., Nujauzdamas, kad Ryme jam ilgai rei
kės pasilikti, jis nuėjo į viradijatą, kur jam 
padarė reikalingą prisirašvmą, “celebret”, ir 
jis kas rytas laikė mišias šv. Brigitos bažny
čioje, kur jį labai gerai priėmė abatas Pizoni. 
buvusis Benedettos dvasiškasis.

Šiame pirmadienyje jis nusprendė anks
čiau nueiti pas doną Serafiną, tikėdamas ką- 
nors sužinoti ir pastumti savo dalyką pirmyn. 
Rasi jam pasiseks susitikti ten su monsinjoru 
Nani arba su kokiu-nors pralotu arba kardi
nolu, kurie galėtų Jhm suteikti kokią-nors pa
gelbą. Ir pažintis su donų Vidžilio jam nie
ko nepagelbėjo ir nuo jo nieko tikro negalėjo 
išgauti. Kardinolo Bokkanera sekretorius neil
gai buvo atviras su juo, vėl ėmė nuo jo šalintis, 
slėpėsi nuo jo, matyti jis visai nenorėjo įsipai
nioti į tą tamsų ir pavojingą dalyką. Prieg- 
tam drugys vis labiau ir labiau kankino jį ir 
jau kelios dienos, kaip jis neišėjo iš savo kam
bario.

Tiktai viena Viktorina Bokka mažumėlį 
palaikė Pierre’o ūpą. Kasdiena ji jam pasa
kodavo apie savo gimtinį miestelį taip gyvai, 
tartum ji tik vakar su juo buvo persiskirusi. 
Bet šiądien ji nebuvo taip gyva ir linksma, 
kaip visuomet, ir kaip ji sužinojo, kad vakare 
nori eiti pas doną Serafiną, ji liūdnai pasa
kė jam:

O, ji šiądien nelabai linksma. Varg
šė Benedetta turi daug nesmagumų. Rodos, 
dalykas apie persiskyrimą krypsta blogon 
pusėn.

Visas Rymas vėl pradėjo kalbėti apie tą 
dalyką, kuris duodavo progą platintis liežu
viams ir svietiškuose ir dvasiškuose saliorruo- 
se. Ir štai kodėl Viktorina nenorėjo slėpti 
tikro dalykų stovio nuo savo tautiečio. Kon- 
sistorialinis aT oka'as, pasiremdamas liudy
tojų parodiniais ir raštiškais ^dokumentais,

prirodinėjo, kad kaltas, Benedettos vyras, bet 
monsinjoras Paima, garsus teoliogas, išrink
tas apginėju pristatė kokį tai baisų memuarą. 
Pirmučiausiai jis išreiškė abejonę ar prašy
toja tikrai yra dar nekalta ir prispirtinai rei
kalavo daktaro apžiūrėjimo, ant kurio Bene
detta iš gėdos nenorėjo sutikti. Jos akyse la
bai buvo svarbus grajx> Prada pasakojimas, 
kuris sanžiningai neišdrįso tvirtinti — ar jis / 
tikrai atliko vyro pareigas, — taip atkakliai 
grafienė kovojo su juo; tuomet jam rodėsi, 
kad grafienė jam visai prigulėjo, bet paskui, 
prisimindamas visą praeitį, tikrai to nega
lėjo tvirtinti. Be to Paima pasinaudojo dar 
liudytojos tarnaitės parodymu, kuri girdėjo 
miegamajame grafienės kambaryje triukšm 
ir paskui po tos nakties ponas ir ponia visuo 
met gulėdavo atskyruose kambariuose. Be 
svarbiausis argumentas Paima memuare bu 
vo šis, — jei prašytoja ir tikrai prirodytų s 
vo nekaltybę, tai visgi aiškiai prirodyta, ka 
vyras dėl jos kaltės negalėjo atlikti savo pri 
dermių, kurioms pati visuomet turi būti pa
klusni.

Visi tie memuarai buvo perkratyti, per
žiūrėti, byla išnagrinėta ir tiktai vienu balsu 
viršiau moteriškės prašymas buvo užganėdin
tas. Bet monsinjoras Paima pasinaudojo sa
vo teisėmis ir pareikalavo dalyką ištirti iš nau
jo. .Tokiu budu visa procedūra reikėjo pra
dėti iš naujo ir byla turėjo būti perkratinė- 
jama antrą kartą.

— Vargšė mano grafiutė! — sušuko Vik- 
ji numirs iš susikrimtimo, ji ir taitorina, 

vysta, nofs iš paviršiaus nori išrodyti rami... 
Dabar viskas priguli nuo monsinjoro Paima 
jis gali tęsti dalyką taip ilgai, kiek tik pan 
rėš. Kiek pinigų išmesta, o dabar vėl 
naujos išlaidos .... Abatas Pizoni, kurį da 
bar tamsta pažysti, jau perdaug gerai mu 
padarė, įkišo į kilpas su toms jungtuv 
aš nenoriu niekinti mano geros ponios.
nės Ernestinos, ji buvo šventa moteriškėZ>eA 
visgi savo rankomis jį įstūmė savo d 
nelaimę, išleizdama ją už Prada.

Ji nutilo." Ir tuojau nusiraminus, 
pridūrė:

— Na reikia teisybę pasakyti — 
Prada tikrai gali būti neužganėdinta?, 
jau perdąug juokiasi.... Aš atvirai 
siu, kad mano Benedetta gana kvaila, j 
duoda tiek daug svarbos tiems form 
mams. Jei tas prigulėtų nuo manęs, 
retų savo Dario šiandien pat vakare 
kambaryje, nes ji jį myli, ir jie abu taip 
taip karštai nori prigulėti vienas kitam, 
žinoma, be nieko, be kunigo, — na nor 
todėl, kad jie taip jauni, .taip gražus ir 
ti taip laimingi drauge.... O juk laimė,' 
laimė — taip retai teatsitinka!....

Matydama, kad Pierre nustebęs žiuri į 
ji ramiai prasijuokė, parodydama, kad net 
nė į ką, tik į laimingą ir teisingą gyvenimą.

Paskui ji papasakojo slapčiai apie kitą 
malonumą vis dėl tų nelaimingų jungtuv 
Dona "Serafiną susibarė su advokatu Morą 
kuris buvo labai neužganėdintas nepasise 
mu ir kaltino kunigą Lorenco, Serafinos 
Benedettos dvasiškąjį, kuris jas sukurstė pr 
dėti tą visą bylą, kuri galėjo juos visus įtra 
ti į skandalą. Jis daugiau nebesirodė Bokka 
nėra rūme ir pertraukė dvasiškus ryšius; i 
to stebėjosi visi Rymo salionai, kuriuose M 
rano pasielgimas buvo vienbalsiai peikia 
Dona Serafiną buvo užgauta todėl, kad M 
rano pertraukė su ją ryšius tik todėl, nes pr 
junko prie kokios tai miestietės, o nepasis 
mas neva tik buvo prežasčia.

Kuomet vakare Pierre įėjo į salioną, ja 
Benedętta ir Čelija sėdėj 

•su Dario; kardin

i *

imtai

afas 
š jo 
aky- 
pri- 

šku- 
tu-

pasirodė liūdna, 
ant kanapos ir kalbėjosi 
las' Sarno, neprąleizdamas nė vieno žodži 
klausėsi nesiliaujančio senutės plepėjimo, ku 
kas pirmądienis atvažiuodavo su Geli ja. 
na Serafiną buvo viena 
toje ir retkarčiais rūsčiai žvilgterėjo į tušė 
vietą, kurią užimdavo Morano per trisdešim 
metų. ■ Pierre, įeidamas, patėmijo liūdną 
sopulingą žvilgterėjimą, j;u kokiu jį atsikrei* 
į duris užgirdusi jo žingsnius, tikėdama tu 
būt, kad tai eina advokatai, paprastai ji b 
vo drūtai susispaufjusi korsetu ir ant jos ve 
do matėsi šaltis. . [G

Pierre, mandagiai nusilenkęs, paklau 
apie savo dalyką ir ar šį vakarą nepama 
monsinjoro Nani? Ji, nesusilaikiusi, atsa

— Monsinjoyas Nani prasišalino nuo 
sų, kaip ir visi. Tuo laiku kaip žmonės * 
reikalingi, jie lyg tyčia visi pražūva.

Ji buvo neužganėdinta ir pralotu dėlto, k 
jis labai nestropiai užsiėmė jungtuvių pana 
kinimu, nors prižadėjo savo pagelbą. Ka 
ir visuomet, jis turbūt iš to visko norėjo i 
traukti ką nors ypatiško sau. Bet ji tuoj 
susigriebė ir pridūrė:

— Jis gal dar ateis. Jis taip geras ir tai 
prisirišęs prie musų!

Kuomet. Pierre priėjo prie kanapos, ku 
sėdėjo jaunimas, jis išgirdo kalbant apie tai 
nelaimingas Jungtuves ir nepavykusią bylą:

— Tamstai nėra ko taip labai nųsirfiint
— kalbėjo Čelija, — galų gale jungtuvės 
vo panaikintos daugumu vieno balso. ; By 
antrą kartą bus nagrinėjama, bet tas niek 
nebereiškia.

Bet Benedetta bevilčiai linktelėjo galva.
— Ne, ne, jis monsinjoras Paima užsis

pirs ant savo pastatyti, šventas tėvas niekuo
met nesutiks panaikinti jungtuvių. Tai ne
abejotina! • -

— O, kad męs butume turtingi, labai -tur
tingi! -4 persitikrinusiai sumurmėjo Dario!
- Paskui jį tik girdimai sušnibždėjo savo 
seserėčiai

savo paprastoje vi

patėmijo liūdną

'(Toliau bus).
-u. ' , ♦, ■

■



lietuviškasis Statutas
ZYGMANTO I.

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

.. Artikulas II. Jeigu našlė neturėjo užrašytos pasogos, 
o turėtų sūnūs suaugusius, tuomet ant savos pasogos ir 
vainiko pasiliks, o sunams atiduos liekanas pasilikusio lo
bio. . O jeigu neturėjo pasogos ir vainiko, tuomet lygi% 
.dąlį fortūnos su vaikais ima savo naudonei, iki mirčiai. 
Y Tas pats antrame statute, ir trečiame art. 1).

Artikulas III. Nevaisinga na£lė ant savo vainiko pa- 
iliks, o jeigu neturėtų užrašų, tuomet trečią dalį fortūnos 
yro turės vainike, iki neištekės antru kartu1).

Artikulas IV. Našlė neturinti pasogos, lygią dalį turi 
su vaikais, d vainiko apmokėti jau neturi2).

Artikulas V. Leista mirštančiai ypatai, nors kam sve
timam užrašyti lobio ir vaikų globą (apieką); bet jeigu ne
bus užrašytos globos, motina turi atlikti tą pareigą; o 
jeigu ant blogo panaudotų tą patikėjimą, globos prastoja, 
ir Blėdis atlygins’). < y

v Artikulas ,VI. Pasilikusioji našlė turi tiesą, drauge 
su vaikais, naųdotiėsi iš dalies mantos vyro; pamotė tos 
tiesos neturi4). v ♦

. . Artikulas VII. Kiek tėyas vienai dukrai paskirs krai
čio, tiek kitos dukters gauti turi, o po numirimo ketvirta 
dalis bus vienintelių ant vienos, ar visū-^dukterų, iš tėvo 
fortūnos fundušu5) •

) Artikulas VIII. Sutartis vainikui ir išrengimui turi 
^>uti daromą prieššliubiniame. kontrakte. (Tas pats art. 1 
4ntro ir trečio statuto). -

į Artikulas IX. Ištekanti už vyro į Mozuriją, ar Len-
’ ” gali turėti lobius, .bet tas visas turtas turi būti 

, ir apkainojimas lobių artimesniems gentims 
as1).

ap- 
bus

kiisu 
kainot 
atidiu

skvre
pa-

toii

rtikulas X. Broliai tarp savęs dalinasi, seserims 
įstatymišką ję dalį2).

rtikulas XI. Tekančioji už vyro be leidimo gimdy- 
neten^a pasogos; lygiai ir merginos našlaitės, ište- 

•chilos už vyro be leidimo giminaičių, netenka savo pa-
A; bet jeigu giminaičiai ir artymiejie neteisingai truk- 
1 ištekėti už vyro, turi kreiptiesi arba prie valdžios, 

šeil prie kitų genčių. (Tas pats art. 8 antro, art. 9 trečio
tfL. . < • I . •k

ril

Jų

kn,

[H ^Artikulas XII. Motiniški lobiai tenka lygiai broliams 
seserims; brolis po bevaikio brolio-ima palaikus (suk- 

feiją)’), • /
Brasčių seimas 1566 m. aiškiai nutarė, kad kaip se

ns papratimas ir antras statutas nutarė, kad sesuo po 
prei ims palaikus (ąukcėssųą.); lyginai persergėjimas 
A padarytas seserims trečiame statute (persk. 5, art. 
J) su tais priedais: 1, Jeigu sesuo negavo pasogos ir už 
Iro netapo išleista, tuomet įnešimas sesers jai pripuola; 
f Jeigu įnešimą tokios sesers broliai imti norėtų, tuomet 
Iserei neištekėdintai turi duoti iš visos ketvirtos dalies 
Isogą ir iŠrengimą, kadangi ketvirta dalis dukterims te
isioms už vyro atidėta tapo be jokio skirtumo ar yra- 
^a. ar daug: 3, Jeigu sesers neišduotos už vyro ne-

Trečiasai statutas (persk. 8, art, 8) apleido išlygą 
stės, o kitas sąlygas įrašė. [. »

. t /
tikulas XIV. Sūnus iš kelių pačių pagimę, lygio- 
tėvui turi dalintieši.

H 
fev| 
dar įų, tuomet tas įnešimas |X) nevaisingai seserei turi pe- 
palgįti ant brolių ir ant jų vaikų ainių; 4, O jeigu brolių 
jau jų ainių nebūtų, tuomet tas pa veldinys įnešimo nevai-

AČgos sesers turi eiti kitoms seserims, nors išpasogintoms 
sto\£int jų ainių. . .*• ’

kr7 Artikulas XIlt. • Leista yra ištėvodintj1) tėvui ar mo^ 
no. »ai ne testamentu, bet aktais teismo, jeigu sūnūs ar 
ju<,kte kumšteltų ar tėvą ar motiną, arba iškirstų jiems di- 
r,e Jį priklumą.
kadį Antrasai statutas (art, 7) išlukštena priežastis, dėl 
natnHų ištėvodinimas esti. leistas: 1, Kada vaikas ant tėvų 
dėl pinasi, arba be jų valios užgrebia jų lobį. 2, Kada gy
ni josįties tėvų tyko arba jiems didelę skriaudą iškerta. 3, 
Aijstg=Li ne dėlei respublikos, bet iš^ papykio kaklo dėlei prieš 
tai įjus stčja. 4, Kada reikalo laike vaikas atsisako nuo pa- 
Mo>Ialvojimo už tėvus. 5, Palaidunystė dukters. 6, Kada 
strijJis apleidžia tuomet, kaip ant proto yra pakvaišę. 7, 
tvad da tėvus, turėdami jų lobius, neišpirks iš nelaisvės. 8, 
dos ia prisispyrę laikosi eretikystės ir ‘ nenori atsiversti į 
nes rščionių tikėjimą2), 
bija|f 
Todė 
mę 
tikin

‘ Ka
priguf] 
gimę 
garijo^ 
karui • 
siūlė /Artikulas XVI. Viešpataujantis neprivęrtinės našlių 
sės. ‘ergų šlėktiškų prie ištekėjimo priešais jųjų norą2), 
vistovt 
kėjo 
kestį, 
oooooj ivas-uurs tumius pačią, antrą ima /, toKsai prasi- 

ėlis baudžiamas bus smarkiai kaipo piktadėjas, bauda 
miuu g<ii uca 11 gyvasties. ^rxi u
Trečiame statute (persk. 5, art. 22) taip-gi; kad to-

Mat’jį, gaūna tokį pat nubaudimą. , f
iko

-r., .
metini būt* teisiamos dvasiškosios valdžios religijos besi- 
uid, Ariančiųjų’). Jeigu vyras liks kaltas teisme dvasiškųjų 
garijltymę, tad pati pasiliks prie opravos jo aprašytos; o jei- 
mini 
garj 
ėmd 
Tul 
įvel 
tąl 

Artikulas XV. Vaikai iš yvakių motinų pagimę, po 
motinų turi gauti dalybas.

kėjo
Antrame statute pridėta:

-xxx>o4 Kas-nors turintis pačią, antrą ima1), toksai prasi-

Turlo/kimo garbės ir gyvasties. (Art. 19).< ' rT"'_ * T _-4_ / __ 1_ Č _ s.

užderi ... . -__
pažiti PatL jeigu žinodama apie antrą pačią gyvą, už jo ište- 
1r-" —v—f

2. Kada jau pagal senesnį įstatymą dvasiškam teismui 
(Stos tapo bylos tarp moterunų perskyrų’) dėlei, tos

■ pati taps pripažinta kalta esanti, tad savo įnešimą ir 
Lavą pralošia. Tačiaus, jeigu perskyros butų pagal tin
klą atrodymą įstatymiškai teisingomis, apskelbtos, tad 
Fe perskyrų turi prigulėti vyrui prievainikis (przywianek), 
įnešimas — pačiai. Apie ginčus tos rųšies dvasiškasai 
temas, išrašęs teisingai priežastis perskyrų, į tą pavietinį 
kmą bylą nusiųs, kur vardas arba vainikinis lobis priguli, 
įsmas teis pagal mokinimą šito statuto, o potam turi ir

privalo daryti išpildymą savo nusprendimo (odprawę) to
je eilęje, ir pagal tas regulas, kaip toje knygoje statuto yra 
aprašyta. (Trečiame statute art. z2).

3.- Į moterystę nieks neprivalo imti giminaitės iki ket
virtam laipsniui, neskaitant į tą rokundą tėvo ię moįinos1). 
Lyginai nėra leista iminėti pačias savų brolių, netiktai tikrų, 
bet ir netikrų (stryjecznych), t.aip-gi pačias dėdžių,zavynų, 
iki nepraeis trejatas gentkarčių .Viena po kitąi,- nededant 
į tą skaitlių sągymių (rodzonych); o jeigu kas su žinia 
paimtų giminaitę preš mokinimą šitojo statuto už pačią, 
tat toksai į žemišką teismą pakviestas, pusę nejudinamojo 
lobio, o jo stokojantį pusę .judinamojo prapuldo, yždą vieš
pataujančiojo; o jeigu pati, žinodama apie giminystę, eitų 
už vyro, prapuldo savo įnešimą; o jeigu turi savus lobius, 
tad ir tųjų pusę privalo atiduoti į yždą. O tokia mote
rystė turi būti perskirta, tiejie-gi moterunai turi liktiesi ant 
pusės turto iki pabaigai savo amžiaus. O vaikai, kurie 
tokioje moterystėje dėl gentystos neįstatymiškoje paga
minti tapo, palaikų neims ir bostrais laikomais bus. Tur
tas ant artimesnių giminaičių kris. Taip perskirtas prie jo
kių urėdų prileistas netur būti. O jeigu kas su pirma pačia 
turėtų vaikus, o paimtų antrą pačią krauju sau giminingą', 
tad toksai į teismą pakviestas, netenka galybės valevotis 
savuose lobiuose; tiejie sunams ar nepočiams turi būti ati
duoti į galybę, ir tiktai maistą ir aptaisą pritinkamą toks 
tėvas ar motina nuo savų vaikų teturės. O jeigu tokios 
moterystės iš nežinės apie giminystę tapo sudarytos, tad 
turi prisiekti, kad imdami šliubą, apie giminystę nežinojo, 
ir po tokios prisiekos turtų neprapųldo ir vaikai pagaminti 
nebus bostrais paskaitomi. Vienok tokie moterunai taps 
perskirti. (Trečiame statute art. 20).

A Moterystė turi būti padorume užlaikoma; dėlei ži
nios vaisiaus įstatyta, idant kiekviena našlė-šlėkčiutė, mi
rus savam vyrui, už kito vyro pirm šešetos mėnesių nedrį
stų tekėti po kokia nebūk priedanga; o jeigu už vyro pir
miau ištekėtų negu šeši mėnesiai paskirti šituomi 
statutu praeitų, tad tokia pati nuo vyto aprašytą 
įstatymiškai vainiką praplikto; o jeigu vainiko aprašyto 
pagal įstatymo mokinimą neturėtų, tad vaikams pirmojo 
vyro savo, o nebūtyje vaikų, artimiausiems jo giminaičiams, 
kokie būti galėtų, turi užmokėti dvyliką rublių grašių, 
kada tatai tokiai už vyro tekančiai našlei, po įnešto pa
kvietimo, o žemiškame teisme,-deur lobiai guli, atrodyti 
taps1). (Trečiame statute tas pats, art. 13).

5. Jeigu našlė šlėktiškos luomos, turėdama tėvišką ar 
motinišką lobį, be leidimo giminaičių išeitų už vyro už 
žmogaus prastos luomos, tokia esti atstumta nuo turėjimo 
lobio, d vaikai arba artimi gentys pusę apiprekįavimo lobių 
tiktai jai atiduos, o vainikinės sumos, nors turėtų užrašytą, 
•negaus2).

6. Visokis motiniškasis turtas nuo motinos, niekam 
neužrašytas, lygiu padalinimu prigulės sunanis kaip ir duk
terims. O nejudinami tėviški palaikai, tiktai ant sūnų ir 
ant artimų pagal kardą arba vyriškos lyties turi kristi, ypa
čiai jeigu testamentu tėvo nebūtų padavadyta’).

7. Jeigu kas ant kokių lo.bių užrašys pačiai pasogą, - 
niekam kitam negali tokių lobių žadėti (zavodzic), ar sko
lomis apsunkinti, nors nuo pačios savo turėtų ant rašto lei
dimą, bet asabiška išpažintis prieš teismą a? urėdą pačios 
yra reikalinga1). O kiekvienas teismas ant tokio vainiki
nio vardo arba lobių negali daryti jokios ekzekucijos už 
kaičią ar prasižengimą vyro, apart jeigu .geravalis leidimas 
pačios ir aktuose užtvirtintas butų. O už asabiškas sko
las pačios turi būti tkzekucija daromą iš vainikinio vardo. 
(Trečias statutas taip-pat art. 17).

Trečiame statute pridėta:
1. Kada vyras užrašys savai pačiai kokius lobius vai

nike vos po savo mirčiai, o iš tų lobių darytų kam skriaudą, 
teismas ant vyro užkraus baudas. Ant kitų vyro lobių 
turi būt daroma ekzekdcija, o jeigu turto nebūtų žemėje, 
tad ant judinamų turtų ir ant ypatos turi būti daroma, 
(art. 18,).
( 2. Jeigu pati nevaisinga numirtų arba pergyventų savo
vaikelį, arba likęs vaisius pilnametis nesulaukęs iš to svieto 
išeitų, 6 savo turtą įstatymiškai nepadavadyjo: pats įneši
mas turi grįžti" prie gimdytojų, kurie davė kraitį, o tųjų 
nebūtyje prie tikrų brolių. Jeigu antra sesuo, pilningai 
išpasoginta, numirtų, krinta ant sesers kraitis; o broliai, 
jeigu panorės, tą duotą kraitį paims, o is visos ketvirtos da
lies duos pasogą. O jeigu brolių nebūtų, tai ir ant pilnin- 
gai išpaso^intų seserų kris sugrąžintoji pasoga. (art. 19).

3. Jeigu kokia našlė ištekėtų už vyro, o nuo pirmojo 
vyro turėjo užrašytą vainiką, tad nuo antrojo vyro neturi 
tokio užrašo. Jeigu tas antras vyras numirtų, o pasiliktų 
vaikai, tad jijė tarpe savų vaikų turį turėti.lygią dalį; o 
jeigu liktų vienas vaikaSj tad ant trečios dalies vainikas liks. 
Vienok leista yra vyrui savai žmonai, našle paimtai, užra-, 
syti ką norint iš gulinčių ir judinamų lobių. O katrai pa
čiai vyras užrašė gulintį vardą, tokia jau dalies, įstatymais 
našlėms paskirtos, su vaikais neims, (art. 13).

4. Jeigu šlėkta turėtų keletą pačių, o tos pačios turėjo
įvairius įnešimus piniginėse sumose, o katra-nors iš jų, 
neužrašiusi vyrui savo kraičio numirtų, tad sūnūs fortūnų 
įvairių motinų, padarys tarp savęs atskaitą, idant'vąikai 
tikros motinos turėtų po ja" paveldimą turtų. O likusioji 
tėviška fortūna tarp brolių^ iš įvairių motinų pagamintų, 
lygiai padalinta turi būti. (art. 15). . (O

5. Jeigu neturtingas koks žmogus neturintis jokio sa
vo turto, paimtų pačią, po kuria taip-gi nieko nepaimtų, o 
abudu dasidirbo ar dasitarnavo lobio, o vyras numirtų be 
padavadyjimo savo lobio, tad iš viso lobio po_jua likusio, 
trečia dalis fortūnos turi būti jo pačiai išskirta, o vaikams 
reikia dvi dali paskirti; o jeigu vaikų nebūtų, tad prie vy
ro lobio pati pasiliks. O jeigu tokia našlė, niekam lobio 
neužrašiusi, numirtų, tad tas visas lobis turi kristi pusiau 
giminaičiams vyro, o pusiau giminaičiams pačios. Tolygus 
yra padavadyjimas įstatymo, kada pati pirmiau negu vy
ras numirtų, visas tad lobis po ja krinta vyrui, (art. 21).

6. Kad tėvas prie savo gyvatos įšleis į moterystę sa
vą dukterį, tad po mirties tėvo nuo brolių ar jų ainių pa- 
jieškoti negali kraičio. Nesą tėvas žinojo, kokią meilę ir 
apžiūrėjimą turėjo daryti labui savų vaikų. O jeigu broliai ’ 
kraičio nedavė, tad per dešimtį metų pareikalauti kraičio 
turi tiesą ištekėjusioji. O kuri per dešimtį metų neparei
kalavo, tad amžinai tylėti turi. O jeigu nepertylėjusi už- 
sisenėjimą numirtų, vairams ir ainiams jos leista yra šne
kėti apie kraitį senutės arba motinos, jeigu vaikai aprašyto 
užsisenėjimo, suaugę į metus, nepravėpsotų. (art. 4).

PERSKYRIMAS V1).

Apie globėjus (aptekimus) ir testamentus.

Artikulas I. Idant po mirčiai gimdytojų nesuaugusių 
vaikų turtas taptų išlaikytas, tokie vaikai turi būti po prie

žiūra ir valdžia globėjų. Šitiejie yra ar gimdytojų paskir
ti, ar yra prigimtiniai, ar taip-gi nuo teismo priduoti. (Tas 
pats, art. 1 antro ir trečio statuto).

Antrasai statutas pridėjo, kad' pilni metai yra vyriš
kyje metų aštuoniolika, moteriškoje metų penkiolika. Tre- 
čias-gi statutas paskyrė vyriškiui metų aštuonioliką, mote
riškajai metų trylika pilnametiškumui2).

Artikulas II. Jeigu tėvas turėtų nėsuaugusius vaikus, 
kurie, mirus motinai, turėtų savastį kritusią ant jų lobio, 
arba tėvas ant jų dalyko po mirčiai savos pačios gautų, glo
boje turėti turi jų ypatas ir lobius; o kada suaugs, neda
rant skaitliavimo arba atskaitos, turi vaikams atiduoti. 
Laike-gi globos nė parduoti, nė užstatyti to turto ne
leidžia’). (

be-
ne-

Artikulas III. Pirmiausiai tie bus globėjais, kuriuos 
tėvas testamente paskiria; o jeigu nepaskirtų globėjų, tad 
senesnis suaugęs brolis turi jglobą turėti ant jaunesnių bro
lių ir sdserų; o jeigu nebūtų suaugusio vyresnio brolio, 
tad iš dviejų taip-gi vienas senesnis bus globėju. O jeigu 
nebūtų artimesnių giminaičių po kardu, tad avynai ir kiti 
gentys po motinai bus globėjais; o jeigu nebus vyriškių ir 
iš kuodelinės linijos, tad ir baltgalvės taip-gi senesnėsės po 
kardu tiems vaikams artymiausios turės globą. Tačiaus 
tokios tiktai, kurios turi vyrus ir sodybas, arba sudės pa
ranką apsisėdusių vyrų. Dvasiškos ypatos, neturinčios sa
vasties tame paviete, kur labiai guli, globėjais negali būti. 
O jeigu giminaičių nebūtų, globėjus teismas paskirs; nela
bas globėjas ar tėvo, ar teismo paduotas, turi būti pašalin
tas žemiškojo teismo, o globėjas turi būti nelabai senas ir 
savo namą privalo gerai tvarkyti. (Tas pats antrame ir 
trečiame statute,-art. 3).

už- 
lie-

padainuot,

Artikulas IV. Nemečiai, priėję į metus, gali parei
kalauti pragaišintų lobių ar judinamų turtų, jeib tik ne- 
pertylėjo žemiško užsisenėjimo. (Antrame ir trečiame sta
tute, art. 5). , .

Artikulas V. Globėjams valia yra dauginti naudą 
nemečių, nieks vienok pragaišinti su skriauda tųjų negali.

Antrasai ir trečiasai statutas (art. 6) tą patį panau
jino, pridėdamas: 1, Kad nemečiai bylas dėlei muštynių 
ir -grobimų prie globėjo ’ užsibaigusias atnaujinti neturi. 
2, Kad globėjas visame kame, kur apie žemę nesieina, turi 
teisą daryti. * - ' ~—* -

Artikulas Vi. Nemečiai dėlei tėviškų ir motiniškų, 
vardų neatsakinės, iki nesuaugs. Bet atsakyti privalo per 
globėją teisme: 1, Dėlei priėmimo pinigų iš lobių, kuriuos 
tėvas laikė įkaitoje. 2, Atsakys už paranką tėvo, jeigu 
dėlei jos gyvuodamas tapo pakviestas. 3, Jeigu tėvui gy
vam esant buvo byla dėlei kokių nebūk lobių, ir tame rei
kale stojo jau teisme. 4, Dėleį_skolos.

- Antrame ir trečiame statute (art. 8) pridėta: Atsa- 
sakyti taip-gi turi: 1, Jeigu tėvas išguitų ką-tokį iš aren- 
davojamo lobio, ir veikiai po to atlikto darbo pasimirtų. 
2, Dėlei pabėgėlių, arba chlopų, pabėgusiu-prie tėvo gyvatos 
ir valdžios globėjų.

Aš nieko

Artikulas VII. Globėjas nė lobių parduoti, nė atru- 
bežiuoti negali. (Tąs pats art. 10 antro ir trečio statuto).

Artikulas VIII. Jeigu vieni broliai butų suaugę, o ki
ti nepilnų metų, tad suaugusiejie atsakys, o nemečiai išju
dinti to nusprendimo negali.

Antras ir trečias statutas pridėjo (art. 9); 1,
Vyresnysis suaugęs brolis, neatsisakinėdamas nepilnumu 
metų giminės, privalo daryti dalybas tarp giminaičių ir 
genčių; 2, Valia yra vyresniamjam broliui atjieškoti bend.- 
drų vardų (lobių); kuriais turi su broliais dalintieši; 3, 
Jeigu ką pragaišintų per bylą vyresnysis brolis, tad jau- 
nesniejie iŠ jojo lobio pa j ieškoti negali.

Artikulas IX. Vyresniam broliui, .turinčiam globą, 
valia parduoti 1‘obiusĮ, atsiliuosavįmui nuo skolų.

Antras ir trečiais statutas (art. 11) pridėjo: 1, Tas 
pardavimas turi būti su patarme artymesnių giminaičių, 
o/toji suma neturi perviršinti tėviškų skolų. O mažos 
skolos turi būti išmokamos iš intratos; 2, Jeigu vyresnis 
brolis parduotų arba užstatytų savą dalį, tad į dalybas toji 
dalis lobio turi būti atiduota; o kokia dalis iš dalybų išpuls, 
tad perkantis arba užstaton duodantis paims.

Artikulas X. Paskirtiejie globėjai paims vaznį ir tris 
liudininkus, surašys inventorių lobių, o rejestras judina
mų turtų vienas turi būti pas jį, antras bus urėde sudėtas. 
Visokias intratas ir sumas nemečiams rinkti reikia1). O 
už triūsą globėjams, paskiriami yra pelnai iš žemdirbystos, 
ažerų, ir pelnų iš teismiškos valdžios, vadinamų peresud. 
O visokie- įėmimai iš midų, čyžių, visokeriopų duoklių, tad 
neturi būti laikomi nemečiams, iki suaugs.

Antrasis statutas (art. 4) tą patį atlyginimą, be 
pelnų iš sūdo, globėjams pripažino; o trečiasai statutas 
(art. 4) paskyrė dešimtį nuo šimto visos intratos ir pri
dėjo: 1, Inventorius ir rejestras privalo būti sutaisyti po 
akių dviejų giminaičių, ar apsisėdusios šlėktos; 2, Judi
nami daiktai; kurie sugenda, turi būti parduoti; 3, Rū
pestį turi turėti globėjai apie išauklėjimą; 4, Kada suaugs 
vyresnysis sūnūs, visas turtas darant pilningą atskaitą 
privalo būti atiduotas. "

arba 
Lte- 

----- ka- 
Jonaitis manę i 

----- kada

Artikulas XI. Pasoginiai lobiai neatsako, kada pati 
ant skolų vyro nepasirašo.

Artikulas XII. Jeigu yra broliai, vieni suaugę, kiti 
nemečiai, valia yra tuomlaikines dalybas daryti. Imantis 
tuomlaikinę dalį, jeigu lobius ar girias naikintų, atsakys 
prie galutinų (wieczyste) dalybų. (Tas pats antrame ir 
trečiame statute, art. 12).

MANO PASITEISINIMAS.
“Lietuvos” Nr. 3 tilpo koliojan- 

tts manę raštelis Vynukaičio, ku
ris, matyt, nuo 5 dienų neišsiblai
vęs (blaivumas ar neblaivumas ke- 
no nors visuomenei ne rupi. Tuos 
dalykus, mėgstanti daryti viens 
kitam užmėtinėjimus turėtų pats 
terp savęs atlikti be laikraščių. 
Laikraščiai turi svarbesnius daly
kus prižiūrėti, bet ue ypatų blai
vumą ar ne blaivumą. Prieš laik
raščių etiką prasižengia abudu 
singinčyjanti. Red.),, nors man 
blaivumą užmeta.

Čia aš paaiškinsiu, kokius 
manymus aš stačiau. 12 d.
pos, sutverus prigulinčią prie S. L 
A. draugovę D. L. K. Vytauto 
(ar teip vardas? Negalima var
dų trumpinti, reikia juos pilnai pa
rašyti. Spėti mysles redakcija nė 
laiko neturi. Red.), aš užmaniau, 
kad kiekvienas D. L. K. V. drau
gystės sąnarys skaitytų kokį nors 
pirmeivišką laikraštį. Tą užma
nymą atmetė pirmsėdis Jonaitis; 
kiti visi tylėjo. Aiškinau, jog butų 
gerai, kad tiek raugalo ne gertų, 
tai galima būt geresnį ruimą pa
imt, įsitaisyt knygynėlis; galima 
susirinkt, padainuot, pasikalbėti 
apie visokius reikalus. Tas .butų 
kur kas naudingiau negu po smu
kles landžioti. Pabaigus man kal
bėti, visi sveikino ir dėkavojo. 2 
d. rupiučio turėjo būt antras susi
rinkimas, bet jo nebuvo. Mat vie
nas socijalistals netoli susirinkimo 
vietos kėlė vestuves, tai visi ten 
ir nuėjo. Trečian susirinkiman 
rods susirinkome, bet jau ne to
ki, kaip 12 d. liepos, 
blogo nemanydamas, paklausiau 
pirmsėdžio, ar ' nupirko knygas? 
Atsakė, kad ne. Aš dariau išme
tinėjimus pirmsėdžiui ir raštinin- . 
kui, kad jie per du mėnesiu nepa- 
rupino, kas reikia. Pirmsėdis pra
dėjo rėkti, ■ kad nėra laiko, reikia 
rinkti raštininkas, nes Mileika pri
gėrė. Aš matydamas, kad čia 
žmonės gyvena ne savo protu, no
rėjau paaiškinti, kaip susirinkimai 
turi būt vedami, kad įnešimai ir 
svarstymai butų įrašyti į protoko
lų knygas, kadangi mat čia soci- 
jalistų irS. L. A. kuopose proto
kolai rašomi ant atskirų popierėlių, 
o paskui jas numeta. Aš aiškinau, 
kad toks darbas nepraktiškas. 
Pirmsėdis pradėjo aiškinimą truk-, 
dyti. Aš prašiau duoti man pa
baigti, bet net neprigulintis prie 
draugystės Podžiunas pradėjo rėk
ti. Kiti pripažino, kad jis girtas, 
o jis “Lietuvoj” man girtumą pri
meta. Kada aš priminiau apie ve- < 
stuvęs 3 d. rugsėjo ir 'nurodžiau, 
kad lygiai socijalistams, teip ir tau
tiečiams negražu teip elgtiesi, tai 
pradėjo spardytis, į - stalą mušt, 
manę visaip koliot (Gerai. Bet 
ką tas visuomenę gali apeiti? 
Red.); ant galo pasakė: jeigu tau 
ne tinka, tai.gali sau eiti. Tai ta
da aš pareikalavau, kad man įmo
kėti pinigai butų sugrąžinti, 
kad , juos nusiųsti Susivien. 
tuvių Amerikos centro 
sieriui. Išėjus man, , 
lydėjo visaip koliodamas; tik 
pažadėjau pašaukti policislą, su
grįžo. Dabar manę, kur gali, ten 
šmeižia užtai, kad aš nepritariu 
laužymui S. L. A. konstitucijos.

Apie padalinimą surinktų aukų 
tiek galiu pasakyti. Bagočius ne
reikalavo nė cento už savo triū
są, minėjo vien moksląeivius, kan
kinius, literatūros fondą visai ne 
minėjo. Apie užmokėjimą už sve
tainę klausiau pačių socijalistų, 
Mileikas pereitą žiemą sakė, jog 
už svetainę mokėta $1.50; klau
siau ir kitų ir tie sakė, kad $1.50, 
Apie vištų lioteriją galioja disiži- 
noti pas Kučinskį - Jos. Millerį. 
Mat jis turi du vardu ir dvi pra- 
vardi. c_

J. Slitkis — Mylėtojas.

Talpiname šį raštą, bet juomi 
užbaigiame visus tuos ginčus, iš 
kurių visuomenei nėra nė 
naudos, nes ginčai virsta į 
kus besikoliojimus.

jokie* 
asabįiL RedP

Toliaus eina artikulai apie testamentus.
Antras ir trečias statutas paškyrė atskirą perskyrimą, 

palei skaitlių aštuntą, įstatymams apie testamentus; męs 
laikomėsi pirmojo statuto, ir nedarome atskiro perskyrimo.

Artikulas XIII. Kiekvienas kas turi tiesą įstatymiš
kai daryti, gali rašyti savo testamentą1), apart: 1, Nesu 
augusių vaikų; 2, Šunų neturinčių iš savo dėkos savasties: 
3, Belaisvių ar ant atidirbimo atiduotų; 4, Papaikėlių; iki 
į protą nebus sugrįžę; 5, Nuo bažnyčios besiskiriantiejie 
visokie atskalūnai1). ... .

Antras ir trečias statutas (art. 1) pridėjo, kad issauk- 
tiniai ir nuo garbės atsudytiejie negali testamento daryti’).

(Toliau bus).
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tams. Tilžėje. Lėšomis Ottp v. 
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metą, kasdien, kurioje valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
miestuose, kaip tai: Baltimorėj, 
New Yorke, Chicagoj Denvere ir 
kituose. Aprašo saulės ir mėne
sio užtemimus, prirodymus svar
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų Valstijų ir viso 
svieto, metriškas svarstomas, 
kuojamas ir kitokias mieras var
tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
visų viešpatysčių pinigus; termo
metrus; tolumus nuo-miestų į mie
stus ; Lietuvos kunigaikščių ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata
vo; didžiausius sviete - miestus ir 
kiek kuriame, gyventojų; kiek gy-, 
vcntoj ų kiekvienoje valstijoje šiau
rinės Amerikos; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa
mokinimai reikalingi prie gavimo 
amerikoniškų ukėsystės popierų; 
pačto reguliacijos; daug gražių pa
sakaičių, • pamokinimų,- dainelių, 
juokų ir tt. Kaina šio Kalendo
riaus 25c., kas užsimoka $2.00- pre
numeratos už visą metą: šį Kalen
dorių gauna dovanai.

Reikalaudami Kalendoriaus 
“Lietuvos”, adresuokite:.

sai

ar

VIETINĖS ŽINIOS.
A. OLSZEWSKI

3252 So. Halsted s t.,' Chicago.

— Pereitos nedėlios dieną sude
gė vilnų ir žalių odų krautuvės 
Silbermano pn. 122-128 Michigan 

. str. Nuostolius gaisro "'padarytus 
skaito ant 125000 doL Ugnį pa
gimdė. elektriškiejie žiburių dra- 
tai. *

— Coliseum trioboj 16 d. sausio 
likosi atidaryta elektriška paroda. 
Šįmet parodoj yra daugiau žingei
džių daiktų išstatyta, yra ir (liktai 
naujausių išradimų vertų pamaty
mo.- Paroda trauksis iki 30 d. 

. sausio.

: kuriose apsireiškia stoka valgumc Į i ipčlcoi i fTlM 1 
: ir kūno silpnumas, nuo visokių ne I 1 • _______ " *

smagumų skilvio ir žarnų, sumen-| Paj ieškamiapsivedimui merginos 
kėjus kraujui, nuo nerviškumo ir ar našlės kokios 30 metų amžiaus; 
vienvalinio pailsimo. Gaunamas esiu 5^ pėdų, 5 colių augščio, 34 
aptiekose. Juozapas Trineris, 616- *r tur*.u. 3111 tur]°-

c a .. 1 » z-v- Artesnėms aunoms meldžiu kreip-622 So. Ashland Avė., Chicago, tįs a<lresu;
Bh Ja&iiki£ ‘ B. J. Šlekaitis,

IL2I Ri<jge av., Philadelphia, Pa. 
KĄ VEIKSITE PAVASARI? I
\ isi protingi sutvėrimai rūpina- Pajieškau savo tikro brolio Pet- 

si rytojumi. Paukščiai veja sau ro Griškos, Kauno gub., Raseinių 
lizdus kiti sutvėrimai renka sau P®v«» Kvedainių vol., Laukuvos 
maistą žiemai, bitės neša medų. P31"3?-, Lesvičių sod. Jis pats ar 
Žmogus gi kaipo protingiausis su- kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 
tvėrimas iš visų gyvenančių pašau-1 Fr. Griska,
Įėję, turi žinoti iš kalno, ką jis Box 331, Ellsworth, Pa.
veiks ateityje ir kaip jis gyvens. ... *
Jeigu žmogus to nedaro pats, tai Pajieškau Adomo Navicko, pirm 
kiti už jį protingesni tą daro, ir trii^ metų gyveno Kensingtone, 
jis yra jų tarnu, arba pesekėju. Iš HL paeina iš Kauno gub., Telšių 
to rūpinimosi ir nesirūpinimo žmo- Pav-« Žarėnų parap. Jis pats ar 
nių savo ateitim kįla žmonių luo- kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 
mos, turtingų ir vargdienių, vai- Bal. Navickas,
dančių ir valdomų. Tokio stovio 4549 S.Hermitage av., Chicago, III. 
dalvkų terp žmonių nepermainis ■ ,
nieks, nė įstatai, nė agitacija. Tą Pajieškau Juozo Šimkaus, Kau- 
perkeisti turi patys žmonės. Ap- no £«]>•. kiaulių pav., Lūkės vo!.» 
linkybės męs randame, bet sąligas Paplieštakos sod.; girdėjau atke- 
męs patys sutveriame. Kiekvie-r’aYusi į Chicago jau antri metai; 
nam žmogui visas svietas stovi atvi- tur’u i jį svarbų reikalą. Jis pats 

'tu, jis gali eiti tenai, kur nori, ar kas kitas teiksis duoti žinią ad- 
ir apsirinkti tokį gyvenimą, koks resu • 
jam patinka ir kokį prigimtas ga- - 
bumas jam nurodo. T4 
vienas žmogus turi žinoti iš kai-1 
no, ar jis nori būti darbininku mie
ste, jięšlęoti -nuolatai darbo fabri- 
kti(Tst\rar’ nori išvažiuoti iš miesto 
ir apsigyventi ant ūkės. Jeigu kas 
moka geriau ūkės darbą kaip mie
sto darbą po fabrikus, ir nori už
tikrinti savo ateitį ant ūkės, 
jau tam yra laikas dabar apie 
apsiskaityti, ir atėjus pavasariui 
nati ką ir kur jis veiks.

Kaš nori pirkti laukus, arba 
dirbtas ukes, tegul kreipiasi j mu
sų ofisą, o męs suteiksime plates
nes žinias. Męs turime į parda-

Ant. Rupšis,, >
Todėl," kiek-13342 Fisk St., Chicago, III.

Pajieškau savo giminaičio Sta
nislove? Plečkaičio, 25 metai kaip 

[ Amerikoje, gyveno - Carbonad, 
Wash.; turiu į jį svarbų reikalą; 
teipogi pajieškau dviejų brolių 
Kazimiero ir Jurgio Plečkaičių, 
metai atgal gyveno Pittsburgę, Pa. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu: •

Pijus Strazdauskas, . . .• 
840 Bank St., VVaterbury, Conn.

H v
Pajieškau savo brolio Antano 

{ Gumaiskio, Kauno gub., Raseinių 
vimą ir laukus, ir išdirbtas ukes, | Pav'* ^ve<Įainos parap; ir priemic’s- 
ir pigias ir brangias, ir kiekvienas p*0 Kvėdarnos, du metai kaip Ame- 
gali atsižinoti, kokioms išlygoms rikoje, gyveno Chivagoje. Jis pats 
ir kokia kaina męs jas parduodame ar ^as teiksis duoti žinią ad- 
ir kur tos fanuos yra. Kreipkitės resu ’ „ ..
šituo adresu. Juozapas Gumalskis,

A. OLSZEVVSKI \l72 Walcott St., New Haven, Co<i.
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

tai 
tą 

ži-

IS-

—, Pereita sanvaitę Chicagoj 
pasimirė išviso 726 ypatos: 397 vy
riškiai ir 329 moterys. Vaikų iki 
penkių metų amžiaus pasimirė 221. 
senelių virš '60 metų 161. Dau
giausiai mirčių buvo nuo plaučių- 
uždegimo,- nes 150, nuo džiovos 
63, nuo širdies ligų 51, nuo žarnų 
ligų 39- užmušystų ir netikėtų 
mirčių 37.

1 — Pereitos nedėlios dieną poli- 
' cistai ant gatvės rado du- verkian- 
‘čiu vaiku, Leoną ir Karolių Bur
gėtu. Mat motina iš Waterloo, 
pardavusi ten savo tuMą, vaikus 
patalpino katalikiškoj techniškoj 
mokykloj Shermersvillej, pati at
kako Chicagon sau - kokios vietos 
pasi j ieškoti. Vaikai vienok pabė
go iš mokyklos ir atkako Chica- 
gon motinos jreškoti, bet jos jau 
čia nebuvo: ji-gavo vietą Michigan 
Cityj.

— Pereitos nedėlios dieną nu
sišovė 32 metų krasos klerkas Ri- 
chard Neubert. Patžudystės prie
žastis buvo—sunki, neišgydoma li
ga. - Kada jo tėvas ir pati naktyj 
išgirdo šūvį ir atbėgo į jo kamba
rį jis buvo jau negyvas.

VINCAS PŪKAS.
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
* Šiomis dienomis musų keliaujan
tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestelio Springficld ir 
jo aplinkinių, užrašinėdamas “Lie- 
tuvą’S, priiminėdamas prenumera
tą, pardavinėdamas knygas ir tt. 
Todėl,kur jis atsilankys, galite pas 
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių tavorų, tokiu-budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų: siuntinėjilne, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką bk _ per

Vincas >ukas 
tųoja didžiausią 
vyriškų drapanų, 
Clothing Co. , Teipgi kas norite 
apsisteliuoti geras, drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims 
mierą, prisius j Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Clothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už tai atsakome.
A. Olsce'.vskis, "Lietuvos” Išleist.

ji užsteliuosite. 
teipgi reprezen- 
Chicagos firmą 
The Bridgcport

Pajieškau ^savo dviejų draugų, 
Valerijortb ir Petro Narkių, Kau

šą v, lno Pav - Židikų parap.,Oraugysčiyjreikaia^
ŽINYSIOS SUSIRINKIMAS. kitas adrcsu:
\ isi sąnariai ir direktoriai “21- arpnickis,

nyčios" malonės pribūti į ofisą p. S.^ Hrated st., \vest Pull- 
A. Olszewskio, 3252 So. Halsted *han, III.
st., 31 dieną sausio, 1909 .metų, 4 _ .. ■. .
vai. po pietų. Ant to 'spsirfekimo L Dpnnmnko Kasakevi-
turi būti nuspręsta, ar žemė 2i- c,aus* 3 metai atgal jis buvo 
nvčįos bus padalinta tarpe sąnarių Homesteade, Pa. vargonininku, 
ar draugystė iš vieno ją išdirbs ir ^P0*? },nco Bramsko, Antano 
apgyvendins. Yra tai labai svar- Giedrio ir įjuozo Prasaucko. Jie 
bus reikalas, ir kiekvienas svąna- P3*)’8 ar M® hitas teiksis duoti ži- 
rys ir direktorius malonps ant to n,4 adresu: 
susirinkimo pribūti. Su guodorie, -’os* Stankus,

J. J. Hertmauouicz, 145^ Bradford St., Brooklyn, N. Y. 
Piflmsėdis.

— Pereitą sanvaitę išvažiavo iš 
Chicagos su kokiais reikalais Juo
zas Reynolds, gyvenantis pn. 5219 
Ellis avė. ir prapuolė. Kas su 
juom atsitiko, nežinia. Jis po 
savo tėvo apturėjo gana didelius 
palaikus .ir iš jų 30000 dol. spėjo 
jau išleisti, bet visgi jam liko dar 
80000 dol., kuriuos jis - savo se- 
serei davė pakavoti. Nuo sesers 
vienok tu\s pinigus išviliojo kokia 
ten Delia >mith ir atsisakė su
grąžinti ir ją reikėjo teisman pa
duoti. Gal Reynolds iš susigrau
žimo nusižudė.

| Redakcijos atsakymai.
Žiniui, Brooklyne. Gavome pil

nesnį ir geriau parašytą apvaikščib- 
jimo aprašymą; tą todėl ir sunau
dojome. Tamistos atsiųstas atliko, 
nes negalima du kartu apie tą patį 
'dalyką talpinti.

K ______________

Jau išėjo iš po spaudos PROSPER 
MARIMEE’S

“Baltramiejaus Naktis”
Aptašyta. Tikroji meilė. Pran

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

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

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

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

k’aina 1 dol.

NAUJA GADYNE.
visų pusių ateina užtikrini- 
kad pabaiga sunkių laikų yra

Paj ieškau savo pusbrolio Jono 
TEATRAS IR BALIUS. I Lesčianskio, 8 metai kaip Ameri- 

• Chicago, III. Dramatiškas Ra- koje, gyveno Chicagoje, paeina iš 
telis Susv L. Soc. kp. stato ant Kauno gub., Raseinių pav., Stul- 

! scenos 24 d. sausio, 7 vai. vakare, parap.; turiu į jį svarbų rei- 
Komediją — “Nepadėjus nėr kol kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
kasti” ir dramą — “Saliamono duoti žinią ądresu:

į sapnas”. Lošimas atsibus ‘SY/mo/l Gertrūda Lesčianskaitė-Sorienė, 
Hali, kamp. ąStos ir Honore gat- 123 Titan St., Philadelphia, Pa. 
vių (Town of Lake). Įženga vpa- L .
tai: 50c, 35c ir 25c. Po perstaty- pajieškau savo brolių Jono ir 
mo — Balius. Kviečia visus ats'i-1 Pokačimų. paskiausiai gyve- 
lankyti kuoskaitlingiausiai, o už
tikriname, kad tikrai praleisite lai
ką smagiai ir tuo pačiu laiku daug, 
daug pasimokysite iš perstatymų.

Komitetas.
TEATRAS IR BALIUS. L j 

Kensington, III. 191 kuopa S.
L. A. stato ant scenos visiems ži- 
namą dramą ‘‘Ponas ir Mužikai”, 
nedėlioję 31 d. šio mėnesio Turner 
svetainėje 2513 Kensington avė.; 
prasidės 4 vai. po pietų; tikietai 
25c. 35c >r 5OC- Po vaidenimui 
bus balius, teipogi bus skrajojan
ti krasa su išlaimėjimu; muzika 
gera. Iš Chicagos važiuoti rei
kia iki 63 gat., paskui tąja iki 
White City, o nuo ten W. Pull- 
mano tramvajumi iki vietai. Vi
sus širdingai kviečia atsilankyti.

Komitetas.1
ROŽINIS BALIUS.

Chicago. Susivienijusios Lietu- 
vįškos Draugijos parengė puikų 
rožinį balių nedėlioję 31 d. šio 
mėn. Freiheit Turner svetainėje, 
3417 S. Halsted st., prasidės 5 
vai., įėjimas 25c. Visas pelnas eis 
naudai pastatymo lietuviškos sve
tainės. Taigi visus kviečia ateiti 
ant šio baliaus ir patiems gražiai 
pasilinksminti ir naudą padaryti.

Komitetas.

1 Pajieškau savo brolių Jono ir 
' iozo Pokačimų, paskiausiai gyve-

1 no\ Richmond, Mo. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Mary Pokačimukė, ' 
3250 Illinois Court, Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Karolio' 
Grigo ir pažystamo Ignoto Krau- 
nialio,. abu Vilniaus gub., Trakų 
pav., Marcinkonų parap., brolis 12 
metų kaip Amerikoje, gyveno 
Brocktone, Mass., Grigas gyveno 
Newton Upper Falls, Mass.; turiu 
į juos svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Julius Mazgialis,
7 School St., Nashua, N. H.

Pajieškau savo kaimyno Jono 
Mitkaus, teipogi Vincento Molio 
ir Leono Stunčiaus, visi Kauno 
gub., Telšių pav., ir parapijos, Kal
nėnų sod., gyveno Chicago, III. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresui *

Sbep-. Baluočius,
46 Jefferson J^t., Schenectady, N.Y.

Pajieškant.Augusto Naujoko, 
Kauno gub,, ^Raseinių pav., Vil
kaičių kaith'd, apie 15 metų kaip 
Amerikoj e<eipnfcia gyveno Spring 
Valley, pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:

Hitnohs Kuleša,
2 Whcller Sf.?: Scranton, Pa.

APGARSINIMAI

Kalendorius!
Į • Kaina 25c.

“Lietuvos” išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 5%x 
7J4, 144 puslapių. Šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
iventes; teipgi parodo per visą

Iš 
mas, 
matoma ir kad nauja gadynė ge
rovės ateina. Męs turime būti pa
sirengę sutikti naujas priedermes, 
stengdamiesi atitaisyti savo kūną 
į pilną sveikatą ir stiprumą. Tie, 
kurie serga, turi vartoti Trinerio 
Amerikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo 
Vyno, idant atgauti kūno ir proto 
stiprumą. Jis pirmiausiai šutai- 
sis varškinimą, duodamas norma
li šką norą valgyti. Varškinimo 
organai sustiprės ir lengvai su
panašins .visokį maistą, vadinas, 
sunaudos visas maisto dalis, pa
darančias kraują gausum ir iš- 
varis iš kūno visas nereikalingas 
ar kenkenčias dalis. Tai yra la
bai geras vaistas visose ligose,

DIDELIS TEATRAS. .
Chicago. Draugystė Apveizdos 

Num. 1, visuomet pastatant! ant 
scenos geresnius veikalus ir šiemet 
stato pilną juokų komediją, “Vals
čiaus sūdąs” nedėlioję, 24 d. šio 
mėnesio Freiheit Turner s'vetainė- 
je> 34x7 Halsted St.; teatras 
prasidės 5 vai.; po teatrui bus ba
lius su didžiuoju maršu. Muzika 
A. Pilecko. Visus širdingai kvie
čia atsilankyti. Komitetas.

RAUDONOSIOS ŠVENTES 
ATMINIMAS.

Chicago. Visos latvių^Šbcijali- 
stiškos organizacijos ir pagelbinės 
draugijoms surengė vakarą paminė
jimui tos baisios žudynės 23 d. 
šio mėn., Schmidto svetainėje, 
kampas Madison ir Hamlin avė.; 
kalbės geresniejie kalbėtojai; įėji
mas 15c. Kviečia atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškau savo švogerio Fran- 
ciškaus Martišiaus, Suvalkų gub., 
Naumiesčio ’ pav., Šilgalių - gm., 
Rukčnių kaįm<k 4 metai atgal gy* 
veno Chicagoj; turiu į jį svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

And. Vilčinskas, 
Box 288, VVilburton, Okla.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvamanės, nuo 25 iki 33 mėtų 
amžiaus su pora šimtų dolerių, ar
ba našlės be vaikų. Adresas: R. 
Pranis, Box 226, Marissa, III.

Pajieškau savo dėdės Juozo Ju- 
raičio, Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Bliuviškių gm., Griškabū
džio kairflo* Jis pats ar kas kitas 
teiksis douti žinią adresu:

Jonas Bacevičia,
15 Morris St West Lynn, Mass.

Pajieškau visų, kurie sudėjo pi
nigus pas Stegerį, kad atsišauktų 
per laiškus pas mane, tai gal gau
site pinigus nuo Stegerio. 
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Andrius Kiveris, 
1500 Wenthworth a v., Chicago

Heigbts, III.

Pajieškau savo draugo Marčiaus 
Buckiuno, metai atgal gyveno 
Westvillėje, III.; turiu į j į-.svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Jonas Nevulis,
3 Pleasant st., New Britam, Gonn.

Mel

Pajieškau savo brolio Adolfo 
Missavičiaus, Kauno gub., Rasei
nių pav., šilelio parap., Biržulau- 
kio kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis* duoti žinią adresu:

Vlad. Missavige,
Pierce, III.

Pranešu visai vaizbininkijai, kad 
visokie patikėjimas duotas mano 
var^u^kam nebtfk, nebus mano 
priimtas.

Antanas Šeputis, 
4543 Hennitage av., Chicago, III.

Kas nori gyventi ant ūkės 
mažą randą Michigano valstijoje 
ant 80 akrų naujos žemės su na
mu, tegul kreipiasi pas St. Arba- 
čiauskį, Box 1, Grant VVorks, III.

už

Ant Pardavimo
Į pardMrimą medinis namas su 

krautuve 20x64 *r medinė grj- 
čia 21x32, gatvė visa įtaisyta, 
randos $650.00. Labai pigiai. 
Klauskis po num. 4632 Laflin st. 
sankrovoje arba 734 Mikvaukee 
avė Sobol.:

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

Ant. Linevskis,
,3I7 S. .ąth st., Philadelphia, Pa.

Dėl išvažiavimo tėvynėn parsi
duoda pigia kaina sankrova val
gomų daiktų ir mėsos su arkliu, 
vežimu ir naminiais rakandais. 
Vaizba gerai išdirbta, lietuvių ap
gyventoje vietoje. Adres:^: 121 
W. Huron St.

I pąrdavimą 7 kresėms barzda- 
skutykla su maudykla, viskas kaip 
stovi pigiai, uos savininkas turi ki
tą vaizbą; gera vieta lietuviui. Ad
resas; 89 S. Canal st.

APLAMINE PARDOŽE LIETU
VIŠKOS TRAJANKOS.

Ta pati Trajanka, kurią it tė
vynėje žmonės vartoja ir Ameri
koje kiekvienas reikalauja, galima 
dabar gauti aplamai pirkti iš nau
jos lietuviškos sankrovos nuo Ado
mo 
go,

Gimbuto, 90 Ruble st., Chica- 
III.

Reikalavimai
Rcikalaujama 200 darbininkų 

į Michigano ir \Vi5c0nsin0 girias 
prie lentų piovyklų. Geros al
gos, vienvalinis darbas per žie-

5 kelionė iš Chicagos. 
Teipogi reikalaujama ir moterų 
prie visokių darbų Chicagos‘mie
ste. Nerašyk, bet ■ ateik pats 
tuojauS.
J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 

239 Mihvaukee av., Chicago, III.

Reikalauju rimtos ir sumaningos 
merginos, arba našlės terp 25 ir 
30 metų amžiaus prie kriaučių 
dar]^, kuri mokėtų rankomis pri- 
siųti pamušalus; geistina, kad mo
kėtų skaityti ir rašyti. Gera mo
kestis, darbas visuomet. Adre
sas: Ed. Zanevski, Box 349, West- 
ville, III.

AUKOS §. M. FONDUI.
Iš So. Boston, Mass. Kun. J. 

Žilirftkas $3.00.

ABELNA LIETUVIŠKOS TRA
JANKOS PREKYSTE.

Pas mane galite gauti jrijų-de- 
vynerių, Trajanką pavieniais pa-, 
keliais, ir perkupčiams abelna kai
na (preke) yra ta pati Trajanka, 
ką ir senoje tėvynėje kožnoje grin- 
telėj yra vartojama. '• Atėję per
sitikrinsite apie vertę, arba per 
laiškūs gausite kainas. Adresas: 

«. A. Gimbutas,
Ruble St, Chicago, III.90

Pajieškau savo draugo Baltriaus 
Tribulo, pirma gyveno Bloom- 
fielde, N. J., išvažiavo, rodos į 
Erie, Pa. Jis1 pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

A. Šimonis,
5 Pearl St, Burlington, N. J. gumą.

NAUJAS LIETUVIŲ SALIU- 
NAS SEELYVILLE, IND.

Adolfo Kazakevičiaus. Kas pas 
jj atsilankis, tas patirs jo svetin
ėm na. ' '

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

Pinigus siųskite per Money Or- 
der ant šio adreso:

P. Mikolainis,
P. į). Box 62, New York City.

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

Russian Tobacco Co. < 
132 Nassau Str. Room 301, 

New York, N. Y.

Lietuviszka Biblija 
Arba Šventas Raštas, Seno ir 
Naujo Testamento, Susidedantis 
iš 66 knygų. Drūtais šikšnos 
apdarais. Kainoja $3JjO, o da
bar gausite tik už $1.60 su pri- 
siuntimu į namus. Kreipkitės 
šiuomi adresu:

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

VILNIAUS KALENDORIUS
1 su PRISIUNTIMU
I 9V9m* KAINA 25 Centai.

yra didelis 5^x8Į£ colio 114 pusi. 
Telpa čia aprašymas Vinco Kudirkos, 
jo gyvenimas ir veikimas, .keletas gra
žią eilių ir kitokią naudingą paskai
tymą. Adresas*:

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

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAU
NAMOS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOJ.
133° Žodynėlis Angliškai-Lietu- 

viškas. Surinkti visi reikalingiau
si žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai galima angliškai susikalbėti. 
Worcester, Mass., pusi. 151, drū
tuose audimo apdaruose, 
na ............ ... .......................

Kai-
60C

1196 Sergėkitės akių apvilkimo. 
Lenkiškai parašė Dr. F. _ 
Atspausta is Kalendoriaus 1905 m. 1 114^40 micl t _

Grūda.

Tilžėje, pusi. 15. Kaina

1863 Biblija arba visas_____
raštas seno ir naujo Testamento. 
Tik ką dabar išėjo iš po spaudos, 
aiškioj šių dienų lietuviškoj rašy
boj, lotyniškoms raidėms, pilna 
Biblija katros lietuviai' seniai rei
kalavo. Yra didelė 6^x9% co
lio, 1127 puslapių, drūtu , audimo 
apdaru. Kaina

5C
šventas

$3.00

KnygU Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. 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. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235.....................................  n.25
Apdaryta....................................  >1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie- 
dasr Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99...........................   15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinkto* d-ro 
J. Basanavičiaus. Aloje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi 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. Popieros 
apdaruose. ;..............................31.50
Audimo apdaruose......................*82.00

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

No. a44 Ii Gyvenimo Bamojėdų. 
Apie Lizdlninkus ir kiti naudingi pa
mokinimai. ............... .... .... JT; 10c

. No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Ląlls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chlca- 
go, IH. 1906, pusi. 81. ................... 20c

No. 67 Lietuviškos pasėkos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 labai gražią, juokingą. 
Išmintingą ir žingeidžią pasaką. Chi
cago, III. 1903, pusi. 280............. 81-25
Drūtai apdaryta.............................31.50

No. 68 Lletuviftkos pasakos įvairios. 
Surinko Dn J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražią ir juokingą 
pasaką, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330. ...'. 01J5 
Drūtai apdaryta.............. . 81.50

No. 69 Lietuviškos pasakot įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III.

čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin-
■ ’ -- —

. 81-25

. 81-50

gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
pusi. 833. .... . 
Drūtai apdaryta.

, 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 šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų F, II, III ar IV, 
dal j, turės per visą sdvo amžių nelš- 
semamą pasakų turtą.............. . 81.25
Drūtai apdaryta. ............................ $1.50

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijaną nutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44.

No. 76 Maxim Gorklj. Pasakojimai.

ito

nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudais, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešiiits 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, į“* 
lapią 103.....................-.............1 • ♦ •

No. 90 Olitipa. Graži apysaka iš 
laiką Savitarpinės karto šiaurinės 
Amerikos indi jonų. Vertė A.' Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95..........................  25c
1 —

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, išguldlnėti galvočių visą am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, -čia telpa 128 
juokingą, bet išmintingą ir pamoki
nančią pasakaičių, mokinančią doros 
Ir išminties. Chicago, Iii. 1899, pus
lapių 182.

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, UI. 
1908, pusi. 22...........................  .?. •

No. 100 Pasaka apie kantrią A4e^<, 

dukterį turką ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus valkščic ’ ' 
svietą, daugybę bėdą ir vari 
tėjo. Antra laida. Iš lęnkiš 
A. Olševskis. Chicago, III. 1 
lapių 66......................................

50c

No. 103 Pasaka apie Adona 
vą. Priedas prie sulyginamą 
thologijos. Parašė Paul Lafar 
gal vokišką-vertimą lietuviški 
sė P. Miškinis. Chicago, III. 15 
lapių 31. .................. .

tna po 
išken-

20c

ios my- 
jue, pa- 
1 suta> 
08, pus- 

10o-

No. 114 Ponas Ir oernas. Af] 
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo! 
lių kaimiečių, žingeidi norinti! 
sipažinti su buviu ir sąlygoms! 
lių kaimiečių gyvenimo; ji | 
skaitytoją drauge jausti su vai. 
slėgtais žmonėmis. Chicago, III, 
pusi. 60............................................ «

No. 124 Robinzonas Kražius. S 
morališka pasaka. Antra patais;] 
da. ChicagOr III. 1903, pusi. 83.

pysak«-
masko-
?ms su
masto*.

No. 130 Revoliucijos žmonės^ w 
šė A. Niemojewski. vertė kJ P® 
Telpa čia sekanti apsakymai: '1. I 
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Bį 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Rerf 
torius, 7. Paukštis, ; 8. Poąas jį • 
Varšavoje. Knygelė įdomi kiekvlek 
Chicago, Iii. 1908, pusi. 76...........

No. 134 Sidabrinis kryželi* arbaį 
lidė iš Nazareto. Apysaka iš 1L 
kankinimo Kristajis. Eugenijus r 
Vertė J. Laukis. * Chicago, III. P, 
pusi. 169. (šitą knygelę Vilniaus lų 
kūpąs uždraudė lietuviams • skaijT. 
Kaina .... ....................... .. .t ®z"

imti,
No. 185 žmogus pepliuškis. V< no_ 

švediško Nėris. Labai graži ap) 
lė, kaip turtingo prekėjo sunu^ 
vedė su varginga mergina ir l/i 
giau gyveno už kitus, apsiveduąL 
turtingoms, šita apysakėlė T 
kiekvieną jauną vaikiną ir mergii 
mokina žmogiškos doroe. Chi< 
III. 1899, pusi. 23. ..........

No. 200 Akis už akį, dagtis už d; 
tį. Juokai viename akte. Perdirbta 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. J 
Kaina. ................................... į

No. 210 Dėdė atvažiavo. Kome4 
viename akte. Pagal lenkišką si/ 
sė B. B—a ir M. P—ig. Chicago, šiam 
pusi. 62.......................... . ...........................   ‘ • • • asi į

* Ra-No. 225 Geriaus vėliaus, negu 
kad. Komedija viename akte. F 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. F 
Chicago, Ilk 1902, pusi. 48............. ličių

Bcėti! 
b bu- 
[akatų

'No. 257 Kun. Gramulor raiti: 
je. Komedija viename akte. F 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyt™ 
mediją, tinkanti perstatymui, cpida- 
go, III. 1906, pusi. 14. ,.

*
No.262 Mindaugis, Lietuvos 

liūs. Istoriškas paveikslas' 5-se a fatve- 
se. Lenkiškai parašė Julius SI 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsai 
V. Kudirka). Chicago, m.- 1900, 
lapių 86.............(.. ..... L .

No. 286 Pirmi žingsniai, 
turiose. veikmėse. Parašė 
šas. Drama parašyta iš rev< 
judėjimo Lietuvoj.', Chicago, I 
pusi. 50.........................................

Dral 
Br.,

I dre- 
Įma iš 
Įliaująs 

jie jos . 
lis po-

No.,295 Pletro Carueo. Vienoj kniti- 
smo drama. Parašė R. Bracco. ' 
K. Puida. Veiksmo vieta —Nea 
šių laikų atsitikimas. < 
1908, pusi. 32.

ChicagdP08®- 
.... ... nebe 

nauja 
No. 302 fiiaurto Karžygiai. Ke*aikas 

veiksmą tragedija. Parašė H, I 
Iš rusą, lenką ir vokiečių vertinį, 
tė K. Puida. Veikimas atsibūva 
vegijoe Šiaurėje karaliaus Eriko hisva 
vinojo Kirvio laikuose. Chicago • , 
1908, pusi. 77. ....................... susJT I

šyp- 
ikina

No. 331 žilė galvon —• velnią* 
degon. Komedija viename akte, 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. 
cago, U\ 1902, pusi. 31. ...‘........ >lia.

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kf — 
trumpos poėmos. Parašė Jonas \Ja- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, vT 
tvirkėlis, Vylius, 3-sonetai. Praveri1®" 
ir Jautimai. Chicago, m, 1907, p^ 
lapią 41............  ,,,i .... įJi

No. 397 Keptos kančios. Eilės, 
rašė Liepukaa. Chicago, m. 1909, 
lapių 28. .............................



Ko. 436 Revoliucijos dainos. Suran 
klotos iš visur 24 dainos naujos ga 
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica 
go, IH. 1^08, pysi. 30. "................

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki 
mo augštybės. Tragedija-poėmaCPen 
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para 
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III 

,1907. pusi. 135, ...............  40<

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete 
J kuriuos žmones nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 

lietus ir sniegas. Kas yra
ant ko jie laikosi ir tt. Chl 

111. 1894, pusi; 79..............  25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
ja. Pagal profesorių 

sutaisė šerną£. Aprašo, iš 
ore žaibai ir griaustiniai, 

ant dangaus jvai 
ir šešėliai, ir daugybė 

ore apsireiškimų. Pla 
suprantamai paaiškinta, 

sužinoti oro permainas ir 
jdomių dalykų. Kiekvie- 

aprašymas, aiškesniam siiprati- 
parodytas ant paveikslo. Norin- 

arčlau susipažinti su oro apa
tėmis, verta perskaityti. Chicago, 
L 1907, pusi. 238............................ 75c
■daryta. [-••• •••• •••• $1-00

■io. 473 Apie žpmę ir kitus svietus, 
Fbuvj Įr pabaidą. Pagal Heilperną. 
Kibą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
Ks yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
b laikosi ir kaip sukasi. Kas yra šau
lį žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
ptos ir kitos rętal matomos žvalgi
as. Su 30 astronomiškų paveikslų, 
įra tai vienatinė knyga, iš kurios 
pogus tikrai gali apsišviesti. jChica- 
b. III. 1896, pusi. 255. Į.......... 75c
ia pati apdaryta. ...»................. $1.00

|No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gVus daiktus. Pagal profesorių Nus- 

-Laumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip Jie vystėsi, pradė
jus! nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paAkščįų, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su J paveikslėliais. Chicago, Iii. 1901. 
pu*l. 147...........  •••■- 40c

tylo. 490 Dvi Kelioni į Tolimą šiau
rę; SJutaise S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės ^siaurės poliusą. Chicago, Iii. 
KainiįZ..............'.....................  2°c

N«.507 Gamtos istorija Pagal Byt 
. vert/ė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau- 
? geltei vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
*ir aKmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai/: ir suprantamai išailkina gamtos 
istor iją, ypač tuos dalykus, } kuriuos 
žmo^uės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Cbi'riago, III. 1903, pusi. 209. .50c

n >. 508 Gamtos pajiegos ir kaip iš 
jų I naudotis. Pagal Bitner} sutaisė 
^H.nas. Svarbios moksliškos vertės 

• / ."ga, su daugyt»e paveikslų jvairių
tr kitokių prietaisą Išnau- 

Mo^/nul gamtos pajiegų. Chicago, I1L 
pusi. 238.......................  50c

INo. 516 Iš kur atsirado musų naml- 
«i gyvuliai ir auginami augmenys? 
[J<al Lunkevičlų sutaisė šernas. Su 
Teikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
nių 73.............  20c

ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31.................. .................. T... 10c

No. 597 Žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehl'j sutaisą Bernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go. III. 1906, pusi. 313.....................$100
Apdaryta......................................... ....

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, 111. 1908, pūsi. 53.................... 15c

No. 630 Ethnologlja arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštą ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo Jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, Hl' 1903, pusi. 667. ...... $2.00 Apdaryta.................................. $2.50

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikle, Nalkovskj ų- 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, Jų vardus, augš- 
tj, vulkanus, metančius iš- savęs ug- 
nj; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos'ir. kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, 'jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie Juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir naktie^. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau- 
dinta. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Kaina..............................................  $2.00

Ta. pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono. .... $2.50

No. 655 Istorija abelna. Delis I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro" Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, Iii: 
1904, pusi. 498.................................$1-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1.25

akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina........................    15c

No. 946 Priedelio prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po Jtekme lenkystės. Chicago, III. 
1905, pusi. 38.....................  -y.. 10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatoe lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, Hl. 1997, pusi. 47.......... 10o

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

INo. ^25 Kaip gyvena .augmenys? 
lagal Lunkevičlų ir kitus sutaisė šer
ias. Su paveikslėliais. Yra tai apra- 
ymas apie (vairius masų žemės auga
us, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
dėtojimąsi nuo pat menkiausių pavl- 
lalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl- 
ago, III. 1901, pusi. 129. ................ 35c

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. ■ Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europoą pradėjo plaukti J Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364........... $1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litarbs ant nugaros ir šono.........$1.25

i No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
atvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
leyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
įgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve- 
lasi dangiški kūnai ir kaip musų že
lė susitvėrė, teipgi, kokiu bu3u atsl- 
ado ant jos gyvybė; Su paveikslais. 
Ihicago, Iii. 1906, pusi. 140...............35c

No. 527 Kada ir kokiu budu gali 
ivietas kada-nors pasibaigti. Parišė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
raibos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 

•rašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
kinotl, kada ir kokiu budu gali svie- 
s pasibaigti, tegul perskaito šitą

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
Jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: klek lietuvių yra Chlcago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ip prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, Iii. 1901, pusi. 580.
Kaina..................................... ........ $1.00
Apdaryta. ................. ?.................$1.50

O paoiuaifįii, tegul ai L<$

• tygelę. Chicago. III. 1906, pusi. 135. 
pas Alna, 
va!

35c

No. 545 Nematomi priešai Ir drau- 
jor || žmonių. Pagal Bitner} sutaisė šer- 
pa[ is. Aprašymas smulkiausių bakteri-

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 didelei mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, Iii. 1899.......... 50c

kum
’ Gali

gimdančių visokias ligas pas žmo-
I, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
paveikslėliais. Chicago, III. 1905,

II. 113..................................  .... 30c

Piti!
Joni

baiZ
rinki

. kė ii
ji nd

L>. 548 Oras, Vanduo, Šviesa ir fti- 
fa. Lekcija Prof. Blochmano’o. Šu
lė šernas. Visiems suprantamai ap- 
fta ypatybės chemiško ir fiziško 
Į-eso. aiškesniam parodymui kurio 
1 daugelis tam tikrų paveikslėlių, 
’-ago, 111. 1907, pusi. 138. .... 40c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemu
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto Istorija nuo seniausių laiką, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, pusi. 305.  ............$1.00
Drūtuose apdaruose.................... $1.25

. Siu 
tirėti j 
Jamtį

o. 553 Paėjimas organiško svieto, 
kl Bitner}' sutaisė šernas. Knyga 
[lės moksliškos vertės. Ji ■ aprašo 
Imąsi viso sutvėrimo ir visų garn
iu tvertų daiktų; parodo, pagal se- 
Isius ir giliausius žemės sluogs- 
[. daug milijonų metų atgal gyve- 
uis ant žemės augmenis, vabalus, 
hs, paukščius ir tt. Su paieikslė- 
L Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 851 Apie turtų išdlrbimą. Pa
rašė Schram. • Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139............................................. 35c

566 Senų gadynių išnykę gyvi 
irimai. Pagal Hutchlnsoną sutaisė 

' Aas. Su paveikslėliais. Aprašo se- 
' pažii isių gadynių įvairius sutyėrimus, 

ginusius ant žemės dar prieš atsi- 
’ 1~ią žmogaus, šiandien tų sutvė- 

ktinus žmonės, kasdami gilius 
lūs, kanalus, arba imdami iš ža

No. 856 Aukos Karės Dlsvul. PMra
šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo Jų 
priežas^ia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas } jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40............. 10c

kėjiij 
pink

i « anglis, randa giliai palaidotus še- 
h?e_ Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
r sugadintus kuhus, užklotus kelioli-

No. 864 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemcmallzavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lidKivystel 
sulyg šiai dienai. Chicago, -OI. 1903, 
pusi. 41.....................  15c

bart

■ **bi

,8 sieksnių storio žemės eile. Jie 
rĮįa šiandien išstatyti (vairiuose muzė- 
* jose, iš kurių žmonės mokinasi pa

ti, kaip' sena yra musų žemė. Mok- 
ičlai, pagal storumą ir senumą že- 

. s sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
■nūs randa, gali spręsti, kaip sena 
ra musų žemė ir kaip seniai" žmogus 
nt jos .atsirado. Chicago, m. 1900 
ksl. 370. $1X0

... $1.25

lo. 589 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atsižino-

No. 1525 Rankvefia apmatų rašy
mui. Knygelė panuklnaatl, kaip ra
šyti gromataa j firmas,“ požjstarnus, 
gimines, prieteliusxjnyUKlu8 ir myli-' 
mas prieš apelvedldą, | "ponus, kuni
gus, vyskupus ir "kitas augštos Ino* 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje vąbduviįį gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, Iii. 
1895, pusi. 115. .......k ......... 35c

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė dernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo valkus. Chicago, III. 1897, 
pusi. 132. ........................  35c

■ , ih-—iė

M A L D A K JI YĄES.

Mažas Aukso Altoriuj)Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dime ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera balta, atidi, drukas stam
bus, didumas knygstiV 3X4^ colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėllate; mišparai lietuviški Ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakfhplnimo ir tt. 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rožančiai, 
stacijos, k a runk a, keliolika šventų 
giesmių ir tt.

Tlo. K9 Visi Popiežiai ant vieno ab
rozo, nuo pirmutinio šv, Petro iki Le
ono XIII. Miera 24x30...............  $1.25

No. K853 Išpanija priima Kolumbą 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42...............  $130

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

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

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

No. K765 Wllllam McKInley, prezi
dentas Suv. Valst. Siaurinės Ameri
kos, kuris Ūpo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28............     50c

No. K1006 Teo. Roosevelt, Suv. Vai. 
buvęs prezld. Miera 22x28. .... 50c

atprato nuo rankos rašto ir visi

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijos. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 21.......... 10c

No. 1157. Koks privalo luti valkų 
auklėjimas? Rankios rašt|*. parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, III. 1908, pus
lapių 91.................................................25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas ąple klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chlcago, III. 1907, pusi. 113. 30c

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

m.
25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, IH. 1897, pusi. 104. 25c

S.

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfą, Harvey, kfax- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chicago. III. 
1906, pusi. 307.................................$1.25
Apdaryta............................................ $1.50

No. 1326 žodynas lletuvlškal-angll£ 
kos kalbos. (Dalis 'L) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus Jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius, 
audimo apdarai. Chicago, III. 
pusi. 382. ............................ .........
Popieros vlršals. ;........................

Kieti 
1902. 
$2.00 
$1.75

No. 1327 žodynas angliškaklletuviš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
118. Čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis - paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas Cx9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms. 
lapų kraštai marmuruoti.............$4.00
Ta pati knyga popieros apdar. $3.00

No. 1328 Žodynas lletuvlškai-angllš- 
kos ir anglIškaJ-llstuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II, ty. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje 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 blskio.) .............................$730

Tas pats 
apdarytas

kaip 
bran-

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jimiški, moksliški Ir drauglškai-poli- 
tiškl 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 Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, Iii. 1907. 
Kaina. .... . ................ 10c

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
žmogaus Senumas; Anykščių šilelio 
Ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112. ..............................15c

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnl- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egi pt iš ką sapninyką, su aprašy
mu planetą atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
jele tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, UI. 1895, pusi.-206.............. 50c
Tas pats drūtai apdarytas. ...... 65c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo T Sodiečių sukilimai Ispanijoje' 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. Chicago, I1L 1908, 
pusi. 34..................-............................10c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, mooų ir visokių pa
slapčių ir praktišką C. C. 8t. Germaln 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia manų knyga, burtų ir delną- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarą kolori uotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go. 111.1904, pust 412......................$230
Apdaruose..........................................$3.00

No. 1801 
auksintais

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

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

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuzijos ciesorius. Miera 22x28.

. ................................................. 50c
Prastais, drūtais apdarais, 1 —— -------------- -------- ----------

kraštais, . apkaustytoms ' Kaina........................................... .... 5Gv
pasidabruotoms biėtelėms. I No- K860 Chicagos Miestas 1779 m.

60c Miera 22x28. , 50c

No. 1803 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvietka 
ant vieno šono.............................. $1.25

Moroko skaros minkštais No. K1033 Maskolių su japonais ka
rė prie Liaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
Joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28................................................... 50c

vių dar mažai kas teturi drukuojamą 
mašina, nes dar žmonės labai maiui 
apie jas žino. Jps labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lu
ditą laišką j Lietuvą pas savo tėvąk 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą paš kitą, idant per
skaitytų, o tada jau visi žino jo sekre
tus. Su mašina drukuotą laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi 
šytl 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. 
Darbininkui žmogui gali užtekti* vie
nos mašinos ant labai ilgo, laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kliu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, 
kiekvienas 
kys, atėjęs 
vo lankyti 
perskaityti 
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tokia 
gams, profesoriams ar 
nes, ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali išsidrukuoti ir kiekviename lai
ke perskaityti.

“LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šluos agentus ąauuua u te i są

lyti “Lietuvą" metams ir užsimokėti

S. Rinkevičla.

Brooklyn, N. Y. 
skas, 347 Rodney 

73 Grand

Baltimore, Md.
L. GawUs, 1834 N. CasUe

Pov.

Street
Street

Street.
Cleveland, Ohlo. ' J 

šūkis, 6524 Formaa Avė. S. H.

Chicago, III.
Charles Laban, 10802 Michlgan Avė.
Juozas Volmerls, 168 W. 18th SL

Cambrldgeport, Mass
Pet. Bartkevičius,
C. Kavolius,

719a Main SL
19 Harrison Street

Juos.
East

Rainis,
8t Louls, III. X 
452 CollinsvUle Avė.

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

No. K1034 Japonai atima Iš masko
lių tvirtovę Port Arthur, 1 d. sausio 

.50c

No. 1804 Franeuziškos slidžios sku
relės minkštais apdarais, apvaliais . • - .-------------
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa* 1905 m- Miera 22x28. 
rašai Ir kraštai..................   .... $1.50

p No. K419 Popiežius Leonas XIII Ir
No. 1805 Apdėta baltais sloniaus Amerikos Katalikiški vyskupai 

kaulais ir celuloida, 3 sidabriniai me- j ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c 
dalikėlial kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis biėtelėmia, su kabe, auk
sinti kraštai.................................. $1.25

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

kuriuos 
galės perskaityti ir nesa- 
ant susirinkimo, Jog nebu- 
ligonių.* nes 
postal-kortę,

New BritąIn, Conn. 
Pleasant StreetČeponis, 21

nebuvo kam 
kurią sekre-

mašina ku ni
kai bėtojams.

Newark>
V. Ambrazevjčia,

N. J.
178 Ferry Street

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 Sor 22-nd Street

N.
80. Boston, Mass.

Gendrolins, 224 Athens Street

Scranton, Pa.
Jupz. Petrikys, 1514 Roea Ava.

Shenandoah, Pa.
And. Mačls, 138 So. Main Street
T. Kryžanauskas, J2H Cherry Street

Sprlngfleld, UI.
Jur. Tachliauckns, 710 Enoe Ava.

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

..... .......................................... $130

N o.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas klelikas, 
su kauline kabute, auksinti 
Kaina.

kraštai. 
.. $1.75

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

No. M78C Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28.......... 35c

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

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pa
sieki. Miera 20x25................:.. 30c

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

greviorE^is.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves ‘ 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnei.,
Knygelės miera 2^X3% col. Pus

lapių 140. storis col; Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia- maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas Ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Baltą, plona, ge
ra popiera. čia yra Jų tiaVeikslėliai ir 
kainos: ' ’ <

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip skurlniat, grąžąs 
išspausti išmarginimaL lapų kraštai 
raudoni..................................................35c

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, Išrodo lyg skurinlai, gražus 
išspausti išmarginlmai, auksuotas kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. .... .......................................40C

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai, Išrodo kaip balčiausias slo- 
niaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po
piete; ant šono graži kvletkds šake
lė su aukso Ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė............................ .. $1.25

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

No. 1904 Juodos franeuziškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina..................................................$1X0

No. 1905 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargini- 
mal, 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, 
randini kampai.-................ .... 55c

Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal
voje — Juodai ant Balfo. Plotis 
Ilgis 28 col. 1- n< 

Kaina 50c. Vienam.

Na K639

No.' K653

No. K698

No. K877

22,

Tadas KoscAiška.

Jonaa

Juoz.

Jonas

Sobieskis.

Poniatovskis.

tpMeskis III, Len-No. K892 
kijos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vindabona 12 Rūgs.' 1683 m.

z; . I
No. K760-Dabartinis Popiežius Plūs 

X-ete. Miera 18x25. ...................35c

No. K928 
paveikslas.

Aniuolas sargas, gražus
Miera 22x28.............. 50c

Kražių skerdynė. Paveik-

Stereoskopai arba Teleskopai

DRUKUOJAMA MAŠINA ' 
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina $6.95.

Odeli Typevvriter yra viena iš ge
niausių pigiųjų dcukuojamų mašinų. 
Ji drakuoja teip gražiai, kaip mašina 
plrkYa už $100.00. Ji yra *|frutesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbi iš gryno 
plieno, prie jęs nėra medžjo nė trupi- 
nėllo. Visa mašina plieninė ir. litafos 
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 dru- 
kuotl. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- 
writer, o niekada nesigailėsi, šitų 
mašinų kainos seniau buvo/$20.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau — 
$10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kalną, ir dabar jas par
duodame už...........v. ................$6.95

Su gražia audimo apvilkta skryne
le už.......... ................................... $895-

Su gražia skuros apvilkta skryne
le už...............................................$9.95
Voliukas tepimui raidžių, skyrium 
Atrament. mašin., maža šeivukė 15c

žais- 
pasi-

K.
Turners Failo. Maso.

P. šlmkonls.

Waterbu ry, 
žemantauskas, 39

Ccnn., .
W. Porter SL

Ant.
V/orcester,

Bernotas, 12
Mass.
Harlem Street

Westvi!le, III. 
Juozas J. šilkas. 

t

Mokinki mes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis' be mokintojo (apdaryta) $130 
Vaikų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Nauja? Budas mokintis rašyti be 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų be 

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

šiuo

Bo»

adresu:
P. Mlkolaints, 

New York City.

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

No. 921 Labdarybė plrmiaus Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagony 
labdarybė, II. Vyskupų ir virtreollų 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pusi. 36............. 10c

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina motery klausimą, todėl yra

~ 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 burtą pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai ją darymo. Chl
cago, m. 1903, pusi. 262............. 80c

No. 8766 Gedeminas, Didis Lietuvon 
Kunigaikštis apima''Kijavos pilj 1318 
metais, o maskoliai puola prieš jj 
ant kelią Ir paduoda Jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24. ................. 30c

No. K820 Martin Luthar. Miera
22x28. ..../...........J...........................50c

No. 899 Martin Luther su visa savo 
šeimyna. Miera 22x28.............  50c

Kas tai yra. Teleskopai Ir Stereo
skopai 7

Teleskopas yra tai prietaisa su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žymiai pasididina ir ja
me atsisklrsto y pa ta nuo ypatos, trio- 
ba nuo triobos, medis nuo medžio Ir 
Jau tada matei ne abrozėl|, bet gyvą 
paveikslą, naturališką regyklą, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir apllkui save viską matai,’ 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI $1.00.

STEREOSKOPAI.
Stereoskopai yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėliai, kurie dedasi | Tele
skopą ir I juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopai 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovyti, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias triobas, daržus, sodus 
ir puikiausias viso svieto vietas, bet 
gali gražiausiai uibovyti Ir savo drau
gus, svečius ir didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopai interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, Jaunus ir senus, didelius ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymą, Jerozolimą, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskopą su Stereoskopais, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai, kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas, sė kelionė tau nekaštuos.

čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kainą.

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

SERIJA II. Susideda iš 25 Stereo- 
skopiškų paveikslėlią dėžutėje. Kai
na dėžutei. .... ..z................  65c

8ERIEJA III. Susideda iš 25 Stere- 
oekopišką paveikslėlių ii Kristaus gy
venimo. Kaina dėžutei. .... .... 75c

BERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei.......................................$2-00

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

SERIJA VI. 12 telp-pat maišyto ga
tunko paveikslėlių pundelyje. Kaina 
pundelių! ............     60c

DRUKUOJAMO8 MASINOS.
(Typewrtters.)

Drukuojamoe mašinos (typevrriters) 
yra reikalingos kiekvienai ypatal, mar 

'žam ir dideliam, vyrui ar moteriai 
kupčlul ar darbininkui? Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amertironal Jau visai

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 numaniais prasidedant nuo 
1 iki 121.

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

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

Jaunuomenė flirtuoja parduodami 
vienas kitam kortelę ir klausdami, ku
rte/ numeris jo atsakymo? Su kožna 
skrynute, yra pridėtas * paaiškinimas 
kaip žaisti......... ■  .... $1 25

KUR GAUTI “LIETUVĄ".
Galima gauti ' kiekvieną savaitę 

“Lietuvą“ už 5c. pas šiuos agentus:

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

Brooklyn, N. Y.
73 Grand 
97 Grand

77 Gold 
215*Berry 
144 Grand

StreeL 
Street 
Street.
Street 
Street

Baltimore, Md.
Jur. Diemedis, s 521 Columbia Avė.
Jonaa Luisą, 52t W. Lombard 8L

Bridgeport, Conn.
Kazys Lendraltls, 324 Warren Street

Chicago,
P. M. Kaltis, 221 W.
J. Vasiliauskas, 2498 Kensington Avė-

Ellzabsth,
Dom. Bočkus,

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

III. 
Wabsnsia Avė.

N. J. - 
211 First SL

Lawrence, Mass.
A. Ramanauskas, 99H Oak Street

Montollo, Maaa.
E. P. Miškinis, ■ 9 Arthur Street

Montreal, Canada.
K. Bielek, 1135 SL Bkatherine Street

New Haven, Conn. 
nskas, 217 Ferry Street

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

John
Portland, Oreg.

Bromnan, Browman Neirs Co.

Scranton. Pa. ■
M. Valentanavičla, 1831 N. Mala 81

Inter Nors Agency.
WorceSter, Mass.

Paltanavičla, 15 Milbury Street.

8th Street.

GAISRAI.
Kaip paduoda laikraščiai, ___

cagoje viena diena buvo suvirs 8q 
gaisrų, kurie padarė abelnai apie 
$8oocoo- nuostolių. Jeigu peržiū
rėtume visų metų statistiką gaisrų 
viename mieste Chicagoje, tai pa
matytume kokią daugybę namų su- 
ėdą ugriis. Kada ugnis pakįla ko
kioj vietoj, tai su viena valanda 
paverčia visą turtą į pelenus —• 
turtingus žmonės į ubagus. Vie
nok nebaisi yra ugnis tiems, kurie 
turi nusipirkę apdraudimo nuo ug
nies raštus. ,Už pinigus gautus 
iš apdraudimo kompanijų vietoj 
senų sudegusių namų gali pasista
tyti naujus, puikius namus, o vie
toje sudegusių daiktų, gali nusi
pirkti naujus, puikius daiktus? Ap
draudimo raštas duoda užtikrinimą 
kiekvienam žmogui, kad jo turtas 
niekada negal žūti, nors jį ug
nis sunaikins. Kiekvienas žmogus, 
kuris nori turėti savo ateitį užtik
rinta, ir savo turtą apsaugotu, rei
kalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą, ar tai namams,- jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O 
jeigu jau kiekvienam pridera tu
rėti apdraudimo raštas, tai geriau
sia vieta nusipirkti tokį raštą 
yra pas lietuvį, kuris < parduoda ap
draudimo raštus nuo ugnieš visų 
geriausių apdraudimo kompanijų. > 
Nelaukite pakol jums turtas su
degs, bet ateikite kuogreičiausiai - 
į musų ofisą ir nusipirkite apdratž- ? 
dimo raštą.

A. Olszewskį, 
3252' S. Halsted st., Chicago, Iii

Chl'4

PIRKIMAS IR STATYMAS . • 
NAMŲ.

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

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

Randauninkai namų yra patys 
didžiausiais savo priešais, nes jie 
nuskriaudžia ir save ir^ savo šei
mynų išmokėdami aukštų randų, , 
kas mėnesis, ir galų gale - 
nė^ pinigų, nė savo locnos pašto*



ges. Vienintelis išsiteisinimas iš 
tokio pasielgimo žmogaus yra sto
ka- pinigų nusipirkti arba pasista
tyti sau locnus namus; bet ir tas 
išsiteisinimas nėra užtektinas, -nes 
šiuose metuose nereikia daug' pi
nigų, kad sau triobą nusipirkti. 
Užtenka turėti nuo $500 iki $1000, 
kad nusipirkti sau gana gerus na- 

- mus ir-niekam palukų už namą 
nemokėti. Kas nori statyti sau 
naujus namus, ta£? žinoma, turi 
turėti daugiau pinigų, nes dabar 
statymas naujų namų brangiau at- 

, seina negu pirkimas gatavų namų, 
' kurie savininkui jau randa pinigus 

išmokėjo, ir kuriuos dėlei tos tai 
priežasties savininkas gali -pigiau 
parduoti. Vienok męs matome, 

’ kad nuolata^ nauji namai yra sta
tomi ir pigus ir brangus, ir tokiu 
budu pastoja didžiausi miestai. 
Statydami naujus namus męs gali
me pastatyti tokius, koki yra ge
riausi, musų nuomone, o pirkdami 
gatavus namus galime? pasiskirti 
tokius kurie mums geriausiai pa
tinka, tokiu budu nedaro didelio 
skirtumo, ar perkame gatavus na
mus, ar statome naujus. Galima 
surasti ir pigius gatavus namus,

• ir pigius lotus pastatymui naujų
• namų. - Ar šeip, ar teip visgi* ge

riau yra įgyti locnus namus, negu 
mokėti begalinę randą, ir dar ne
turėti nė jokio gerumo. .*

Kad pirkimas ir statymas namų 
yra gerai apsimokančiu daiktu, tai 
matome iš to, jog daugybė žmo
nių turi ne tik vienus namus sau 
gyventi, bet stato ir perka namus 
parsamdymui kitiems. Namai at
neša paprastai nuo $6.00 iki $10.00 
pelno nuo kiekvieno 'šimto įdėtų 
pinigų, kuomet bankos moka dau- 
gaiusiai vos $3 nuo šimto. Taigi 
skirtumas pelno terp taupomų pi- 
nigų. bankose, ir įdėtų į namus 
yra aiškiai matomas, ir todėl tik 

.priešai savo naudos gyvena ran
duojamuose namhose. Kas nori 
turėti savo locnus namus, ir turėti 
didesnį pelną nuo savo pinigų, te
gul kreipiasi į mus, u męs paro
dysime, kokiu lengvu budu kiek
vienas gali nusipirkti sau namus, 
Žemiau paduodame surašą musų 
parduodamų namų, iš kurių kiek
vienas gali sau pasirinkti tokius, 
koki jam geriausiai patinka.

Skaitykite šitą surašą musų par
duodamų namų:

3

2

2

- Wallace St., prie 37 ui. 
lubų, 3 natai ir 1 Storas muri
nta namas

mal; ant Lowe Avė, arti 36 gat 
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina................................................. $2-000

nuo . $300 iki $472 į metus, Kaina
nuo ...............................$3.000 iki $3.500

Wallace St., ter> 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ...,...........j...........'....$8000.00

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

mas ......................... '...............$5300.00 |į NAUJIENA
Lietuviam! B
rainiais nesveikumais, M

04682135

Telefee Ysrde 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip Ui: Plenipotencijas,-Kontraktus, 
Bill of Sale, TesUmentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St

Chlcago, III.

$7500.00

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui. 

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas ..........................  $3000.00

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

2

2

2

Flsk St., terp 33 ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, štoraš ir viekas flatas 2000.00

Grant Works ant 
lubų, ant 2 lotų, 6 __ __

Storai, medinis namas, parsi
duoda su storo fixturės.... $8500.00

14 ui. 
natai, 2

Grant Works 49 avė. 
Inbų, 3 flatal Ir * Storas, me
dinis namas ............................$5200.00

f luboms, 2 gyvenimais, po 5 rui-
Baus medinis namas ............... $2.000,

2 lubų mūrinis namas, *4 
arti 36 

Kaina 
. $3.500

Puikus 
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat. Randa $444 j metus, 
tiktai ..................................... ..

Mūrinis namas ant 37 gat 
$240 i metus. Kaina.................

Pulkus mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai įtaisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi {taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 J 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gaL

Randa 
$2.00b

$5.100

NUMAŽINTOS KAINOS, 
lubų mūrinis namas, 14 ruimų.

25x147. Randa $30. Kai-
........................................... $3.000.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, M 
užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Modical Clinlc, 344 So. Stata St. M 
prieš ėjimy gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nnoaeklų ir laikantį iš- * 
gydymu kožnos ligos, kuri) prisiima gydyti. Ar eai nerviška* ir nurimt- nj 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N 
trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios i r nečystos, pajuodavę paakiai, K 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorsliški ir 
Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Seklisika Silpnybe jj 

nesuaugusios ir šalto* daly*, nusistojima* šlapume paliktame per naktį, M į 
pienėtaa šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikom} pūslės ar inkstų? A 
Išsiputlm} Gyslų Maišely j; Uiaendintf Puletekį; Užakimą V ar pakylės; By- M 
fililišk} Užnuodyjimą Kraujo,-ar kokią kitoki| gėdingą nervų, odos, kraujo Kl 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškoms*, turi užkardu- £N| 
sea dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau-M 
damą gerklę ir tt. ? M

Jeigu turi* tai Chlcago Medical Clinlc 
užtikrins Uu pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad S 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iŠ pirmos dienos, ir neužilgio kd 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 
sunaikina jau rus ir pusųmžiniu* vyrus kaip išbėgi mai sėklos nakties laike, M 
arba slaptinga* nubėgimas sėklos su šlapumu. Ta* padaro žmogų netin- K 
kančių prie darbo, ženatvė* ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina si 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga* K 
nėdinimo lytiškų geidimų. M

Męs tikrai tave ifigydyaime.
Męs gydom ir ižgydorn sSklo* nubėgta***, nervų nusilpnėjimą, uteenėjusį puletekį, *yf!l^ M 
nenstutallikus bėgimus, pntžagyst*, inkstų ir pūslė* liga*, teisybę sakant, visas Vyrų M 
Ligas. Viso* klinty* laimingam ženybiutem gyvenime bu* prataljnto*. Tukstanėiu* jaunų M 
ir pusamžlnių vyrų kasmet prie* laikę nužluoja į grabą jaunytes* iždykumai, per tanku* U 
■uiiknopinimai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vieną ii virė paminėtų ženklų, pasirodavyk 
su mumis pakol da nėra per vėlu.

Rodą tau nieks nekaituo|a, • gali ulčšdytl daug ksstijimų.

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

Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryte iki 4 pa plot, Ir nuo • Iki 7 vakare. M 
Nedaliomis ir kitomis Šventoms dienoms: nuo 10 ryto Iki 11 vol. pietų tiktai. M
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Lotas 
na ..
Tas namas yr'a ant 38 ui. terp Au- 
burn Avė. ir Gage St. * >

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.
3295 80. Halsted St, Chlcago, III.

Gydo visokias ligas moterų, valku ir vyru. 
Teipgi turi didelę praktikę ir gydo-puekm ingai 
visokias limpančias, užsitenėįusias ir paslaptin
gas vyrų tisas. Daro opereeijdb pasekmingai.

Auburn Avė., arti 34 Place.
- 6 ruimų medinis namas, aukštas
ponamis. Lotas 25x130 pėdų. 
Kaina ;........... '. $1.600

Laflin St., arti 46 gat.
2 lubų medinis namas. Krautu

vė ir 4 gyvenimai. Randa $43 į 
mėnesį. Turi būti parduotas grei-

• tai. Kaina
Laflin,

4 ruimų 
lotų. Turi 
Kaina ...

Parn< /l
7 ruimų mūrinis namas.

25x125 pėdas. ~MM|BMMV|H|
2 lubų medinis namas 2 gyveni

mai po 7 ruimus. Lotas 25x125 
pėdas. Kaina ..................... $1.900.

Throop St„ terp 28 ir 29 gat.
2* lubų puikus mūrinis namas,

- akmenų pamatu. Kaina .. $3.800.
33 Place, arti Halsted St.

5 ruimų medinis namas'. Lotas 
25x147 pėdas. Kaina tiktai $1.700 
Union Avė., terp 33 ir 34 gat.

2 lubų mūrinis namas ant stul- 
1 pų. Lotas 25x125, 2 gyvenimai. 

„Kaina .... ...........................  $i.8qo.
Union Avė., arti 36 gat.

2 lubų puikus mūrinis namas, 16 
ruimų. Maudykla. Kaina $4.500.

Parnell Avė., arti 32 gat.
2 lubų mūrinis namas su visais 

naujaisiais įtaisymais. .. $3.300. 
Ant 37 Place, arti Kedzie Avė:

Medinis namas, lotas 25x125 
pėdės. Kaina tiktai $750.

Ant MORGAN St. arti 63-čios.
Puikus, 2 lubų mūrinis namas, ak-

- .meninis pryšakls, ir laiptai. 2 gy
venimai. 6 ir 7 ruimai. Maudynė ir vi
si naujausi {taisymai. Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statytas. 
Atneša raudos $600 { metus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti $6700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo $7900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai $5700. 
Iš kalno reikia {nešti tiktai $2.500, o

* lyk{ ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namų pigia kaina.

Halsted St„ terp 56 ir 57.
Medinis namas 1% lubų ir pona- 

mls. Randa $15. Kaina........... $2.800.

Lovve Avė., arti 33-čios ui.
Mūrinis namas, akmenų pamatai.

Randa $24. Kaina ................... $3.200.

tiktai ......... *... $3.200.
terp 47 ir 48 gat.
medinis namas ant 2 
būti greitai parduotas. 

............r................$1.300. 
Avė., arti 37 gat.

Lotas
Kaina tiktai $1.500.

2 lubų medinis narna* y f.t 38 ir 
Gage vii. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 13x147^. Rauda $18. Gera 
vieta Vaizbai. Kaina .............. $2.000.

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

Marshfield Avė. arti 35 St.
lubų. 16 ruimų, medinis namas. 

$3.500
2

Pulkus. Kaina .

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

mai. Kaina ................................... $2.C00

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na
mo. 50x137 pėdas. Specljališkos rin
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmjrkit 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ..................  $2.500

Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na
mo, terp 33 ir 34 gat. 24x135 pėdas, 
2 rinkliavos ut gatvę užmokėtos. Kai
na .........................................  $800

Ant Weatern avo. bulvaro terp 43- 
člos ir 45 ui. .-nuaus iouu ant__ 1
dencijų. Kainos nuo $2;v.uo ir auk
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus, pasid vejos.

Teipgi turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Cblcagto.

Lotas ant 69 piace terp Hoyne Ar. 
ir Leavltt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvls, vanduo, gazas, 
srutyne. Kaina tiktai ..........   $300.

rezl-

Ant WALLACE St., arti 32 ga$.
Murinfs namas -ant stulpų. Lotas 

25x125 pėdas. 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 Auburn Avė.
Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas.

Kaina tiktai..............................<...$1.500

Artimesnėms žinioms kreipkitės 
pas

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

KAIP PADARYTI MONUS

BURNSIDE, III. Apt Lexlngton Avė.
2 mediniai namai ir staldas. Randa 

$288 { metus. Lotas 50x125. Namai 
tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik
tai ........................................................ $2.500

Ant MORGAN gat. arti 35-tos.
Mūrinis narųas. 7 ruimai. Lotas 

26x150 pėdų. Kaina >t.. .... $2.700

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

nsinis. 2 gyvenimai 8 ir 5 ruimai. 2 
maudynės.'ir visi naujausi {tapymai.' 
Lotas 25x172 pėdas. Randa $360 j me
tus. Kaina tiktai............................$3.300

Puikus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant Lowe Avė., arti 38 gat. 

Randa $264 { metus, 
tai . $1.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 sat Randa $360 j me
tus. Kaina...........................................$2.500

J ir 3 lubų 
■merald Avė,

mediniai namai ant

Y ta tai knyga apralanti kaip pa
daryti «3 manus be Jokių aparatų 
ir didelio iteitavinimo. Monu* gali 
kiekviena* padaryti ir lengvai už
dirbti dideliu* pinigus. Dauguma* 
išsimokinusių i* to* knygos uždirba 
po *10 ir 1*0 ant vakaro. Tamteta ir 
gali tiek uždirbti. Jeigu tik to nori. 
O kodįl nenorėti, Jeigu galima? Nu
sipirk Šita knyg* ir.uždirbal lengvai. 
Knygos preke tartai SOe. Pinigu* 
*ių*k Money Orderiu arba markėm*.

J. 1LGAUDAS 
3312 S. BabtM St, C1ICAG0, ILL

'.i. : ~
M 7 akmenų
Gelzhlim Laikrodolra.

4 Stiebe I i u užsūksmes Ir 
nustatomas; vyriško ar 
moteriško didumo. 10 
■st* saksMtai* raštuota i, 
dvigubai* medžiokli 
nials lukštai*, puikiai 
graviruotai*. Laiką bes 
*(taa«M Hk ypatingai 
pritaikytas adtMstvbs*

’ttaMgjJrgLJgr siu* Męs pesiųMme Ai 
ta laikrodėlį kokiu ne

bok adresu C.O.D. $8.7* ir persiuntimo lėėo* 
su ties* pilno ištyrimo. Jei nebus tok*, kaip pa
sakyta, nemokėk nė vieno cento. Atntek. gal tau 
parsieis užmokėti $35.00 už tokį pat laikrodį, jei 
pirksi jį pa* kokį sankrovlnlnka. Labai pulku*

Excelslor Watch Co.
j., Chlcago•rti 3T gat Randa £qq Athenaeum Bldg.

Sutinimai ir kitokį nsevoikumsi yra iėgydorni trumpu talku sa keliom* dmuorni 
*ų orlgiualUku budu gydymo. Atsakau ilsi prj taikyta i musų gydymas yra tikriausias Ir i

Męs Apdraudžiame
(Itisurlriarne)

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirtie*.

Męs apdraudžiama VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas ‘

A. OLSZEVVSKI
XHKta(h3S3 P2“ s-Hal>,ed 84
3252 So. Halsted 1U Olszevskio name.

Traukta dantis be skausmo, Išgydo Skorbuta, 
Neuralgija, sudeda nauju* vieton IŠpuoluslų. pri
pildo tekirmijoslia auksu, sidabrą, amalgamų. 
Vatanaes: Ai ki< m* dienom* nuo 8 ryto Iki 11, 
Bite 1 iki 9 vak. Nedėlioms: nuo j) r. iki S vak.

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. 
Tukstautlal plikų žinomu atgavo pui- 
k"‘S plauki.«, sulaiko.ltnkini| niaukų 
galvo* labai trumpame irike Vietoje 

aenų atauga nauji, g ratu* plaukai. Vteokta Id- 
fer»acite dykai. Arten.. jjx* tintam* reikia ta- 
lyti įdedant kn*o* ženklelį.

PltOF. J. M. BRUNDZA

“RAISTĄ” (Tka Jaugia)* DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Lletuvo*” ir “Vienybės L.", kurie dar to* knygų netari ir nėra skaitę.

Jei knygo* ■ RAISTAS” nėši dar skalią*, tat visai mažai tetanakOanerikos g u d r y be ■ 
* tik lybe • Ir, teip vadinamajos. gero y ą ir negali lėaisaupMl nso visokių pinkliu, neg 
neturi gana patyrimo. ”RALsTaS,ttai knyga patyrimų. '

Perskaitę* “RAISTĄ” teippat žinosi vi** sutvarkymą dabartinėm pramonijo* ir kodėl 
bedarbė* kita, o tuomi ir kaip galima turėti visuomet darbai ta gyventi laimingai.

„RAISTAS” dėl ižnaėumr turo Idėjų yra teip pageidaujam* knyga, kad yra 11 vers ta i 
Visa* kalba*. •

“RAISTAS”, kuris sudrebino Amerikos ir Europo* parlamentu*,'yra didelė, 3M pusla
pių knyga ir svarbi tuomi, kad aprašo gyvenimą lietuvių Aturtkojei

“RAISTO” kaina $|.M, perkant pati* knygą. PrenumemU JaMraUlų ‘ Lietuves” ar 
“V ien. Liek” metam* $2.00. Bet kas naujai utsiiakis “Lietu**,” ar**Vien Lteu“metams.

Kiekvienas lietuvy* inteligentes pripultas didelę vertę knRgos 'Įtel*ls»".

Tabako Naudotojai 
Padėkit mum* apgarsinti musų tabską tarp savo draugų, o n*ąo 

duosim Jums Altą fonografą DYKAI.
Nėra tai koks Instrumentas žaislo! kaip tankiai kiti IMIrb4|al yra papratę dusti kaipo 

premilą, bei tikraįgera lt kiekvieno atžvilgio kalbamoji malina (grafrionaz)
Kad* panorėsi galėti turėti savo namuose kon* 
certę dykai, ne koncertą kokios suklerusi* 
armonika* ar smuikobyplmę. bet koncertą dk 
dėlių bcnų arba orchestros, daina* rarslausių 

I dainių, juokingas ir ažimanėias. indžiu -vis
k* ką tik norėtum IMrati galima pritaisyti. 
‘l’aklavsk srtymtansto) muzika Ukų iūs'ru 

n>> litų krautuvė), o :.p • kalbamųjų inalibf
* Klnk:' l-i' -« at.li.-.:..; J* HM par

davinėja po JIS 00.

Męs prisiusime Jnmi visokio tabako po bislcį. Austriško. Bot n liko, Herooglško, Turkiško 
ir Rusiško. Viso sykiu u* *0.00. Jus lentytei t* tebūk* galite parduoti savo draugams, nes 
tai yra geriausias tabakas, kok| kur galima gauti*

Apteikęs mus tabaką rekomenduok Jį savo draugams ir Jei Jis jiems patiks, duok jiems m u 
sq anresą Ir tokiu bodu padėsi mums apgarsinti. Uitai męs duosim tau visai dykai mus “King" 
fonograf*. Yra lai vienintelė proga^ gauti dovinę.

UI taboka skaitysima jums *0.00. Prislųsk iš kalno 50o. (kraaalaaklkate), o męs išstųilm 
tabaką ir fonograf*. Apžiurėją*. jei rasi garais, atmokėk F i preso Agpnlul likusius ŠB.80 ir pa
silaikyk Juos sau.

Pinigus sugrąžinsime kiekvienam, kuris bus neužganėdintas.
Pasavęs. Tas dovanas duosime lik teip ilgai, kol męs neporeltikrinslme. Jog mus kompa

nija yra gana apgarsinta. Todėl patariame neatkMUotl. Jei norite gauti mus fonograf* dykai.
Adresas: EUROPEAN TOBACCO C0. 83 Laonard 81, Dagi. 71, Mew Ysrfc, N. Y.

D-re Marija Dowlatt-Sass
Moterų ir Valkų Ligų Specisltetė. 

BUSTAS, SSS1 W. Horrison St.
(arti W. 5»-o* ▲**)

Valandos: Iki 0 vai. rytmety  j. 
Nuo 7 iki S:S* vakare.

VatAMDOs: NnoS:» iki 11:80 ryte *
Nuo 3:30 iki 7 vai. Vakare.

Nedėldienteis: Nuo 0:30 iki 13 vai. tik.

Dabar yra Geriausias Laikas 
Drapanos Pirkti.

minių Drapanų kataurt apie 15 procen
tų padarymui vietai pavasarinėms 
Drapanoms.

Siutus,* kurie binp ^pardavinėjami po 

$25.00, dabar pirksiteįuž $22.00.

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

Overkočius, kitur pardavinėjamus po 
$25.00, pas mus dabar pi rksite už $21.25

Teipogi žymiai sumažintos likosi kai
nos šiltų apatinių rdarŠkinių, kelinių ir 
kitų žieminių drapa«c

. Todėl pasinaudoki- 
te iš šitos progos ir 
pasiskubinkite kolai jfirM 

yra iš ko pasirinkti 
sau tinkamas drapa-

The Bridgeport 
Clothing Co., 
3248 S. Halried »t., 

(Kertė 13-čios gat.)

Chicago, III.

r
 VISAI DYKAI 
Prlsiųik mum por* tanikių, mvo 
tiki* vard*, pravarde ir adiea*, o 
mes tamlital nuaiųsime No. 3 kata
loge, didžia u*ig lietuvižkoje kalboje, 
M dideli puitepet Jame telpa teista, 
gi apmlymai apie suvirt 200 viaokių 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 

veikų. Ilalikina pradžia, priežas- 
^^^^■tį ir pasekme* ligų ir pasako kokias 
gyduole* naudoti, klek jos prekiuojaly kur jas 
gauti. Telpa paveikite! ir prekė* visokių nau
jausių etectro-gydanfių aparatų, Roberinių 
daiktų. Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Rą
žomų Mažinu, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, lirttvų ir daugel kito

kių kožnam reikalingų daiktų. Rašyk tuo jaus. 
Jotui L ląmdžiuna*, Propr. Adresuok teip:
JOHN’8«UPPLY HOUSE

2J PtUSEN STĄTTON CMKAOO, ILL.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ NOKSLO 
344 So. Šute St CHICAGO,ILL 

arti Harrison gatvė* 

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijo* 

.Žingeidumai OsteoJogiJos

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nno lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžinišku mus.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatytas gyv didu m figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavų*įrodinėtoje* 
atsakinėja visokius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!
Atidaryta kasdien nuo • valandos ryto iki 

vidurnakdul.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St. Chicago, III.

Vlenatlnj LlBtiifiška Sankrova
Ir agentąra’llteraturo* ant "North Stde” ChicagoJ. 
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų Ir dvasi
ntų knygų, ražanėlų, škaplierių, abrozėlių, viso
kių talkrašflų. Amerikos !* Europos ir popierų 
grotnatom*. Telpgi-džlaikau visokio teroro: Juo
dyte, paišelių, plunksnų,drukuojamųmašinukių 
brltvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
811 Wabfneia Avė. . Chicago, l*>

(Sale LieturHko* Bažnyčios).

Telefonas Yard* 3162

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

Dr. G. M. Glaser
Šiuoml pranešu gerbiamai publikai. Jog esin 

seniausiu gydytoju ant Uridgeporto, praktikuo
damas 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namus po nr. "! •

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvis

Mano ofisas aprūpinta* naujantiais budai* gydy
mo. VteM ligoyiu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lygiioL Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toliau* mane remi, esi u namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialiste, 
ilgose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintoee H go
te. Darau visokią operaciją Liek uosi atl pagarba' 

Telefonas Yards 687.

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

F. P. Bradchulis

Chambtr oi Cesimsrcs Bldg., Room 709 
8. E. Caraer La Seile aad Wa*hlagten Straeta

. CHICAGO, ILL. 
'.YlLKFNRRi MAINM42

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslę 
jurisprudencijos Čia Amerikoj.^ Veda 
visokia* provąa, ciyUUįcM ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduose). 
8yv. 8112 8. Halried 81., arti 31mm gaMt

Dr. O. C. MEINE

—

Serganti
Jauni ir pusamžiai* kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžlningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką ir 
pinigus eidamas j
Medical Dispensary. Patari
mas dykai.

dugnlaustas būdas ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Nezaiėink laiko ir nesti 
pavojui savo sveikatos, klausdamas patarimo pa* aptiekorių ar draugę. Jei nėši atsakžn 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turė.4 tą ligą j,er visą savo amžių Ir ji visuomet atgaben 
mlstal nelaimę ir susikrimtimą. Męs išgydome tūkstančius tokių ligų, dėlto kad tarime j 
ypatiika gydymą.

UŽ8IKIMMIMA8 ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip licaijįEaĖ^
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tamistę prigsvo ir suvedžiojo, piu-ų gydym is tlk~
ral ligydy*. Su musų gydymu nereikta jokio pjaustymo. Musų gydymas yra gertaukia* v‘ ‘ 
pasaulėj, be Jokio skausmo jis prašalina nesveikumą ant visados. V

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skausmus. 
d a* burnoje, gerklėj* ar pratrukimus aut kokios nors dalies kurto, tai sergi nuo užnuor® 
kraujo, kurį g di ligydy t i W«atern Modieal Oiapansary. Męs jieškomę sunkians.niE 
domų ligų prašiausiame padėjime. Męs išvalysime tavo kraują grynai ir pašalinsime ifl 
kūno įvairins nevalumus bei nuodu* trumpesniu laiku negu kas kitas kokiojdalyj pasauiB

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų męs išgiddme ■ 
gaišimo laiko, be Jokio skausmo ir ant tuojaus. Musų gydymas prašalina visokius ligofJ 
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normališką sveikatą ir tvirtB 
Skausmai pranyksta visai.

MĘS iftGYOOME KUOMET KITIEMS NENUSISEKA.
Mę* teipgi išgydome trumpu ląlka visas ligas, kurios apsireiškia tarp jaunų, sofi 

pusamžių vyrų PASIKRAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską aitei>i.!o si I 
bėję. Jei bosi gydomaVmOkų, niekas to nežinos. Męs turime tara tikrą gydymą kiekvifi 
UgaL v

$10.00 vortis Ištyrimas sa X-splndullals dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pu mus dėl ištyrimo, idant žinoti 

tinka apsfvedimui m ne. Kitąsyk gali būti kūne kdkte liga, kuri kliudytų laimingam * ' 
nimul ap*lvedu*lems. ’ -" ’

Jeigu tamista turi kokį nesveikumą kone, paeinantį nuo peržengimo gamtos .tie*.«r 1 
nemėgink jo užslėpti ženatve. nes ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti inkais giliau į kūną, (a ji 
tavo sveikata galutinai sūnyk*. "

Atailauk ištyrimui į Western Medical Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikBi 
aptive&ti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigu pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašy^ j - 
Western Medical Dispensary1 
91-93 E. VVashington Street Chicago, HlJ ,
' VALANDOS PNIEMIMO: nuo 10 ryte iki 4 po plotų ir nuo 6 iki 7'vakaro. T

Nedoldieniaia ir Svontadieniaia nuo 10 ryto iki 1 po pietų. Jjj

Iriso

ISGYOAU IN 5 DIENAS ŽS
« _„*it i. -ą,.i. . '

ligydau kiekvieną eergsųtį Varlcooelę. Striktuia, užsikrėtusius kraujo užnuodysimu, 
nusilpnėjimu nervų, Hydrooeię arba vyrų lytlžkas ligas. Šitokius pasiūlymas duodame vi 
siotns t tems, kurie buvo gydomi visokių kitų daktarų be jokio* pasekmės ir išdavė pinigui dy 
kai; todėl noriu jums parodyti, kad mano būdas yra vienintelis ir su juo išgydysiu ant visada.

Nemokėkite už neižgydymą, tiktai už išgydymą.

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ir plaučių ligomis išgydomi ga- 
tutinai naujausia mano metodą.

Slaptingos Vyriį Ligos.
Al išgydau greitai ir ant visada 

kiekvieną slapt ing* vyrų lig*; už
laikau visk* didžiausioj paslapty j."

Visokios patarmis
dovanai!

Išgydzu gautinai Moteriškas Ligas.
P.tlnimus gimdo*, skaudėjimu 

pečių, baltligę ir kitas, ligydau pi 
s' ktniiigiauslal pagal mano raet * 
do» sutaisytu* vaistu*. rt-

Kraujo Užnuodyjimui ** 
ir odo* ligas. p**eizdMi: iZbdi | 
mu», skanduliu*. plaukę nusli 
kimu* Ir vteokiĮ* kitas liga* 

licydau ant visados.

Kalbu lietuviškanl*

Dr. L. E. Zi NSį 41 So. Clark St., Chlcago, ik
Terpe Lake ir Randolph Street

PRlEMIMi VALAND08: ano 8 ryto iki 8 vakare. Nedėliomi*: nuo 9 ryto iki 4 po ptj_

Kodiel kienti pasiapta IMUIF-
1 jus

,Ar esi senu, jaunu arba pu 
ženiu. Mas galem iigydid

Muga specJaUŠknmn yn gydinl
— vatiŠku, nervišku ir chronišku U

tyrinėjimą* tuvirš 20 mintu. __,
T* šaka mokai* medicino* in imą.

TCHk amžių tyrinėjimas. a jaanta.
Aė Lyga®, katro* apsijemam ižgyd slutiuai

hl ysl< dom galutinai ir uz žemą apmokei
( f“□ Jaunikaitiai, katri kienčia savi i junči*
įita dienu klaidos, ma* sugražinome gi ivertamf

77^*^187^^ sveikata.
< Virams po 40 miatu amižio, katriL inkštu.'
y vyriškumą suniekinima, mas pritariTma,.

smagumą su musu gydimu. Hemor-i
. U Kraujo užnuodyjim*. Varicocele,;ma «<-•
įt (k i d n e y) ir pūsles ligas, Rheumair^ Ii-<

1 Neuralgia, pylva it kej>enu ligas, TA ,
M, rhoidas (pilės), Ulcers, pasijidininL,*!-^.

16a (enlaj-ged glands), ir vysas skurl
' S*8* greitai ižgidom. AietimJ

omą didžiausioj slaptybėje. * J J ršavR
vyaųš vaistus dėl musu ligoniu ir ritintam Jons ing vyaa post 
u šėndiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reiaafauk pi enu ir

p musu- 

itl, gy.

FMTlVIf J* raSom sava vyriem pacjentoma ing ydų kalboi ir iriim- LUIHE, loraedldžianskri slaptybėje. imva

i* musu naąjausiM faiigsn, katrą siuntiem dykai kožnam katras padou g-i* ū

Tou knlgoie iru daug illustraciu ir ii ira keįp noumai mokslą dėl si 
•.nu, katri kenčia notr vysu vyrišku ligų. Kmga U apsaka wysokies lyį 

. ajpe gali jous'gyditi noutnusie. Rašyk pas:
DR. JOSBPH LISTER CO., I“’*'

L. 75 22 Pifth Avė., Chlcago, UI. •kajoj
Goudotinas Tamista: Aš kienciu noug ligos, katra ira......................... T

į . (Aprsžik ligau
............... ............. Prašau pririunstisuvis dykai, jusu knigutie, katra mokai...? 
gyditisie uoumosie.

Mana vardas ir pravardie:........................... ........... . ............................. . ...........

Adresas.—P. O. Statas.

i
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