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POLITIŠKOS
MASKOLIJA.

Maskolijos caras, baudimui jam 
nepritariančių, sutvėrė,net kariškus 
teismus, nes paprastiejie teismai 
mirtim bausti negal: mat Maskoli
josjos kriminališkam kodekse nėra 
mirties bausmės, tai sutvėrė spe- 
cijaliskus teismus, kurie nereika
lauja nė jokių teisių žiūrėti.' Pa
baigoj pereitų metų caras teikėsi 
panaikinti net Lenkijoj ir Lietuvoj 
karo stovį, paliko tik sustiprintą
ją ^apsaugą, bet siunčiančius, prie- 
šiais/ krašto teises, žmonės ant kar
tuvių teismus paliko. Teismai tie 
ypač pabaigoj pereitų metų, drau
ge su panaikinimu karo stovio, 
smarkiai pradėjo darbuotiesi: vie
ną sanvaitę pietinėj Maskclijoj jie 
pasiuntė ant kartuvių su viršum -50 
ypatų. Siunta mat caro valdžia, 
"maloningas” caras, rodosi, kaip 
koks beprotis, norėtų visus sau ne
prilankius gyventojus pasiųsti ant 
kartuvių, išžudyti viską, kas tik1 
išdrysta jo kvailumui jnepritarti.

' .Bet veltas tai darbas. Išžudys vie
nus. atsiras nepritariančių dar (lan
giaus. Kartuvėms juk negalima 

, - z >!iią užganėdinti, nes jie ne 
kartuvių geidžia bet ko geresnio! 
ir reikalingesnto negu kartuvės.

Užtai savo' tarnams caras net 
per

iauKia progos, Kaa gaieių 1 
tiško lovio jovalo prilakti, 
teipgi greitai susiterštų.

Kadangi Maskolija-nužudė savo 
laivyną mušyj su japonais po Cu- 
šima, liko jai tik keli seni laivai 
ir. Juodųjų jūrių laivynas negalin
tis iš tų jūrių išplaukti, tai dabar 
randas dori, vietoj ant Ramiojo 
oceano žuvusių laivų, pasidirbdinti 
kitus dar didesnius, tokius, kokius 
sau pasidirbdino Anglija. Laivyno 
ministerija jau pakvietė vielinius 
ir svetimus laivų dirbėjus paduoti 
išlygas. Jeigu užrubežių dirbėjai 
paduos geresnes išlygas, laivai bus 
dirbdinami užrubežių dirbtuvėse.

Tie

rengiasi ap- 
teises, ūž- 

Kaliforjiijoj 
aprubežiavi-

i
’aug malcaius. Jiems jis ro- 
alonę net ten, kur teisės ma
ne leidžia, jis gina net prieš 
prasižengusius savo tarnus, 

laikus leidžia jiems laužyti tei- 
kriausti žmones. Kas gi ne- 
icna garsaus skandalo su Gurka, 
lis milijonus paskirtus baduolių 

jtiiiimui su ^r’

MBu. Teisybė, senatas Guriną 
^^Hkė prašalinimu ix tarti) >to>.

garsus veikėjas dabar is- 
ant paviršiaus. Laikraščiai 
kad jis gaus vėl svarbų 
mano, kad jis prie Stolypi- 

^■ps vidaus ministerių. Mat 
reikalingi ypač toki netekę 

Mės tąmai. nes doriejie nepa- 
■ savę teršti purvinais dar- 

palaikymui dabar viešpatau- 
tvarkos ne dora reikalinga.

^L_ien purvini darbai, nes visa 
Ktinė tvarka caro viešpatystėj 
^Hhrvina, tai ir jos palik) mui 
^Knurvinų veikėjų.
HĮr pirmutinė durna reikalavo, 
Bįjgitų teismui atiduota svarbiau- 
Ktiįpasėkmingo karo su Japoni- 
Rnežastis, caro vietininkas toli- 
Kse rytuose admirolas Aleksie- 
■ ktiris net svarbiausios tvirto- 
I Port Arthuro neprirengęs. 
I^taį karą, nes pats iš karo tikė- 
^^K?rai pasipelnyti, o kad žus 

tūkstančių kareivių, tvir- 
Maskolijos ukėsų, tas jau 

^Krnu( mažiausiai rūpėjo. Ca- 
^B-nok ir jo ministeriai ųe leido 
■bausti Alefcsiejevą, ne leido 
^■prasižengimus peržiūrėti, nes, 
B. žinojo, kad tų prasižengimų 
Be mažai ir tai labai purvinų. 
Bskundai vis ėjo net nuo arti 
■iiejevo stovinčių; tų skundų 
■ jau per daug; jie ant galo 
Eivertė laivyno ministerį arčiau 
■s pažiūrėti ir atiduoti Aleksic- 
■ teismui. Visi' laukė didelio 
ujo skandalo, - bet toks, kokio 
įkė, ne pasirodė, kadangi, be 
Jonės, svarbesni galinti kaltę 
Br°dvti dokumetntai likosi pas- 
Kti, liudininkais buvo Aleksieje- 

E draugai, kurių rankos, be abe- 
Enės, teip^i nebaltos. Bet visgi 
■kštėn išėjo, kad Aleksiejev pa- 
|mė k v šį nuo vienos angliškos 
lanuolių dirbtuvės. Nereikia dar 
Ižmiršti. kad svarbiausias Aleksie- 
■vo byloj liudininkas, buvęs Port 
■rthuro apginėjas jenerolas Stoes- 
lel liudyti negalėjo, nes jį pirma^ 
■au kariškasis teismas pasmerkė. 
Bet visgi Aleksiejevą teismas ištei- 
■nti negalėjo — jis tapo iš kariu- 
■enės prašalintas. Bet caras, jei
gu jam prireiks veikėjo su pur- 
tinomszrankoms, žmogaus be san- 
zinės, Aleksiejevo ne užmirs, jam 
kaltę atleis ir paVes vėl kokį svar
bų urėdą. Iš tikro, jeigu Masko- 
lijoj baustų visus nedoru darbu su- 
iteršusius urėdninkus, reiktų bau- 
;ti visus, nes dorų urėdninkų šim
tų butų .rasti ir caras galėtų atsi
usti be tarnų, be sosto apginė jų, 
iktų tik juodašimčiai ir sanariai 
‘Lygos tikrųjų maskolių, kurie tik

JAPONIJA.
j Japonijos laikraščiuose vėl ma
tyt neužganėdinimas iš Amerikos. 
Mat vėl Kalifornija 
rubežiuoti japoniečių 
drausti jiems pirkti 
žemę. Kadangi toks
,mas japoniečių tiesų priešingas yra 
padarytiems seniau sutarimams, tai 
Japonijos .laikraščiai kelia smar
kius protestus ir jais Japonijoj su
kelia neužsitikėjimą, net nekentimą 
Amerikos. Tas yra gana pavojin
gu ir tą pavojų jau patėmijo pre
zidentas Roosevelt. Jis parašė Ka
lifornijos gubernatoriui melzdamas 
ne erzinti japoniečių. Gubernato
rius pažadėjo bent Šiuose metuose, 
kiek tas nuo jo paeis, ne leisti už- 
girti kokius nors prieš japoniečius 
nukreiptus padavadijimus. Bet gu
bernatoriaus noro ne pakanka, o 
gyventojai Kalifornijos labai ne
kenčia japoniečių, tai gali priversti 
sąnarius teisdarių buto nepaisyti gu
bernatoriaus noro. Tąsyk 
gimtų dideli nesutikimai 
jos su Amerika, jeigu ne 
už buvusius jau pirma tai 
žesni. Tik silpni duodasi 
tiems šau ant kulnų mynioti, 
pdnija gi prie silpnų nepriguli.

Tūli Amerikos laikraščiai ma
no, kad protestai japoniškų laikraš
čių prieš Kalifornijos valdžių ren
giamus aprubežiavimus japoniečių 
keliami, tyčia, kad priversti Ame
rikos valdžias išsižadėti stoti Ja
ponijos siekiams ant kelio Man- 
džunjoj. Tas gal būt ir teisybė. 
Ir tie protestai gali Amerikos ran
dą padaryti nuolankesniu: turės ar
ba Kalifornija išsižadėti aprube- 
žiuojaričių japoniečius teisių, arba 
visas Amerikos randas turės pri
tarti, arba bent nesipriešinti Japo
nijos siekiams Mandžuaijoj.

Randas . ramina užpykusius ant 
Amerikos gyventojus, bet jis tą pa
tį darė ir prieš karą su Maskolija. 
Iždo ministeris. paduodamas par
lamentui užtvirtinti išlaidas, jas žy
miai sumažino kariumenėš ir kariš
ko laivyno reikalams. Ministerių 
pinnininkas Katsuro, užrubežinių 
reikalų ministeris Kamara ir karo 
ministeris Torauchi laikė parla
mente kalbas, kuriose aiškino prie
žastis išlaidų sumažinimo: kad 
prietikiai Japonijos su kitoms vieš
patystėms, tame ir su Amerika, žy
miai pasigerino, todėl nėra rei- 
kąlo dar labiau drutinti kariškas 
pajiegas.

Bet ne reikia užmiršti' kad Ja
ponija moka nuo svetimų paslėpti 
savo mierius ir darbus. .Panašus 
raminimai ir slėpimas organiza
vimo kariškų pajiegų buvo ir prieš 
karą su Maskolija ii* tie raminimai 
karo ne prašalino. Japonija ren
gėsi į karą, o drauge ramino ir 
užtikrinėjo, kad karo nebus; ren
gimo kariškų pajiegų nematė nė 
esanti .Japonijoj svetimų kraštų 
ambasadoriai, nė kariumenių at
stovai.

vėl už- 
Japoni- 
didėsni 
ne ma-

ki-
Ja-

VOKIETIJA.
Vokietijos parlamente, jos kanc

leris Buelovv laikė kalbą, kurioj 
aiškino rando politiką, pabarė ran
dui pritariančias partijas už jų be- 
sLstengimą per daug aprubežiuoti 
ciecoriaus teises, kuom, žinoma, su
erzino tų partijų atstovus.

Rando sumanyta žymiai, progre- 
syviškai pakelti mokesčius nuo pel
no ir mokesčius nuo palaikų. Tais 
sumanymais ypač užgauntfrni są
nariai randui tarnaujančių partijų, 
nes jie veik visi didžturčių atsto
vai. Daugely j vietų partijų vado
vai atlaikė susirinkimus ir nutarė 
ne remti rando sumanymų. Jeigu 
gi didžturčiai ne rems rando, jo

nė socijalistai, nė progresistai ran
do juk ne parems, kadangi iki šiol 
randas vien didžturčiams tarnavo. 
Atseis todėl randui arba prieš didž
turčius jiusilenkti, išsižadėti ap
sunkinimo jų didesniais mokesčiais, 
arba j ieškoti pritarimo pažanges
niųjų partijų, kurias iki šiol kanc
leris savo kalbose vien erzinti mo
kėjo. Didesni mokesčiai vienok bū
tinai reikalingi, nes kas metai iž
das turi vis didelį nepriteklių ir 
jis nudatai auga.

Socijalistai ir Prusnose reikalau
ja visuotiną balsavimo, perkeitimo 
dabartinių balsavimo teisių, bet 
kancleris Buelow, kuris yra ir Prū
sų ministerių pirmininku, apie tai 
nė klausyti ne nori, nes bijosi, kad 
per tokius rinkimus Prūsų seiman 
nepakliūtų daugiau socijalistų ir 
pažangesniųjų gaivalų. 25 d. sau
sio prieš seimo rūmą susirinko pul
kas žmonių, daugume moterų ir 
reikalavo visuotino, lygios betar- 
pinio balsavimo. Bet policistai di
deliame skaitljuje prie seimo rūmo 
buvo sutrauktai, apsupo iš visų pu
sių rūmą, 
seimo rūmo

Demonstrantai, nuo 
nuvyti, 'norėjo |>er 

Brandenburgoį vartus prisigriebti 
į plačią Po Liepoms gatvę‘ir trauk
ti prie karaliaus rūmo, bet policija 
Uždarė kelią ir neleido,. Didelių 
susirėmimų bebuvo.

22 d. sausio du maskoliškiejie 
plėšikai ant jatvės Londone, no
rėdami pinigtis atimti, užmušė dvi 
ypatas, o daugelį sužeidė. Laikraš
čiai užpuolikus vadina maskoliš
kais anarchistais. Laikraštis "Daily 
Chroniele” u; tikrina, jog policija 
užtiko svarbius maskoliškų anar
chistų dokumentus. Daugumas 
laikraščių rei|calauja, kad randas 
pasirūpintų apsaugoti Angliją nuo 
panašių ateivių. Iki šiol Anglija 
buvo vienatihis kraštas, kur turėjo 
priglaudą visoki politiškiejie prasi
žengėliai. jie .nereikalavo bijotiesi iš
davimo. Pinil/a tokią jau prie
glaudą politiš|ciejie turėjo Šveica
rijoj, liet kad ir ten pasitaikydavo 
užpuolimai, thi gyventojajns rei
kalaujant, prieglaudos teisės tapo 
labai suvaržytos. Butų blogai; jei
gu ir Anglija politiškiems prasi
žengėliams prieglaudos tiesas 
siaurintų.

su-

IS LIETŪYOS.
- k — —

Iš VILNIAUS.
Vilniaus bajorų kliubo nariai 

nutarė paaukauti nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo Sicilijoje 
1000 lyrų, kurie bus nusiųsti Ita
lų karalienei Alęnai.

Ant Dr. J. Basanavičiaus uždė
ta policijos priežiūrą už tai, kad 
nesiklausęs 
vo perėjęs 
stėn.

Rusų vyriausybės, bu- 
Bulgarijos pavaldiny-

mokslo apskričio glo-Valiaus
bėjas patarė Vilniaus gub. liaudies 
mokyklų direktoriui, kad, apsvar
stant klausimą apie naujų guber 
nijoje mokyklų steigimą, butų vis
pusiškai apsvątstyta klausimas ir 
apje trečios Vyrų gimnazijos Vil
niuje įsteigimą, kadangi dabarti
nės gimnazijos jau esančios perpil 
nos mokinių, kurių daug dėlei vie
tos štoko? negali įstoti į vietines 
gimnazijas.' Liaudies mokyklų di
rektorius kreipėsi dėlei to į miesto 
galvą, prašydamas apsvarstyti pir
majame miesto durnos posėdyje 
klausimą, kiek miestas gali pri
sidėti. prie gimnazijos įsteigimo ir 
jos paskiau užlaikymo.

karo 
byla

Gruodžio 30 d. Vilniaus 
apskričio teisme nagrinėta 
valstiečio K. šileikio, kaltinamo
jo tame, kad balaiylžio 29 d.,' ne
toli Debeikių miestelio, Kauno 
gub., norėdanias atimti arklį, už
mušė vežėją Komrazą. Šileikis 
pasmerktas pakarti. Kaltinamojo- 
apgynėjas, -pris. adv. Fridmanas, 
padavė krašto viršininkui prašy
mą sumažinti Šileikiui bausmę.

Vilniuje buvo Lietuvos ir Balt-

žiavimas, tarp kito ko, nutarė pra
šyti vyriausybės sumažinti mo
kestį* už geležinkelį išvežant užsie- 
niuosna miltus. Be to dar nutarta 
rupinties, kad Vilniuje prie chemi- 
ko-techniškos mokyklos butą at
verta tam tikras skyrius malūni
ninkams, kadangi dabartiniu laiku 
trūksta mokytų maluniniakų.

' * ! '
Sausio mėnesyje Vilniaus teis

mo nūnai nagrinės šias bylas: 
12 d. — spaustuvėm savirrinko 2ir- 
munskio, kaltinamo išspauzdinime 
laikraščio “Socijal-dempkrat”; 14 
d. — M. Romero, buvusiojo lenkų 
laikr. “Gaz. Wil." redaktorius, kal
tinamojo pagal 129 str. 1 ir 2 
punktą.

žiūrėti, kas ten' seklyčioje brazda. 
Vos pravėrė jis duriŠ, kaip vagįs 
du sykiu šovė į jį. Išgirdę buvu- 
siejie grjčioje sūnus šuvius, norė
jo bėgti pro duris pažiūrėti, kas 
ten šaudo, bet negalėjo išeiti, /ies 
durįs buvo iš oro užspirtos. Kol 
jie išlindo pro langą, vagis suspė
jo pabėgti. v j

prie minėtos kuopelės, kad ir 
jie lankytų lietuvių kalbos lekciją.

Progimnazijos mokinys,
Kar. Keblas.

Laikinas spaudai prižiūrėti ko
mitetas Vilniuje patraukia teis
man rusų laikraščio^ “Siev.Zajx 
Golos” redaktorių M.! Šatą už pa
talpinimą stfaipsnio “Za panibrat-, 
stvo”, dėlei brolių Kovalenskių by
los.

Gelžkelio stotyje suimta keturi 
žmonės, kurie pasirodė esą vagįs. 
pavogę įvairių prekių už 6000 r. 
Pas vieną suimtųjų rasta važtos 
kvitą. Važta (bagažas) — buvo 
tai pavogtiejie daiktai. Suimtiejie, 
pasodinta kalėj iman.

Į Lapkričio mėnesyj įstojo tarnau- 
tT šv. Jokūbo ligonbutin A. Mo-

4kieičikas. kuris pdrodė turįs 
kliasų liudijimą. Vė|iau pasirodė, 
kad tasai liudijimas netikras. A.

r Vidaus reikalų niinisteris išleido 
įsakymą, kuriuo perspėjama valdi- 
ninkai* kad nesipžs.lkotų asmeniš 
kų savo pažiūrų, kxiw» gal* nesu
tikti su vyriausybės pažiūromis ir 
gali patekti spaudom Sis ministe
rijos įsakymas išsiuntinėta ir Vil
niaus gub. valdininkams.

Vilniaus teismo rūmų svarbių
jų reikalų tardytojas Katika — 
kaip praneša “Novoje Vremia”— 
pabaigė tardymą byloje apie Bez
danų apiplėšimą. ■ Plėšikų vadas 
Fijalkovskis išpasakojo apie visą 
organizaciją ir apie vietą, kur bu
vo . 
jos 
nuo 
ko 
liko
Gruodžio 19 d. Majevskis išvažia
vo su pačta Varšavon

visi 
priežiūrą 
tarnybos 

Majevskio 
atgal į

pinigai.
nuo .
pastos
nuimta,

tarnybą priimtas.

Polici- 
atstatytojo 

valdinin- 
ir jis

Gruodžio 19 d. pabėgo svarbus 
kalinys Karlsonas, kaltinamas svar
biuose politiškuose prasižengimuose 
ir drauge Bezdanų apiplėšime. 
Karlsonas buvo vežamas Varšavos 
gelžkeliu ’ iš V’lniatfk kalėjiman į 
Pskovą. Lydėjo jį kelionėje du 
kareiviu. Traukiniui besiartinant 
prie Mežvidų stoties, Karlsonas 
netikėtai iš to skyriaus, kur buvo 
vežamas,
parvertė moterę su kūdikiu ran
kose ir, traukiniui, bevažiuojant,—

Pirm išbėginio, Karlsonas 
buvo batus nusiavęs,* kad lengviau 
butų bėgti. Suraati Karlsono 
pasisekė. ' J

IŠ KAUNO. .
Gruodžio 15 d. prasidėjo Kau

ne Vilniaus teismo rūmų posėdis, 
dalyvaujant luomų atstovams. Kal
tino, kaip ir visuomet, Kauno gub. 
nimų prokuroro draugas Jurševs- 
kis. Iš trijų bylų paskirtų pir
moje dienoje, labiausiai gali mums 
lietuviams rūpėti Bartasevičiaus 
byla. Kaltinamas jis buvo už 
prakalbą, laikytą 1905 m. Anšmė- 
nuose, Šiaulių pav. Toje kalboje 
jis buk raginęs žmones neklausy
ti dabartinių įstatymų, ir raginęs 
prie bendro sumišimoj kilusio tuo
met visoje valstybėje. Daugumas 
liudytojų maž daug nepripažįsta, 
arba visai atmeta tuos faktus, 
kurie yra prikišami Bartoševičiui. 
Tik viena senutė-perkrikštė liudi
ja, gerai įsiklausiusi, jog apkaltin
tasis -reikalavęs naujoįs tvarkos ir 
ypač lenkų karaliaus. Užklausus 
apginėjtii Finkelsteimii, ar tikrai 
liudininkė girdėjusi Bartoševičių 
lenkų karaliaus reikalaujant. — ji 
dar sykį atkartojo savo tvirtini
mą.. Kiekvienam aišku liko, jog 
senutė neteisybę kalba ,nes gerai 
visiems žinoma, jog 1905 metų ju
dėjimas grynai lietuviškas yra bu
vęs. Teismas Bartusevičių 
išteisino. Gruodžio 16 d. buvo 
teisiamas miestietis Fridlandas (žy
das). h Jis buvo kaltinamas už 

j°g apjuokė kareivius, atida
vusius garbę paoficieriui jo krau
tuvėje. Paskui jis aiškino karei
viams, jog jie tarnauja, bet nežili, 
kas darosi Valstybėje, nežino, jog 
valdžia paskyrusi badaujantiems 
t miiljoną rublių, o ministerio 
draugas Gurko prašyilpinęs tuos 
pinigus. Paskui Fridlandas įda
vęs kareiviams vieną draudžiamą 
knygutę. Kareiviams ’ pranešus 
apie Fridlando kalbą, buvo pas 
jį ir pas jo krautuvės tarną pada
ryta krata. Pas krautuvės tarną 
Mironą nieko nerasta, o pas Frid- 
landą nemažai nclcgališkos lite
ratūros. Mironas išteisintas, 
Fridlandas nuteistas 4 metais areš-

1 tantų rotų. **
Gruodžio 20 d. teismo rūmai na

grinėja Kataševos 5bylą. Kataše- 
va buvo kaltinama prigulėjime 
prie socijal-demokratų partijos. 
Teismo rūmai nuteisė ją keturiems 
metams ištrėmimo.

Kaune žadama įrengti eilė vie
šų paskaitų apie socijalinius ir 
ekonominius klausimus. Sociali
nių kursų komitetas mums prane
ša, jog sumanytųjų prelekcijų tiks
las — parūpinti ir suteikti tiek 
dvasiški jos, tiek svietiškosios inte
ligentijos visuomenei reikalingų 
žinių apie artimesniąsias užduotis 
ir gyvuosius reikalus socijalinių 
ir ekonomiškųjų darbų, atsakančių 
demokratiškiems Lietuvos žmonių 
reikalams ir suprantamų katalikų 
religijos mokslo šviesoje. Tam 
tikras valdžios leidimas dar nėra 
gautas, bet laukiamas diena iš 
dienos. Iš prisiųstojo kun. S. re
feratų sąrašo matom, jog jame nė
ra pas mus nurodytųjų P. Leono, 
A. Bulotos, P. Mašioto, M. Peč- 
kauskaitės, agron. Smilgevičiaus 
referatų; iš svietiškųjų referatųdi- 
ko A. Smetona, A. Vokietaitis, D. 
šidlauskis, adv. 
P. Vitkauskas, 
liko tie patįs.

uraugę, pasigyrė pardavusi* 
karvę ir tiek ir tiekdavusi; kita, 
tai išgirdusi ir prašo parodyti pi
nigus; kaip parodė lengvatikė — 
tiek ir bematė; ta, išplėšusi iš ran
kų, dingo žmonėse. Kaip pasako
jo, ta pati -ir karvę pirkusi — ge
rai nusipirko. Q tokių atsitikimų j 
yra daug, kad atvirai iš rankų 
pinigus ištraukia.

Kąip visur, taip ir Triškiuose, 
atvirosios žydų smuklės uždarytos, 
bet paslapčių jų kiek nori. 2yde- 
liai tik semia pinigus iš žmonių 
už degtinę ir gerai pelnos mugių 
dienomis. Bet jų nelaimei p. Zu
bovienė, norėdama tą išnaudojimą 
panaikinti, uždėjo vadinamąjį “po- 
stojalnyj dyor” su visokiais gėri
mais. Atsidarė tikras pragaras! 
Šventomis dienomis monopolis bo
davo uždarytas, o pas žydus bran
giau — ne vienas grįždavo namo , 
su sveiku protu.... Dabar gi, 
ačiū grapienei, visoko turime kitas-,, 
kitam makaules susidaužyti.

“Gailiaširdžiai” tie musų ponai 
— aprūpina mus kuo tiktai rei
kia!!!

išspruko, bebėgdamas,

iššoko.

ne-

IS^LANKĖLIšklŲ, 
Vilniaui pav.

Senajai tvarkau sustiprėjus, 
gijo ir musų apielinkės šnipas “sa- 
vietnikas”. Kaip girdėjau, šįmet 
labai rūpinosi sužaloti, kokios dva
sios einančioji kaftumenėn jaunuo
menė. Pastaruęyft ^iku “sovietni- 
kas” kai-kam praaašauja, kad turį 
areštuoti B. Žilinskf ir Bartininkų 
J. Bulvičių. Ar taip bus ar ne, 
bet policijos bernui" "sovietnikui”, 
daugiau, apie tai nmi, negu pačiai 
policijai. į Lank.

at-

Iš ŠIRVINTOS, 
Vilniaus Ifub.

Naktį j gruodžk>25 d .apvogta 
Pakinkių viensėdyje ūkininkas J. 
Bilotas.Tą naktį hamie buvo tik 
patsai Bilotas su 3)suiuis (vienas 
jų serga), kiti gi du sunu buvo 
išvažiavę svečiuosna. Vagįs įlin
do seklyčion ir pavogė iš komodos 
virš šimto rublių.. Išgirdęs senu-

gudijos malūnininkų suvažiavimas! kas B. brazdinant vagis seklyčioje,

Gruodžio 27 d. Kaune trįs gin
kluoti piktadariai įsiveržė Račo 
cukraus sądėlin (Pažeska gatv.) 
ir, sušukę “rankas augštyn”, pa
reikalavo pinigų. Račo žmona, 
persigandusi, atidavė jiems 165 
rub. Gavę pinigus, piktadariai 
išėjo iš sandėlio. Kiek atsipeikė
jusi, Račo žmona pakėlė triukšmą, 
Netoli stovintis miestsargis Š6vė 
į piktadarius, bet nepataikė. Pik
tadariai, šaudydami iš revolverių, 
pasislėpė gretimose mažai ap
šviestose'gatvėse. Suimta du įta
riamu užpuolime žmogų. Suim- 
tiejie labai panašus į dalyvavusius 
plėsime.

Jau antri metai gyvuoja Kaune 
p. Adamčiko privatinė vyrų pro
gimnazija. Męs, Adamčiko pro
gimnazijos mokiniai, susitarę tarp 
savęs, paprašėme p. A., kad pro
gimnazijoje butų išguldinėjama 
mums lietuvių kalba. Adamčikas 
patarė mums susirasti lietuvių kal
bos mokytoją ir už lekcijas užsi
mokėti. Sukrutome tuomet j ieš
kot i mbkytojo ir suradome. Lietu
vių kalbos lekcijas apsiėmė išgul- 
dinėti mums *p. T. Žilinskis. No
rinčių klausyti lekcijų atsirado 20, 
nors tai dar ne visi Ad. prigim- 
nazijos mokiniai lietuviai. Bet už
tektų ir tiek, kad tik visi jie lan
kytųsi. Per pirmąją lekciją susi
rinko visi (20), per kitas gi lekci
jas jau tik po kokią dešimtį pra
dėjo susirinkti. Labai butų malo
nu, kad nors visa ta 20 mokinių 
visuomet susirinktų lekcijos klau
syti. Reikėtų taip-pat raginti ir

• . -?-• 1 • ji

Samajauckas ir 
kunigai-referatai

Kūgis,

2.”)

' Iš ŠIAULĖNŲ, 
Šiaulių -pav. '

Musų tikrai lietuviškas ir 
sus kampelis jau kelinti mėtai < 
kaip ėmė kulturizuoties. Pradėjo- 1 
me svetimų kalbų mokyties.

Anuomet, kada beveik visa pa- 1 
rapija priklausė pp. Šemiotams, i 
žmoneliai susikalbėdavo tarp savęs 
ir su ponais lietuviškai, nors po
nai ir klebonai lenkiškai mokėjo 
gal ir neblogiau, kaip šios kartos 
inteligentai, tačiaus bažnyčioje put- : 
kiaušiai su viena lietuvių kalba 
apsieidavo. Po Šemiotū, suskilus 
dvaro žemei į smulkesnes dalis, 
bajorų skaičius kad kiek ir pa
didėjo, tačiaus niekam dar nerei
kėjo lenkiškos kultūros.^ Bet.... 
mainosi laikai. Mirė' klebonai: 
Kibartas, Meškauskas, Gelumbic- 
kas, Katilius — nei vienam iš jų 
nei nebuvo atėję galvon pakelti 
kultūrą lenkų kalbos įvedimu 
bažnyčion. Tik Kauno seminari
jos Kriškijono gadynei užstojus, 
dvelktelėjo ir pas mus kitas vėjas. 
Išgirdome pirmą kartą musų baž
nyčioje lenkiškai paskaitytą evan
geliją. Vieni galvas kraipė, kiti 
gi džiaugėsi.... šviesuoliais tap
sią lenkų kalbos pramokę. Neil
gai tmkus buvo uždrausta giedoti 
“Pulkim ant kelių”. Giesminiu?, 
kai šio įsakymo laikydavosi tik, 
žinoma, klebonui esant bažnyčioje.

Atėjus Devintiniui, per iškilmin
gąsias Dievo Kimo procesijas, kle
bonas pirmą kart užgiedojo len
kiškai “Twoja ezese chwala”. Nu
stebo parapijonįs ir susiraukė; at
sirado tik porą giesmininkų, šiaip- 
taip grabaliojančių lenkiškai, ku- 
riudu ir tęsė užvestą giesmę; bet 
minia, ramiai rąžančius varstyda
mi, nubudę paskui procesiją sekė. 
Antrais metais, tų pačių švenčių 
sulaukus, giesmininkams ir parapi- 
jonams pradėjus gan garsiai mur
mėti — “Twoja ezese” nebebuvę 
jau giedama, bet ir “Garbė *ir šlo
vė” nebeleista giedoti, o įvesta 
lotyniškai giesmė “Jezu daleis”. 
Bet kaip tai giedama įr žodžiai 
darkoma, tepasiklausia, kurie iš
mano; išeina maž-daug taip, kaip 
“Te Deum” giedant: “tu purpulis 
drimbulis”, ir taip toliau. Ačiū 
Dievui, gerų balsų mums- netrūk
sta, tik reiktų juos pamokyti.

Bet.... išmokysi dailiai giedoti, 
užsimanys katras dar vakarų, kon
certų, vaidinimų.... Ne nereikih I 
tegu sau jaunimas pakrumiais ar 
pakluoniais šeškus gaudo! — sa
ko musų švietėjai. r , 

Senis sumaišytgalvis.
(“V-tis”).

tam-

IS VIEKŠNIŲ, ‘ " 
Šiaulių pav.

Prieš dvejatą mėnesių į Viekš- . 
nių valsčių atėjo žinia,- kad valdžia 
sumaniusi Viekšniuose atidary-ti 
keturkliasę miesto mokyklą; vais
čius turįs tam pastatyti namus, ku
rie apsieisią į 30 tūkstančių rub. 
Su tuo valsčius sutiko. Tame pa
čiame valsčiuje yra Mažeikių mie
stelis su trimis tūkstančiais gyven
tojų, didelė Liepoj aus- Romnų
gelžkelio stotis. Miestelio ir jo ' 
apylinkės gyventojai įsigeidė, kad 
sumanytoji mokykla butų atida
ryta ne Viekšniuose, bet Mažei
kiuose. Tam tikslui pasirodė “Vil
niaus Žiniose” mažeikiečių labai 
savotiški pri vadžiojimai. Mažei
kių gyventojų skaičius padidintas 
iš trijų tūkstančių ligi 7 tūkstan
čių, o Viekšnių gyventoji! -skai
čius sumažintas nuo 6 tūkstančių 
ligi 3 tūkstančių. • Prieš keletą 
dienų buvo įdėta “V. 2.”, kad 
liaudies mokyklų inspektorius p. 
Itomlenskis pasakęs 6 mažeikie
čiams, kad Vyriausybė sumaniusi 
Mažeikiuose steigti 8 kliasų gim
naziją, o Viekšniuose tik 4 kliasų 
amatų mokyklą. Viekšniškiai nu
siuntė p. Itomlenskiui paklausimą, 
ar esąs toksai naujas sumanymas. 
Iš inspektoriaus atėjo atsakymas, 
kad jo pasikalbėjimo aprašyme 
“V. 2.” viskas antraip apsukta. 
J© buvę pasakyta, kad, be miesto 
4-kl. mokyklos, galima šteigti apy
linkėje net privatinės gimnazijos, 
jei tik yra iŠ kur. |

Galutinai tam dalykui nusprę
sti gruodžio 3 d. buvo valsčiaus 
sueiga. Bent keli mažeikiečiai at
sivežė po pluoštą “V. 2.” su pa
skutine korespondencija iš Mažei
kių. Viena ir antra pusė varė 
stiprią agitaciją.

Mažeikiečiai, regėdami flepaver- 
šią Viekšnių mokyklos, sumanė 
net visiškai išardyti sumanymą: 
duodant balsus, ar valsčius nori 
turėti tokią mokyklą, ar ne, da/ė 
balsus prieš mokyklą. Vienok bal
sų dauguma, ui prieš 52, nutarta 
namus mokyklai statyti.

Balsuojant, kame mokyklą sta
tyti, Viekšniuose ar Mažeikiuose, 
už Mažeikius tebalsavo maža da
lelė, palyginus su visa sueiga.

Taigi, vadinas, Viekšniuose bus 
atidaryta keturkliasė miesto mo
kykla. Pinigai iš valstiečių turi 
būti surinkti per trejus metus.

J. Vainutis.

- Iš TRIŠKIŲ, 
Šiaulių pav.

-Gruodžio 9 d. esti Triškiuose 
mugės. Suvežą ,visokių daiktų, 
suvaro visokių gyvulių, suvažiuo
ja daug žmonių; vieni parduoti, 
kiti pirkti, kiti pagirtuokliaut!, o 
kiti lengvai turto įgyti — pa
vogti. Atsivedė viena neturtinga 
moteriškė mugėn karvę parduoti 
[ir pardavė už 16 rub. Susitikusi

Gruodžio 3 dieną^ VTekšnių vals
čius darė sueigą. Sueiga įvyko 
žemiečių viršininko įsakymiL Su-J 
Šaukė ją viršaits Antanas Pu- 
kinskis. Iš .171 turinčiųjų balsą 
valsčiaus sueigose atvyko 166. 
Atvyko ir žemiečių viršininkas. 
Valstiečiai tarėsi apie tai, kad reik
tų įsisteigti 4 kliasų progimnaziją,-- 
arto 4 kliasų miesto mokyklą, kur 
butų išguldoma kalbos: lietuvių, 
vokiečių, prancūzų ir lotynų. Val
stiečiai, trims nuo balsavimo pasi
šalinus; m balsais prieš 52 nuta
rė: a) pavešti Viekšniuose mo
kyklai ■ pliacių; b) per trejus me
tus įnešti tiek pinigų, kiek reiks



isi kiti

FINIŠKAS PROFESORIUSgSj

Sta

eiti san- 
Garsas”.

taip, 
toje 

daug 
Vei- 
tenai

reikalui 
spėju, 

labai

pati vyriausybė ir 
šitam<

(Uip
tur būt,

lo draugija”, ir skiriu ši 
straipsnelį Rygiškių J

skiria 
kiek 
jog 
ma-

Nesenii 
pasmerkė

TEISĖS. 
Virginijoj i 
bausme d 
stuniė 

Jjoei gtfji

LIETUVA

Vargo vaikis.

nei

agių priešininkas.

Al

ui

I s

tų? P.

žuonų dvarą, nusipirko p. Męišta-

nie 
tna

“lit
Vii-

nu
su

ki dvaro užvaizdą p. Rondomans- 
kas nevisados bažnyčion ateidavo;

lie- 
iš-

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

50 kap1., į užsienį 5 rub. 
kesnių žinių apie jį galima 
A. Macejauskio knygyne 
Zamkovaja N. 7).

daž- 
len- 
vie-

jo tėvams arba namiškiams' 
lenkystės. Bet už tokį 

neapkentimą", kunigas, ži- 
susiundo prie! save lenko- 

Patrijotas.

IŠ PAŠILĖS, 
Panevėžio pav.

Pašilės miške nuo 1905 
pradėjo vaidinties “kipšai”.

Rytmetyj žmonės atrado gy- 
avelę bekabančių jau už negy- 
senatikio barzdos. Į žmoneles 
reginys padarė baisiai ncmalo- 
įspudį. Baisu buvo žiūrėti į

lauk geresnių metų — čia nieks

IŠ VYŽUONOS, . 
Ukmergės pav.

Jau treji metai, kaip klebonas
Misevičius buvo pasiliovęs lenkiš-

mokyklai pastatyti sulyg mokslo 
valdybos paduotų plianų; c) pra
dėjus tarties, kur geriau statyti 
mokyklų, atsisakius nuo balsavimo 
16 žmonių, 119 balsų prieš 21 nu
tarta: niekur kitur mokyklos ne
steigti, kaip Viekšniuose; d) kreip
ties į apylinkės valsčius ir mieste
lius, benepanorėtų ir jie prisidėti 
pinigais prie mokyklos pastatymo. 
Kokių dalį pinigų apylinkės vals
čius pridės prie mokyklos statymo, 
tokia dalis.bus priimamu mokyklon 
vaikų iš to valsčiaus. Reikalingų 
medžiagų Viekšnių valsčius pra- 

• šys iš karaliaus miško. Jei nie
kas neprisidėtų,- tai valstiečiams 
reiktų per trejus metus nuo dešim
tinės mokėti po vienų rublį.

metų 
Ypač 

jie męgsta pagązdinti pasigėrusius, 
arba jeigu jaučia, kad žmogus turi 
pinigų. Nevieną ir apkrausto, ar
ba šiaip visokių šunybių pridaro. 
Ginties gi “kipšų” žmonės negali, 
nes valdžia atėmė ginklus. Tur
būt bijo, kad tamsoj be šaudant, 
“kipšui” į akį nepataikintų.. .T 
Reikėtų pasirūpinti, kad medžius 
pakely j truputį praretintų^Tcad bu
tų galima "kipšą” bent pamatyti....

vičius. Jis bažnyčion ateina 
niau, tai advente vėb pradėjo 
kiškai evangeliją skaityti jam 
natn.

Nereikia nei tyrinėjimų, 
vyskupo raštų.

Ką gi jus, Vilniaus lietuviai, 
pasakosite? Ar bent-keliose bažny
čiose jums skaitoma bent evange- 
lijėlė po tokio triukšmingo jūsų 
suskaitymo, po taip iškilmingų 
priežadų ?

E, mait, Vyžuonose valdo 
vomanas” kun. Misevičius, o 
niuje — broliai lenkai....

Prašyčiau, kad “Kur. Lit”, ypač 
“Goniec Wilenski”, perspauzdintų 
žodis po žodžio šitą žinutę.

! - Lenkų brolis.

Iš -RASEINIŲ PAVIETO.
Kas metai girdėt žmones dejuo

jant: “blogi metai, bene duos Die
vas geresnius”! Bet tų geresnių 
kaip nėra, taip nėra, tik dar vis 
blogesni....

Štai peniai pas mus buvo metai 
• lytuoti. Bulvės žemesnėse vietose 

Išpuvo, vasarojus numirko.... 
Rugiai, nors ir-gražus išaugo, ne
gavo gerai pažydėti, iškri)b — ir 
liko šiaudai be grudų.... ir žmo
nės dejavo —, blogi metai. Na, 
šieno prisišienavo, kad ir apjuo- 
dusio. •

O šįmet vasara sausa, ruduo 
lytingas. Pernai rugiai, kad ir vė
lokai įsėti, gerai įžėlė, bet užkrito 
žiema, prisnigo, atleido ir vėl sni
go, ant galo šalčiai paviršių su
spaudė, apačioj yaftduo, žemė ne
įšalo — žieminiai javai po snie- 

‘ gu iššuto. Išliko po smiltynus, 
kur žemė lengvai vandenį perlei
džia, arba ant kalnų, kur mažiau 
buvo sniego. Pavasarį laukai juo
davo. ... kiti, atarę, sėjo vasaro
jų. _ Pavasaris buvo nors ir
ankstybas, bet šaltas —- apie 8 
gegužio teatšilo, medžiai išsprogo, 
žolė paaugo.

Žmonės vasarojų uieni skubinos 
sėti, kiti dar laukė'tai delčios, tai 
geresnio vėjo. Tuotarpu žemė iš
džiuvo; kad ir į sėti, šmotais dygo, 
šmotais liko nedygę. O lietaus vis 
nėra, — tik. apie 8 berželio užlijo. 
Poto pakilo dideli šiaurės vėjai, 
ir vėl viską greitai išdžiovino.

Rugiai, kur dar nevisai buvo 
išpuvę, pusėtinai susitaisė, o vasa
rojus tiktai kur labai anksti įsėtas, 
spėjo įsigriebti, ir bulvės d^r lai
kės; šiaip viskas išretėjo^ nugelto, 
pievos maža* težėlė ,tik"dobilų kas 
turėjo sėjęs, geri užaugo. Šieną 
šimet visi gražų suvalė, tik • ne
daug: kas pernai prišienavo 10 
vežimų, šįmet 7

Apie 20 liepos prasidėjo rugia- 
piutė po smėlynus, kaip apie Kel
mę, Kražius, Nemakščius, Vidu
klę, Raseinius, matytis buvo gerų 
rugių. Per rugiapiutę gerokai už
lijo, nuo ko apkaupiamiejie auga
lai dar susitaisė. Vasarojus ank-1 
stybasai buvo jau nunokęs, vėles
nysis šmotais balo, šmotais dar 
žaliavo, vėlyvasai pasitaisė.

Nuo 10 rugpiučio prasidėjo lie
tus (tai buvo pats vasarojo valy
mas, tik ankstybąjį suspėjus paim- 

. ti, dauguma buvo nupjauta), kuris 
ir pasitęsė ligi mėnesio galui. Va
sarojus nupiautasai. sudygo, supu
vo, nepiautas nukaršo, nubiro, ir 
taip vasarojus visai neįvyko x 
, Sulyg našos, žieminiai javai biro 
viena trečdale šimet daugiau, kaip 
pernai. Apie vasarojaus užderė- 
jimą negali būt nei kalbos, kadan- 
gi pusė beveik supuvo, arba 
biro ant lauko. Kurie laiku 
valė, pirm lietų, sako neblogai 
vę, tik šiaudų mažai — su 
šaru bus trumpa!

Visas užderėjimas šįmet tai bul
vės. Tos tai žaliavo ir nukasant 
(apie 20—30 rugsėjo), bet gir
dėt kaikur pradėję puti — mat 
jaunos nusikasė. Prikasta vidu
tiniškai — iš i pūro 6 pūrai. Ge
riausiai užaugo raudonosios — 
naujausios • veislės.

Daržai vidutiniai, tik kopūstai 
kaikur gerai užderėję. Soduose 
obuolių buvo daug — gorčius po

f Iš OBELIŲ, 
Ežerėnų pavieto.

Obelių, Kriaunų ir regis, Alek
sandravėlės parapijų susidūrime 

1' prieš šv. Nekaltąjį Prasidėjimų 
' buvo šioks atsitikimas. Senatikis, 

pasivogęs avelę, susirišęs jai ko
jas, užsidėjo ant pečių nešties. 
Turint už kojų, patogu buvo ke
liauti, ir visa butų buvę gęrai, kad 
avelė nebūtų buvusi per sunki. 
Privargęs r žmogelis, priėjo prie 
statyti pradėtos pirktelės. Paskuti
nis vainikas toks buvo augštumo, 
kaip tik prisiglausti,. ir evelę pa
sidėjus, atsidusti. Tuo patogumu 
pasinaudojo senatikis. Dievai ži
no, ar jo kojos paslydo, ar ave
lė, besipurtydafha, persisvėrė į antrų 
pusę sienos, užkabinusi kojomis 
ruskelį už barzdos. Tada sunku 
buvo beatrasti šiokių tokių pagel
tą. 
vų 
vo 
tas 
nų 
žmogų tokiame padėjime; nei vie
nas bedrįso, iki policija neatvažia
vo, išliuosuoti jųdviejų iš to pa
dėjimo. »

IŠ DRUKŠĖS, 
Ežerėnų pav.

štai vėl nauja žaizda Lietuvai 
padaryta. Mykalojunų, Pustasė- 
lio, Kreivasėlio ir Kolytos dva
rus, iš viso 1300 dešimtinių že
mės, D. Zaremba pardavė val
stiečių bankui, kurs žada čion pa
sodinti rusus stačiatikius su mažu 
nuošimčiu senatikių. Žemė jau 
suskirstyta į 50 viensėdžių, kiek
viena nuo 20—30 dešimtinių. At
likusį žemės plotą, 40 dešimtinių, 
suskirstė mažais sklypeliais po 1 
dešimtinę, po daugiau ir po ma
žiau." Mat, tame plotelyje, žada 
būti mokykla, cerkvė ir apsigyvę- 

amatininkai. Valdžios 
aiškus — surusinimas šio 
ir sustačiatikiavimas sena- 
Patraukti senatikius stačia-

šią
tikslas 
krašto 
tikiu.
tikystėn gal ir pasiseks. Prasisko
linusi valdžia bereikalo tik mėto 
pinigus į Danaidos kubilą. Kas 
gi tas ponelis D. Zaremba? O tai 
ainis tų Zarembų, kurie per Kum-, 
pokų sukilimą ir krakusmetį, 
darni kraują už šitą šalį, buvo 
tremti Rusijon. t

Milžinų gi vaikai išsigimę: 
aukso šmotą, už sidabrinį grašį, 
parduoda tėvų šventenybes....

3 kap. saldinių! rugiai vėlai teįsė-
ta, mažais įžėlę. <

Tokie tai pas mus šimet užde-
rėjimai....

Javų kaina beveik nieko nekri
to. Už gerus rugius moka po 4
rub. už pūrą. Miežiai siekta lig
3 rub. 50 kap. Gyvuliai pigus,—
kaip žmonės sako: “ką turi par
duoti, tai pigu, ką reikia pirkti—
brangu”!....

IS ŠLAPELIO, 
Ukmergės pav.

Paskutinę sanvaitę prieš adven
tą čia Tamošiūnas kėlė vestuves 
savo seserei. Kaip paprastai, ve- 
stuvesna renkasi ir nekviestų sve
čių, kurie pridaro visokių j eibių. 
Tarp kitų nekviestųjų pas Ta
mošiūną buvo du Svėdasų mieste
lėnu, Gavėnaučiukas ir Saprigo- 
niukas, abu iš Garnių galo, gar
sus peilininkai skerdikai. Juodu, 
bedukdami, įjudurė peiliu tų na
mų šeimininką—Tamošiūną, kurs, 
nespėjus nei kunigo parvežti, pa
simirė. Policija pagavusi galva
žudžiu; vienas iš judviejų, Gavė- 
naučiulcaš, sakąsis, to ir laukęs, 
nes jau nusibodę liuosai gyventi 
ir jau nebeįmanęs ką su* savimi 
daryti, o Saprigoniuką policija pa
leidusi, ir jis išdūmęs Amerikon. I 
Svėdasiškiai, ar' ne metas butų 1 
panaikinti “madą”* nekviestų sve- 
čių, kad panašių atsitikimų nebu- | 
A-a* - — '

Iš MATELIŲ IR KUKTISKIO. 
šių dviejų vąrdų parapijos stovi 

Ukmergės pav. pasienyje. Žmo- 
, nės čia visi lietuviai-' ir visose 

aplinkinėse bažnyčiose turi savo 
kalba pamaldas, nes jų vadovai 
kunigai visi geri lietuviai. Žmo
nių kalba čionai yra labai suterš
ta svetiniais žodžiais (barbariz
mais); taip antai sakoma: motka 
(motina), abiadas (pietus), kvar- 
raba, nezgadnas (blogas, piktas), 
ciakaVai, daremnai, učyti, ir daug 
kitų; žodžio gi “pavardė” visai 
žmonės nesupranta, bet jo vietoje 
sako: “prabikščius, prazbiškis”, ar
ba dar Iritaip. - Man rodos, dar 
negreitai išsigrynįs čia musų kal
ba, nes žmonės neturtingi, tamsus 
ir mažai teskaito laikraščius. Tik 
kunigai, yartodaini bažnyčiose ir 
kitur gryną lietuvišką kalbą, gali 
išmokyti žmones bent suprasti kny
gų ir laįkraščių dabar vartoja
muosius žpdžius.

šioje apielinkėje nemaža galima 
rasti “poškai” kalbančių lietuvių; 
prie tokių pirmiausia reikia pri- 
skaityti nuskurusius drarų pusi
ninkus, kutnečius ir daugumą vien
sėdžių. Ypač ta lenkiškąja kul
tūra žymi Skudutiškio miestelis ir 
jo apielinkė (Karančiškiai), nes 
čia daugiau butą dvarų, tų lenki
nimo lizdų, kuriuose buvo pe
rimi Lenkijos “milasninkai”. Čia 
tai daug yfa “šlėktų”, kurie, nors 
užaugo ir paseno tarp lietuvių, 
bet girias nesuprantą lietuviškai. 
Gyva bėda “kalendavoti” čia kuni- 
gui-lietuviui. Įėjus jam į kokią 
surukusią pirktelę ir pagarbinus 
Dievą lietuviškai, gyventojai at
sako: “Na wieki wiekow”. Kuni
gui gi švelniai pratarus, kad man
dagumas reikalauja atsakyti tokia 
kalba, kokią į juos prašnekėta, tų 
šlėktų širdįs, dedančios Lenkijos 
meilė, užsidega, rustumu ir tuo
kart tik klausyk: “my nie rozu- 
miemy po liteucku, naš przyrodzo- 
ny jenzyk polcki, naše ojcove tak 
gadali, ir tt.”

Tokiems karštuoliams, mano 
nuomone, kunigas gali paaiškinti, 
kad jie, besigirdami savo šlėktiš
kais popieriais ir viena lenkiška 
kalba, parodo tik savo kvailumą 
ir tamsumą, nes netik papaaščiau- 
siasai musų žmogelis, bet dagi iš 
kasžin-kur ątsikėlęs musų krašto 
žydas, moka lietuviškai, lenkiškai 
arba rusiškai ir jokios kalbos ne
niekina. Anętraip gi atvertus, ga
lima šlėktoms priminti, kad jų 
neapykanta lietuviškos kalbos lie
pia jiems Užmiršti dagi kataliko 
priedermes, kadangi jie, nemokė
dami lietuviškai, neklauso pamoks
lų, nei dalyvauja pamaldose, ku
rios jų bažnyčiose atliekamos lie
tuviškai. Ir ištiesų, jiems daugiau 
rupi lenkų, nekaip Dievo karalija.

savo kunigų dorumą jie sai- 
savo šovinistišku saiku, nes 
kunigas kuo geriausiai pil-

jlš Kalvarijos,
m.

Seniai .jau 1 klebonas Petrauskis 
buvo. ^esakąs, žmonėms apie be
dievišku laikraščius, kad jau net 
buvome įr |,tužmiršę, kurie tai 
laikraščiai tyedieviški. Bet me
tams baigianties, gruodžio. 20 d., 
per pamoksi^ priminė tai. Paža
dėjęs ^patarnauti žmonėms laik- 
laščių išsirąšyme (liepė tiktai at
silankyti klebonijon), paaiškino 
žmonėms, kad dabar esą tik trįs 
geri katalikiški laikraščiai, bū
tent: “Vienybė”, “Viltis” ir “Šal
tinis”, kukiuos ir patarė užsisakyti 
kitiems metams. “Vilniaus Ži» 
nios”, “Lietuvos Ūkininkas” ir 
“Žarija” tai esą bedievių leidžia
mi bedieviški laikraščiai, kurie iš
juoktą šv.. ..tikėjjmą ir dvasiškas 
“asabas”, todėl “nevąlna”, esą, juos 
skaityti.

Nors jau, “/arija“ seniai nebe
gyvuoja, tačiau kun. P. vis dar 
tebegerbia ją. Kukulis.

Iš RYGOS.
Rygoje šnipai susekė latvių so- 

cijal-demokratų vieno rajono su
sirinkimų, kurs buvo sušauktas 
viename vasarnamy j, 12 viorstų 
nuo miestą. Areštuota 15 vyrų 
ir 4 moterįs. Prie jų rasta esu 
apyskaitos ir įvairių dokumentų.

(“V-tis”). \ j

Gruodžio 15 dienų karo teismas 
nagrinėjo Mintaujos gimnazijos 
mokinių bylų. Jie kaltinami buvo 
už socijaldemokratų partijos įstei
gimų mokinių tarpe. Iš n mo
kinių - du liko nuteisti į katorgų 
ketveriems metams, vienas ištrėmi
mui į tolymus kraštus, 
liko išteisinti.

paliesti to musų kalbos reikalo — 
vidurinėse lietuvių mokyklose.

Tose mokyklose, kur yra lietu
vių mokinių, leista dabar mokyti 
ir lietuvių kalbos, ir lietuvių kalbos 
mokymas dabar, kiek žinau, jau 
įvestas į kelias Vilniaus vidurines 
mokyklas, į Kauno, Šiaulių ir Uk
mergės vyrų gimnazijas, į Mari
jampolės ir Telšių mergaičių pro
gimnazijas, į Vilniaus ir Seinų 
kunigų seminarijas. Be to, musų 
kalba tebėr seniai mokoma Mari
jampolės gimnazijoje. Veiverių 
mokytojų ir Kauno kunigų semi
narijose; musų kalbos mokymas 
pačių lietuvių įvestas, pagaliaus, 
į Kauno ./‘Saulės” kursus. Dar 
ir daugiau, rasit, yra Lietuvoje to
kių vidurinių mokyklų, bet jų įvar
dinti dabar negaliu: man trūksta 
tam tikrų apie jas žinių. .. .

Tiktai gailu, kad tarp minėtųjų 
mokyklų dabar neberandame Pane
vėžio mokyklų mokytojų semina- 1 
rijos, realinės mokyklos ir mergai- 1 

Įčių gimnazijos. Išvažiavus iš te- 1 
nai šį rudenį J. Jablonskiui, lietu
vių kalbos mokymo Panevėžio vi
durinės mokyklose ’ nebėr, ir 
kada vėl bus mokama tenai lietu
vių kalba, — dabar jokios nėra 
žinios.

Ar šiaip ar taip, iš to, kas čia 
pasakyta, skaitytojui bus aišku, 
jog lietuvių kalba Lietuvoje yra 
mokoma jau daugely j mokyklų. 
Taigi, sulyginus su tuo, kaip yra 
buvę tose mokyklose pirmiau, da
bar reiktų, rodos, tik džiaugtieš. 
Taip, žinoma, turėtų ir būti, bet 
taip, musų nelaimė, dar nėra: 
džiaugtieš čia dar anksti, dar ne 
metas, nes, visa ištikrųjų suėmus, 
ir čįa dar — toli gražu, ir čia dar 
nieko tvirtai neturime.

— Ko gi čia bereikia, taip ilgai 
badavus? — tūlas gali paklausti.

Taigi šitą musų kalbos mokymo 
reikalą ir pamėginsiu, čia iškelti 
aikštėn.

1) Už lietuvių kalbos mokymą 1 
iš vyriausybės pinigyno, ne iš pa- : 
čių mokinių ir šiaip-jau žmonių 1

Po naujų metų pradės 
vaitinis laikraštis “Rygos 
Leis jį pajininkų bendrovė, ves 
— rygiečių-inteligentų komitetas.
Laikraščio pakraipa bus lįberališ- „.vkiuių ir šiaip-jau žmonių 
ka, bepairtijinė. Jis rūpinsis ypač sumestųjų pinigų, dabar mokama 
Rygos lietuvių gyvenimu, bet pla- tiktai mokytojų ir kunigų semina- 
čiai rašys apie Lietuvą, platųjį rijose ir Marijampolės gimnazijo 
svietą, valstybes durną ir tt. Kai- je; iš įsteigėjų pinigų, jai nekly- 
na Rygoje 2 rub. 25 kap. metams, stu, už !'_  lietuvių kalbos mokymą da- 
su pri^iuntimn Lietuvon 2 rub. bar yra mokama “Saulės” kursuo-

1—- - - • Smul- se, Ukmergės vyrų gimnazijoje ir
patirti Telšių ir Marijampolės mergaičių 
(Riga, porgimnazijose. Visose kitose Lie

tuvos mokyklose už lietuvių kalbos 
mokymą moka ne vyriausybė, bet 
patįs mokinių tėvai arba ir tiesiok 
— visuomenė, pašaliečiai: tam tiks- 
luf pinigai renkami per laikraščius, 

šilgalių valsčiun, pas ūkininką žmonių susirinkimuose ir visaip ki- 
Riaubą atsidangino iš Raseinių taip; vietomis, kaip antai Panevė- 
pav. (Kauno gub.) jaunas žydas, žyj, tam reikalui geri žmonės yra 
buk norintis priimti katalikų tikė- sudarę pagaliaus, tam tikrus ko- 
jimą. Riauba, matomai, norėda- mitetus. Yra, kiek žinau, ir to
mas padaryti ii žydo kataliką, pri- kių, kur lietuvių kalbos mokyto- 
ėmė jį pas save. Porai mėnesių jas visiškai nežino, kiek ir iškur 
po to praslinkus, minėtojo žydo tė- bus jam mokama Už jo darbą, 
vas atvyko su policija ir suėmė su- ' Marijampolės gimnazijoje lietu- 
nų* o drauge ir Riaubą. Abudu vių kalbos yra, man rods, aštuo- 
suimtuoju sėdi kalėjime. mos valandos — po’vieną valandą

Valstietis. kiekvienoje kliasoje kas sanvaitė.
(“V. 2.”) Mokytojui už lietuvių kalbos mo

kymą tenai, rodos, mokama 
kaip ir už kitus mokomus 
gimnazijoje dalykus. Kiek 
yra lietuvių kalbos valandų 
vėrių seminarijoje ir kiek 
mokama algoŠ lietuvių kalbos mo
kytojui, — nežinau. Panevėžio 
seminarijoje (4-ose kliasose) lie
tuvių kalbos kas sanvaitė buvo 
šiuos dvejus metus po 17 valandų; 
lietuvių kalbos turėjo mokyties vi- 

v , --o-- ---- r ■ y 1 K llttUTialj ;
— dauguma atmetė, pa- lietuvių kalbos mokytojui už jo;

____ __ Y"9 4 0”
Taigi ir vėl, kaip matom, blogi kai evangeliją skaityti, nes Vyžuo- 

metai. Gerai, kam duonos užteka, nų dvaro užvaizdą p. Rondomans- 
o katram reiks pirkti — čia mo- kas nevisados bažnyčion ateidavo; 
kesčiai, brangenybė.... ir verskis, o dabar bus jau metai, kaip Yy- 
žmogau kad nori, buk gudrus — žuonų dvarą, nusipirko d. Meišta-

koja 
nors 
dytų savo priedermes ir visai pa
rapijai įtiktų, bus persekiojamas 
jų ir laukan varomas, jei Lietuvos 
meilė degs jo širdyje.

Bet dažnai ir ne šlėktos teisinas 
tuo, kad seniau tokia buvusi mada, 
kad tėvai juos taip išmokė, todėl 
ir jie dabar taip-pat mokų savo 
vaikus, ir tt. Iš tokių tėvų vaikų 
tarpo galima rasti štai kokių: Ku
nigas, duokime, paklausia vaikų 
kokio-nors priesako, bet nesulau
kia atsakymo; kunigas vėl atkar
toja klausimų, bet išgirsta griau- 
dingų: “Kiedy ja po polcku”. 
Pagalios, paklausus kunigui to 
paties ir daugiau lenkiškai, seka 
galutinas atsakymas: “Kiedy mnie 

učili!” Daugiausia tokių gali- 
rasti jaunųjų samdininkų tar- 
Tokį atsakymų išgirdus, sun- 
kad nesusopėtų kunigui širdis 

ir kad jis nepradėtų prikaišioti vai
kui ir 
tokios 
"lenkų 
noma, 
manus.

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Spalių 16 d. buvo valsčiaus su
eiga. Viršaitis pranešė, kad val
džia siūlanti atidaryti daugiau mo- 

, kyklų. Ji duosianti mokyklos pa
statymui medžiagą ir pridėsianti 
mokytojui prie algos, pašelpos pa
vidale. Valsčius turi duot sklypą že
mės ir paskirti sumą, kokią kasmet v _ ___ __  ___ ___ _ _
reiks pridėt mokytojui algai. Ap- si mokiniai (rusai ir lietuviai): 
svarsčius « * __ _ ________ __ ___
aiškindama, kad mokyklų turį už- darbą buvo mokama gana žmoniš- 
tektinai (viens-kits šaukė, jog dar kai, beveik tiek-pat, kiek ir kitų 
ir tų perdaug). Pagalios- Pusta- dalykų mokytojams, bet mokama 
pėdžių, Pavem^irių ir Budežerių buvo jam samdvtinai — iš. tų pini- 
didžiažemtąį (mažažemiai atsisa- gų, kurie Vilniaus mokymo apy- 
kė), skirtimi ųuo viso valsčiaus, gardoje susidarydavo iš įvairių lie- 
priėmė tokį, nutarimą: prašyt vai- kanų. Buvo tenai betgi metas, 
džios atidaryti ipokyklą Pavemb- kada reikėjo jau ir abejoti, ar bebus 
riuose, atiduotij tam tikslui ten ir toliau taip mokama lietuvių-kal- 
esančią mokyklą, daržą, iš kurio bos mokytojui, arba reikėjo išgauti 
dabar naudojasi Vilkaviškio mo- sutikimas iš ministerijos) ; bet bus 
kytojas, ir kasmet duoti 150 rub. jau du mėnesiu, kaip ministeris 
ir daugiau, bet tik su sąlyga, kad esąs sutikęs, kad algą lietuvių kal- 
juos atliUosuotų nuo mokesčio Vii- bos mokytojui ir toliau mokėtų 
kaviškio mokyklai. Per • šią suei- tenai iš savų liekanų mokymo apy- 
gą buvo ir daugiau klausimų pa- garda (pati ministerija iš savų pi- 
1’ 1 a. 2—----n r* • - • * •liesta, bet mažo$ vertės. Vienas 
daiktas dėjosi atmintin: atsirado 
kai-kurie, kad užsimanė visus per
tikrinti, jog mokykla nereikalinga, 
o kaip nepasisikė, tai ir ant nutari
mo nesirašė. Taučius.

a ("V. 2”)

LIETUVIŲ KALBA VIDURI
NĖSE MOKYKLOSE. I'

Lietuvių laikraščiuose randame 
dabar nemaža rašant ir apie lietu
vi j kalbos reikalus mokyklose 
ir bažnyčioje. Tas kalbos reikalas 
šiuo tarpu rupi ir man: noriu Čia

nigų tam dalykui 400 rub. teski
ria). Kiek yra lietuvių kalbos 
valandų kunigų seminarijose ir 
kaip aprūpinti tenai lietuvių kal
bos mokytojai, šiuo tarpu nežinau, 
bet, jei 
tenai 
pinigų, 
skiria, 
žai. Mokytojai, kurie skiriami į 
kunigų seminarijas ne pačios vy
riausybės, gyvena vargingai ir iš 
siversti pačiu mokymu nieku budu 
negali).

2) Kur mokyklose mokiniai lie-j

ar šiaip-jau žmonių įneštais pini- 
gaii, kur mokiniams lietuvių kal-

■ ba yra neverčiamas dalykas, tenai 
i lietuvių kalbai po višų kitų darbų 
i tėra skiriama valandos, kada moki

niai jau visiškai privargę, išalkę, 
kada jiems grobrą į grobų jau 
lenda, kada reikia jiems atsigauti, 
sveiku oru 
tuomet, i jei 
klos, savos
šiaip ar taip, pasilieka dažniausiai 
nenoromis. Pasilikę alkani, neno
romis mokykloje, kelių kliasų mo
kiniai, mokytojo belaukdami, su
sirenka į vienų būrelį. Tame bu- 
relyj rasi labai įvairaus mokslo 
mokinių, labai nelygiai mokančių 
savo kalbų ir jos įstatymus'. Su 
tokiuo tad įvairiu, alkanu, nuilsu
siu mokinių būreliu ir ima dirbti 
lietuvių kalbos ^mokytojas. Kų gi 
jis, žmogus, gali čia gero nuveikti! 
Jis dirba, bet.... savo darbo vai
siais pasidžiaugti jam dažniausiai 
netenka. Jis ima pagaliaus svy
rinėti, kaip musę kandęs, ir moki
niai, nesulaukę iš jo lauktojo kal
bos mokslo, ima krikti, kaip žydo 
bitelės.
, Lenkų žemėje, kur mokama len- 

1 kų kalba, yra kitaip: lenkų kalbai 
tenai kiekvienoje kliasoje skiriama 

. kas sanvaitė po dvi valandi, ir ski- 
, riama ne po., kitų, bet tarp kitų 

kliasos darbų; su tukiuo nuilsėlių 
mišiniu, kaip Lietuvoje, lenkų kal
bos mokytojui tenai darbuoties ne
tenka ; vyriausybės mokyklose už 
lenkų kalbos mokymų moka pati 
vyriausybė, ne atskiriejie mokinių 
tėvai.

■ 3) Lietuvos mokyklose lietuvių 
kalbai nėra tam tikrų programų, 
nėra nei vadovėlių. Veiverių mo
kytojų seminarijoje iš lietuvių kal
bos mokoma viena, Penevėžio se
minarijoje — kita, nors iš abiejų 
seminarijų turėtų, rodos, eiti į Lie- 
tuvų vienodi, vienodai, mokų tau
tos kalbų žmonių mokytojai. Vie
noje kunigų seminarijoje išdėsto
ma mokiniams ne tas, kas kitose^ 
nors visiems kunigams, prieš pra
dedant skelbti žmonėms Dievo žo
dis, rodos, vienodai, gerai reiktų 
išmokti tų žmonių kalba. Taip- 
pat, ne kitaip, yra lietuvių kalbai 
ir kitose didžiosiose Lietuvos mo
kyklose. Kiekvienas lietuvių kal
bos mokytojas savo darbų visur 
varo saviškai, kaip tinkamas. -Kų 
išdėsto mokiniams vienas, to kitas 
nei nežino. Čia didžiausių turime 
savo krašto netvarkų ir toje ne
tvarkoje auklėjame savo jaunuo
menę. Lietuvos viltį, ateitį! Kas 
kur pereinama iš lietuvių kalbos 
Lietuvos mokyklose, — visuomenė 
nieko nežino! šįmet pasirodė Pa
nevėžio mokinių vertimo “Visuo
menės įnamiai”. Iš to vertimo 
visuomenė galėtų, rodos, šį-tų jau 
suprasti, kų ir kaip pernai dirbo 1 
Panevėžio mokinių būrelis, bet vr- 1 
sako iš to vieno mokinių darbo — I 
ji nematys. Apie kitų Lietuvos 
vietų mokyklas, apie lietuvių kal
bos mokymų jose, visuomenė žino 
dar mažiau, — .čia ji visai akla. 
Taigi žmogus, matydamas tokį sa
vos kalbos dalykų stovį mokyklo
se, džiaugsies nieku gyvu negali!

4) Kas gali būti musų krašte 
lietuvių kalbos mokytoju? Lietu
voje lietuvių kalbos mokytoju gali 
būti kiekvienas žmogus, kurį tam 
paskiria vyresnybė. Todėl tad 
Lietuvoje yya buvę ir tokių atsiti
kimų, kad musų kalbos mokytojais 
tų vyresnybių, dažnai pačių nemo
kančių lietuviškai, buvo skiriami 
žmonės, kurie su “žmogumi” lie
tuviškai susikalbėti tiek tegalėdavo, 
kiek, neperdedant ir atsiprašant, 
— kiaulė su žųsimi. Kų gero toks 
mokytojas galėdavo padaryti Lie
tuvos mokykloje mokiniams! Čia 
viena man aišku: kol nėra Lietu-’ 
voje tam tikro egzamino patiems 
lietuvių kalbos mokytojams, ąrba 

> kariant — žmonėms, kurie nori 
’ lietuvių kalbos mokytojo tei- 
i sės, tokių arba panašių senobės at- 
1 siti kimų galime sulaukti, žinoma, 

ir dabar. Mano nuomone, kiek
vienas dabartinis lietuvių kalbos 
mokytojas ir pats geriau jaustųsi 
mokykloje, kiek daugiau padir
bėjęs, susitvarkęs dar labiau savos 
kalbos žinias ir įgijęs tam tikras 
savos kalbos mokytojo teises. Taip 
šitą dalyką tesuprantu, taip apie 
jį ir tegaliu kalbėti: kito galo aš 
čia nematau. Yra jau žmonių, ku
rie lietuvių kalbą moka kaip rei
kiant ir norėtų jos mokyti moky
kloje, bet tie žmonės, neišdavę tam 
tikro egzamino, atsitikus reikalui, 
nesumeta nei prašyties paskirti 
lietuvių kalbos mokytojais: netu
rint tam tikrų teisių, jiems prašy
ties nedrąsu, ir Lietuvos moky
kla pasilieka be mokytojo. Yra 
vietų, kaip antai dabar Panevė
žy], kur reikalingas lietuvių kalbos

pakvėpuėd. Mokiniai 
ncsprunka iš moky- 
k ai bos mokyties, ar

mokytojas; jį tenai kurią f dieną 
skirs vyresnybė, kuri pati lietuvių 
kalbos nemoka; ir ką ji tenai pa
skirs, pati tos j^lbos nesuprazda- 
ma, neturėdama prieš akis nei tam 
tikro kandidato dokumento!

Lenkuose ir čia ką kitą mato
me. Tenai vidurinėms mokykloms 
yra išdirbta tam tikra lenkų kal
bos mokymo pragrama: kiekvie
nas lenkų kalbos mokytojas tenai, 
ar šiaip ar taip, savo darbo saviš
kai, kaip tinkamas, nevaro; vi
suomenė ir mokinių tėvai tenai ži
no, ką pereina mokyklose iš len
kų kalbos mokiniai. Tenai len
kų kalbos mokytoju dabar tegali 
būti žmogus, kuris pats yra išda
vęs tam tikrą egzaminą — įgijęs 
lenkų kalbos mokytojo teises.

Baigiu. Daugiausia čia mums 
turėtų padėti, mano nuomone, 
“Lietuvių mokslo draugija”: prie 
jos tegali susispiesti išskirstytiejie 
lietuvių kalbos mokytojai ir ži
novai, — žmonės, kuriems gali 
ir turi rupėt išdirbti ir vidurinėms 
mokykloms lietuvių kalbos pro
grama; ji temokėtų, kaip reikiant, 
pasirūpinti, kad butų išdirbta tam 
tikra programa lietuvių kalbos 
mokytojo teisėms įgyti; {ai terei
kėtų lietuvių vardu kreipties ir į 
Vilniaus mokymo apygardą, kad 
ši vidurinėse mokyklose sutvar
kytų lietuvių kalbos mokymą. Iš 
visų ligų, kurios čia nurodytos, ji 
viena mus, žinoma, neišgydys, — 
tatai ne jos vienos darbas, — bet 
daug, labai daug ji, ne’. 
kas • kitas padarytų; turė
tų imti šiuo tarpu pirmiausia 
visa daryti, kad nurodytosios mu
sų vidurinių mokyklų ligos bent 
kiek jose sumažėtų. Todėl pir
miausia jai, musų “Lietuvių moks- 
* ' savo

MILŽINIŠKOS*IŠLAĮDO 
VYNUI, 

Washington, D. G t 
priėmė rando sumanymą 
Amerikos kariškam laivyn 
girta laivyno reikalams
se metuose paskirti $135 m 
Mat Amerika stengiasi lai 
rėti drutesnį už kitas viė 
Bet ant Amerikos nieks nes 
užpulti.

PASKANDINO KEROKI 
REZERVOARE.

New Motinwille, W>VaĄ 
toli Wolf Pen, ant dugno k 
no rezervoaro, kuriame buv4 
bačkų kerosino, rado kunąl 
sausio prapuolusio Willi 
berts. Prie kūno buvo priri: 
mens ir sunkus gelžgaliai, j 
kos buvo ant užpakalio sūri 
galva peršauta.

JUOKINGOS
Richmond, Va. 

teisės, kurios po 
džia baltparviams 
negrėms, 
teismas 
tų kalėjimo 
cusą Lendsay ir 
už tai, kad juodu apsius

\gai r f

bal riaušių

gu baltparvis negrę s 
už tai jo nieks nebau _------
jas pažadėjo prašyti Laty\a 
riaus atleisti bausmę, j\ra * .] 
sutiks panaikinti mote
KERŠTAS UŽ NEN(i^kk f"1* 

SITAIKYTI. V 
Galrta, III. Gyvenantis!

Ottawa, III., 26 metų Alvia 
atėjęs į namus, kur gyve 
jo atsiskyrusi moteris, __
ją sugrįžti! Kadangi ji nesutF“n’ ‘ 
tai jis šovė į ją ir jos motiną1 
pats sau įvarė kulką į galvą. F 
šauta moterių, kaip dalftazai mar 
išgis, bet jos motina pašauta m*“’“*' 
tinai. *

AMERIKOJ.
Profesorius teisių Helsingfo - 

universiteto, baronas Korff Uk\. 
si pakviestas, nuo gegužio menes 
skaityti eilę lekcijų Johno H . 
kins universitete ir pakvietimi«’Z 
priėmė. Hopkins universitetas 
Baltimorėj

GALUTINAI UŽDRAUDĖ 
DAVINĖTI SVAIGINANČIU!

GĖRYMUS. ”...
Nashville, Ten. Cianykštis teis- 

darių butas, 60 balsų prieš 36. 
užgyrė uždrausti valstijoj dirbti....?^ 
ir pardavinėti svaiginančius r *
mus. Užgirta uždaryti netik karfl L.
čiamas bet įf svaiginančių 
leidyklas * ’ 4



NEPAPRASTŲ PREKIŲ 
SIUNTINYS.

New Orleans. Iš New Yorko 
pamestų vah(ų namų atgabeno čia 
75 mažų vaikų ir išdalino juos no
rintiems paimti. Norinčių vaikus 
pąimti buvo gana daug, jie turėjo 
iš ko sau tinkamus pasirinkti. To
kių prekių siuntiniai retai dar kur 
civilizuotuose kraštuose pasitaiko.

PAKĖLIMAS ALGŲ TEISĖ- 
. - JAMS. .

Wishington, D. C. Senatas pri
ėmė sumanymą pakelti teisėjų al
gas. Algos likosi pakeltos: pavie
čių teisėjams iki 9000 dol., o ap
skričių teisėjams iki 8000 dol.

UŽMUŠE MERGAITĘ.
Dayton, O. Vienoje pašiūrėje 

rado čia kūnų 15 metų mergaitės. 
Marės Forshner. Matyt mergaitės 
gintasi. Kas jų užmušė, iki šiol 
nesusekta. Suareštavo kelias nu
žiūrėtas” ypatas, bet visgi policija 
ne žino, ar suimtiejie- yra kalti. -

TURTINGAS ŠYKŠTUOLIUS.
JanesVille, Wis. » Vienoje pu

siau sugriuvusioj pašiūrėj gyveno 
čia koksai James H.Lumphier. Da
bar jis, išgyvenęs 62 metų, pasimi
rė. Peržiūrėdami jo narpus, rado 
bankų, depozitų certifikatų ant 
$40000. I‘ .

ENPLIOZIJA KASYKLOSE.
- Salina, Cal. Cyklone Canyon an

glių kasyklose, 20 d. sausio (atsi
tiko expliozija, kurios šeši darbi
ninkai italijonai tapo užmušti. •

> • . ’ —Ja * .
NELAIMES ANT GELŽKE- 

LIU.
Johstown, Pa. Netoli South 

Fort susimušė, du gelžkelio trau- 
ta- 
su-

kiniai. Prie to daug žmonių 
po užmuštų, o dar (Įaugiau 
žeistų.

. 1 EXPLIOZIJOS.
Johnstown, Pa. Netoli nuo čia, 

miestelyj )Stoughton, vienuose na
muose vieni palikti vaikai, radę 
p -rako skrynutę, norėdami explio- 
z ją matyti, padegė paraką. Ex- 
di^y |^|Mfako ir sugriovė visai 

vaikai bailiai ap- 
^^^rlviejų ir akys išdegė

Lark, N. J. Netoli nuo čia, 
■Hopalcong. išlėkė į padan- 
Larako dirbtuvės. Prie to 
i darbininkai likosi užmušti, 
Išimtis tapo žužęistų. .

■ TVANAI.
■rtland, Ore. Dėl smarkių ly- 
Ralstijose VVashington ir Ore- 
[ užgimė dideli tvanai, kurie 
ai . daug nuostolių pridirbo. 
Ldens užlietos slėnys ir Kali
ojoj.

LIETUVIAI AMERIKOJ
PIRMA "AUŠROS” PASKAI-TF.31 d. šio mėn. 4 vai. 

Ridiko svetainėje prie 
arti 33-čios gat.,*l)us 

metais Aušros paskai-

Nedėlioj, 
po pietų, p. 
Illinois Ct, 
pirma šiais 
ta. Skaitys p. J. \ arkala tėmon
Proto auklėjimo teorija. Yra tai 
užtinantis dalykas ir kiekvienam 
gali būti akyvas. Todėl pasitiki
me, kam tik galima bus, neišski
riant moterų ir merginų, nepatin
gės ant šitos paskaitos ateiti.

Komitetas paskaitų vedimo.

IŠ EAST CHICAGO, IND.
Darbai čia vis dar neprasideda 

geriau eiti. Yra čia dvi plieno 
dirbtuvės, bet dirba tik iš dalies. 
Žmonių daugybė rytais ir vakarais 
stovi prie dirbtuvių vartų, bet ma
žai jų kas reikalauja.

Yra čia lietuvių nedidelis būre
lis, bet apšviestesnių mažai; dides
nė dalis nesusipratusių, girtuokly
stėje paskendusių. Vietoj skaityti 
pamokinančias knygas ir laikraš
čius, praleidžia laikų smuklėse prie 
rudžio, ar boles bilijardo mušdami, 
arba prie kazyrų. Jeigu kas kal
bina kuom geresniu užsiimti, tai 
tokio neužkenčia.

1908 m. “Lietuvoj" tilpo straips
nis iš East .ęincagos peikiantis lie
tuvių nesusipratimų, ir draugy
stę Šv. Stanislovo, kad ji nieko 
nenuveikė, tik svetainės savinin
kas, kur laikomi susirinkimai, ne
mažų turi pelnų, nes draugai ruda
kio nemažai' išmaukia.

Sanariai draugystės, išgirdę apie 
tilpusj straipsnį, labai užsirūstino, 
sumanė j ieškoti, kas tų korespon
dencijų parašė. Nors po straips
niu buvo padėta tikras vardas ir 
pravardė korespondento, bet jiems 
nelengva buvo atrast, nes, turbut, 
nė vienas iš sąnarių laikraščio ne
skaito. Bet ant galo išgirdo nuo 
kitų ir pradėjo korespondentų vi
saip bauginti, baugino net teismu 
ir ilgu kalėjimu. Bet kų čia tie 
bauginimai gelbės? Ar ne geriau 
butų pagarsėti kuom geresniu?

Argi . nereikėtų atminti brolius 
kankinius vargstančius už tėvy
nę drėgnuose kalėjimuose arba iš
tremtus j Siberijos tirus? Vertė
tų jiems padėti. Tautiškų reikalų 
turime juk labai daug; galime pa
sirinkti tokius, koki geriau patinka.

Žolinas.

Kaęramėnto, Cal. Apsaugojimo 
■ima i aplinkinėse Sherman Įs
ra likosi išaardyti ir užtvinę van- 
lis užliejo 5000 akerų vaisingos 
mės. Nuostolius tvanų* padary- 
k skaito ant 250000 dol.

ĮlS DARBO LAUKO.
I f Springfield, O. Darbai čia 
liną ne geriausiai. Iš. kitur pri- 

, buvusiam ne sunku darbas gauti. 
[Lietuvių yra čia 3 šeimynos ir 
Hios dešimtys pavienių. Norėta 
Tverti pašelpinę draugovę, bet 
piol nesiseka.

ke-
su-
iki

IŠ SEATONVILLE, ’ ILL.
Čia nėra kitokių darbų kaipo 

tik anglių kasyklose. Šaftoj Spring 
Valley Coal Co. šiuom “tarpu dir
ba apie* keturi šimtai darbininkų 
pilnų laikų, bet nežinia ar ilgam 
užteks darbo. Darbai ne koki, 
tūluose ruimuose, nėra vėjo, tai 
tuose labai karšta darbininkams, 
bet yra ir vėsesnių. *

Iš kitur pribuvusiam darbas 
lengva gauti, turintiems mainieriš- 
kas popieras ir prigulintiems į uni
jų, bet neturintiems popierių ir 
neprigulintiems į U. M. of A. or
ganizacijų labai sunku darbas 
gauti.

Gyvena čia daugiausia italijonų, 
yra ir lietuvių būrelis, bet ant 
tautiškos dirvos nieko neveikia. 
Nėra čia tautiškos draugystės, yra 
tik viena pašelpinė šv. Kazimiero. 
Buvo ir Lietuvių Socijalistų San- 
jungos kuopa, bet jau metai kaip 
nelaiko susirinkimų, nė mėnesinės 
duoklės nemoka. - •

Juozas Grigalavičukas.

sos paskyrė 2 dol., o sanariai su
metė $1.40. Viso $3.40 pasiųsta 
L S. S. iždininkui Staneliui, kuris 
pinigus perduos, kur reikia.

J. H. Aliukonis.

IŠ SAKT CHARLES, ILL.
Yra čia apie penkios dirbtuvės. 

Dabar jau pradeda dirbti po tru
putį. Uždarbiai nuo $1.50—3.00.

Lietuvių čia diktas būrelis, 
bet jų apšvietimas neaugštai paki
lęs. Laiktaščių ateina keli egzem
plioriai, bet-retas į juos pažiūri 
(jeigu teip, tai kibi juos užsirašo? 
Nesinori tikėt, kad žmonės užsi
rašinėtų laikraščius teip sau, o jų 
neskaitytų. Red.). Tamsunai ma
no, kad laikraščių skaitymas tikė
jimų naikina, buk skaitanti laikraš
čius į bažnyčių neina. Daugumas, 
vietoj skaityti, velija smuklėj rau- 
galų maukti, arba prie kazyrų lai
kų praleisti

Yra čia D. L. K. Vitauto drau
govė, bet ir ji miega. Tikiu vie
nok, kad musų draugovė pabus iš 
miego ir pradės darbuotiesi ant 
tautiškos dirvos. Reiktų sušaukti 
susirinkimu, parengti prakalbas, 
rinkti aukas tautiškiems ,reikalams; 
kaip tai išleidimui Vinco Kudirkos 
raštų arba kitokiems reikalams. 
Reikalų jiįk męs turime daugiau 
negu aukų * A. Bekempis.

IŠ KENOSHA, WIŠ.
17 d sausio 1909 m., parapijinia

me mitinge šv. Petro bažnyčios 
tapo 58 kuopos L. S. S. A. išrink
ti delegatai užtarimui už drau
gus: Jonų Paurėną, Kristijonų Ra- 
davičių ir Aleksiejų Singpardų. 
Išrinkti: Kaz. Brazevičia, Ildejons 
ir Parvaneckas. Protestavo . prieš 
norų Amerikos valdžių išduoti tuos 
vyrus ir vietinis klebonas, J. Klo- 
nauskas. • ”

24 d. sausio Kenoshoj susitvėrė 
kuopa S. L. A. iš 12 ypatų. Vir
šininkus išrinkd: prezidentu 
Stanislovų Jakutį; Sekr. — Kaz. 
Braževičių; kasieriu — Adomų Le
vickį ir apiekunais kasos — Boles
lovų Navidkį ir Jurgį Balčaitį.

K. B.

* IŠ CLE VĖL AND, OHIO.
Darbai čia eina labai pamaži; 

iš kitur pribuvęs darbo negali 
gaut. Parapijos reikalai eina kaip 
ant svieto, tik nežinia, kaip ilgai 
eis. Šitas 'kunigas kaip pribuvo 
į mus parapijų, pasakė bažnyčioj, 
kad prie Paukšto visi buvo ka- 
sieriais, kunigas buvo kasieriu, 
sekretorius kasieriu, komitetai, za
kristijonas, net ir kunigo gaspadi- 
nė buvo kiaseriu. Dabar ir musų 
kunigėlis prieš kalėdas pavedė sa
vo gaspadinei pardavinėt plotkas, 
kad iš parapijouų ir gaspadinė ga
lėtų pasipelnyti 1 Ji ėmė gana 
brangiai nuo parapijonų. Musų 
kunigėlis per kalėdas savo pa
moksle labai išpeikė visus 'senuo
sius biznierius, kad nedavė kalė
dų kolektoi. Per naujų metų pa
mokslų kunigėlis ragino visus ra- 
šyties prie Susivienyjimo ir skai
tyti laikraštį “Žvaigždę”, o kitus 
visus mesti į pečių. “Lietuva”, 
girdi, rašanti visokias korespon
dencijas, pati nežino kų rašo (Bet 
kada be patėmijimų talpino kun. 
Halaburdos korespondencijas, tai 
buvo gera. Red.). “Saulė”, tai, 
girdi, niekam neverta. Tokių ga- 
zietų, girdi, geras katalikas nepri
valo skaityt, bet privalo į pečių 
įmest. Jonas Naujoks.

tiną uždaryti visas gumos dirbtu
ves iki I balandžio.- ‘

Lietuvių šeimynos tlirės nema
žai nukentėti? tietu^Aų čia yra 
gana didelis skaitlius. 'Yra 4 pa- 
šelpinės draugystes: Šv. Jurgio, 
šv. Petro,, šv. Painei škaus ir Mo
terų Lietuvos Dufeterųį1 teipgi Mo
terų Lietuvos EvangelJkių draugy
stė; yra kuopos: S. L. A., S. L.
R. K., Vaičaičio Teatrališka, L.
S. S., f. M. D., Dr. V. Kudir
kos knygynėlis ir Lietuvių Ukėsų 
Politikos Kliubas. Tos vi§os drau
gijos gyvuoja. PereituoseNmetuo- 
se buvo susitvėrusi kooperatyviška 
krautuvė ir kunigas Mašiotas bu
vo sutvėręs lietuvių katalikų para
pijų, bet kooperacija ir parapija, 
jau numirė, nes neturėjo atsakan
čio skaitliaus rėmėjų.

Vertelgų lietuvių yra 16: 8 kar- 
čiamninkai, 3 mėsininkai, 2 vaisių 
pardavinėtojai, 2 barzdaskučiai, 1 
duonkepė ir I kurpius. Laikraš
čius skaito visus Amerikos ir tulus 
iš Lietuvos. Lietuvių Ukėsų Po
litikos Kliubas paskutiniame susi
rinkime p. m,, Svarstydamas vi
suomenės reikalus, paaukavo $50 
ir paskirstė sekančiai: Paureno by
lai $10.00, Dr. V. Kudirkos raš
tų išleidimui $10.00, p. Gabrio 
Geografijos išleidimui $10.00, Auš
ros Dr-tei $5.00, š. M. Fondui 
$5.00, Dr. J. šliupo 25 rrietų su
kaktuvių dovanai $5.00, Drg. P. 
G. sušelpimui $5.00. Nors Kliu- 
bo nariai suvarginti bedarbės, vie
nok tautos reikalus šelpia, kiek 
galėdami ir pataria visoms frak
cijoms nusilenkti viens-kitam ,tą
syk ir aukų ir vaisių bus dau
giau negu ikšiolei, veikiant iš vien, 
daugiau bus galima nuveikti. Vi- 
sos lietuvių orgąnizacijos yra juk 
musų organizacijos!

Komitetai, ar pavieni, priėmę 
augščiau minėtas aukaus, pakvituo- 
kit “Lietuvoj”.

Kliubo sekr. D. F., Eimaitis.

Iš AM IT Y, N. Y.
Darbų dabar qia nėra, bet va

saros iaįke ir iš kitur pribuvęs ga
li gauti darbą ant farųių, tik švie
žiai atvažiavęs pradžioj mažai už
dirba; pabuvęs gauna po
20 dol. mėnesyj,. *?ra čw du lie
tuviai, abudu skaito laikraščius.

J. Baltrušaitis.

rėš rubsiuvių nieko nedirbs, kol 
streikas ne pasibaigs.

Apie tai pranešame Amerikos 
rubsiuviams, kad nieks nesirengtų 
į Baltimorę, nes unija čia tvirta ir 
streiką laimės. Meldžiame * visų 
kur nors esančių rubsiuvių unijų 
priduoti mums savo adresus, o no
rinčios su mums^ susižinoti, tegul 
kreipiasi šiuo antrašu: A. Valiuc- 
kas, 405 S. Paca str., Baltimorę. 
Md.

Pirmsėdis -4 A. Valiuckas.

A.

š. MUZIKALIŠKO FONDO 
REIKALUOSE.

Chicago. 15 d. šio mėnesio bu
vo susirinkimas š. M. Fondo, p. 
A. Olševskio namuose. Pirmiau
siai raštininkas perskaitė komisi- 
jor parengtų konstitucijos suma
nymų, kuris susirinkusių šiek-tiek 
pataisyta.

Konstitucijai likus priimtai, su
sirinkusieji sumokėjo narines mo
kestis šiteip: pp. Dr. A. Graičunas, 
F. Bradchulis, Dr. A. Zimontas. 
Dr. J. Kulis, A. Olševskis po 
$1.00; J. Hėrtmanavičius,
Žmuidinavičius (dailininkas), J. 
Ilgaudas, M. Damijonaitis, K. Ba- 
levičia, K. Gugis, J. Moskus, V. 
Mišeika, J. Laukis, Vaitiekūnas 
po 50c., viso pasidarė $10.00, ku
rie likosi paskirti išėmimui čar
terio. Parūpinti pasiėmė p. Hert- 
manavičia.

Atsisakius nuo vietos pirminin
ko D-rui Grąięųnui ir vyriausybei 
trūkstant kitų jos narių, į neužim
tas vietas likosi Išrinkti: Pirminin
ku J. Laukis, 3252 So. Halsted 
St., Pirmininko Padėjėju K, .Gu
gis, 3221 Lowe Avė., Užrašų Raš
tininku J. Ilgaudas, 3212 Sf. Hals
ted St., Iždo Raštininku J. Her
maną vičius, 3216 So. Morgan St., 
ir Iždininku likdsi tas pats F. P. 
Bradchulis, 3112 So. Halsted St., 
visi iš CMicagos.

Kadangi ‘ “Aušros” Draugija 
teikėsi priimti pas save Š. M. Fon
do pinigų $132.25, atsiradus jo 
tarpe pųirtuvei, tai susirinkusieji 
nutarė josios prašyti, -.idant ji ir 
toliaus teiktųsi jaisiais pasirūpinti, 
kolai Fondo įstaigos čarteris ne
bus išimtas.' ' i i
J. Laukis, susirink, raštininkas.

f Lubrencs, W. Va. Čia 
>kių darbų kaip anglių kasyklose 
ėra, bet jose darbas pavojingas, 
y d. gruodžio buvo expliozija, ku- 
os 55 darbininkai likosi užmušti.

Po tam kompanija pakėlė algas, 
nrbut, kad darbininkai tylėtų ir 
cad Čia sutraukti prie darbo dau
giau darbininkų. Bet 12 d. sausio 
rėl atsitiko expliozija, kuri už- 
nušė 103 ypatas. Dabar iš vieti- 
lių nieks ne nori dirbti, tai vilioja 
larbininkus iš kitur. Tegul todėl 
ietuviai nesiduoda 
:uvių čia nėra.

ki-'

suvilioti. Lie-

L Įf Washington, 
rYorke likosi sulaikyti 8 iš Belgi
jos atgabenti deimantų lygintojai, 
jbet vaizbos ir darbo ministeris tei- 
fdo jiems Amerikoj pasilikti, ka
dangi jie buvo sulaikyti ant pro
testo "“organizacijos “Diamond 
AVorkers of America”, o minėta 
(organizacija susideda iš ne ame- 
Lrilęonų^

j < Pereitų sanvaitę Amerikoj bu
vo iš viso 307 nusibankrutiųimai.

D. - C. New

ne- 
dėl

IŠ WEST FRANKFORT, ILL. 
- Lietuvių šitame miestelyj yra pu
sėtinas būrelis.

Yra čia dvi anglių kasyklos pri
gulinčios Dering Coal Co. Jose 
pastaruoju laiku dirba gerai, bet 
iš kitur pribuvusiam darbas sun
ku gauti. Kasyklos laikomos dide
lėj netvarkoj; tankiai atsitinka 
laimės: tai gazai užsidega, tai
kitokių priežasčių darbininkai ko
jos ar rankos netenka. Apie 
gerinimų darbo sanlygų kompa
nija nesirūpina, nes darbininkų-tu
ri pakaktinai. Už mažiausių pra
sikaltimų nori nuo darbo atstaty
ti. Nors kartais pati kompanija 
kalta, tai kaltę ant darbininkų su
verčia. Kur tau ne skriaus dar
bininkų, jeigu pulkai įieško darbo 
ir dagi užmoka už darbo gavimų.

Yra čia 104 S. L. A. kuopa, 
kuri gyvuoja jau antri metai. Nors 
ir ne daugiausiai turi sąnarių, bet 
galima sakyti, kad ketvirta lietuvių 
dalis prie jos priguli. Gaila, kad 
ne visi sanariai lanko susirinkimus.

17 d. sausio buvo kuopos susi
rinkimas. Sumanyta paaukauti kiek 
Paurėno ir RudaVičiaus bylos va- 
r\mv.i, kuriuos caro valdžia nori

į-liš Amerikos išgauti. Kuopa iš ka

pa-

IŠ MOUNT WINANS, BALTI- 
MORE COUNTY.

15 d. sausio, grįžtant nuo darbo 
namon iš Baltimorės, ant kelio 
VVestport, nupuolė nuo siauro ce
mentinio tilto į Gwynas Falls upę 
Katrina Paliukaičiutė ir prigėrė. 
Ji dirbo Hamburg Bross G). Ji 
buvo visų draugų mylima. Dar
bininkai, dasižinoję apie jos tokių 
mirtį, sudėjo ant kvietkų. 18 sau
sio buvo laidotuvės. Visi dirbtu
vės darbininkai palydėjo kūnų ant 
senųjų ’švento Laurino kapinių. 
A. a. Katrina Paliukaičiutė gimė 
New Yorke 9 d. vasario 1893 me
tuose; Baltamorėn atkako su tė
vais turėdama vos vienus metus. 
Nuo. 13 metų pradėjo dirbti prie 
kriaučių. Liko motina, sesuo ir 
du broliai. J. Skorbo.

Iš UNION CITY IR NAUGA- 
/ TUCK, CONN.

Pereituose metuose geležies 
dirbtuvės nepalaikė nė trečdalio 
darbininkų, o tiems, kurie ir dir
bo, numušė mokestį teip, kad nė 
ant duonos negalėjo uždirbti, šį
met geležies liejykloj pradėjo ne
va dirbtu 6 dienas po 9 vai., bet 
3 gumos dirbtuvės paleido didelį 
skaitlių, darbininkų, o likusiejie 
dirba tik po 4 dienas 8 valandas 
per dienų, p nuo 27 d sausia ke-

BALTIMORĖS RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Turbut niekur teip pigiai už dar
bų ne moka kaip rubsiuviams Bal- 
timorėj; darbo valandos teipgi per 
ilgos. Kad pagerinti savo būvį, 
šių žiemų rubsiuviai pakėlė didelį 
streikų; per streikų susitvėrė ir ga
na tvirta rubsiuvių unija. Darbi
ninkai streikų laimės.' Darbdaviai 
pradėjo unijos bijoti, nes retas dar
bininkas prie jos nepriguli. Darb
daviai baisiai jos neapkenčia, to
dėl sumanė jų išardyti; ypač Straus
so Brolių darbavietyj tas aiškiai 
matoma: pradėjo pavarinėti nuo 
darbo tuos, kurie labiau prisidėjo 
prie unijos sutvėrimo ir jos sudru- 
tinimo. Tankiai net gerai atliktų 
tokių darbininkų darbų pripažįsta 
netikusiu. Ant galo prie darbo 
pradėjo priiminėti ne prigulinčius 
į unijų, tvirtindami, kad nė jokios 
unijos nepripažįsta. Darbininkai 
apreiškė jog Strausso darbavietė 
tai tikra katorga. Unija, negalė
dama ilgiau kęsti, apšaukė Straus
so darbavietėj streikų. Streikas 
prasidėjo 15 d.'sausio dirbtuvėse 
ant Paca Ir Lombard gatvių^ 18 
sausio prie streiko prisidėjo darbi* 
ninkai ir kitos Strausso dirbtuvės 
ant German ir Greene gatvių ker
tės; sustojo ir v^sos dirbtuvės, kur 
Straussui buvo" atliHtami darbai. 
Visur Baltimorfti darbininkai atsi
sakė dirbti kų nbts Straussui.

Svarbiausi streikuojančių reika
lavimai yra šie: kad putų pripažin-

ĮSTATAI ŠERNO MUZIKA, 
LIŠKO FONDO.

ba mantos skyriaus ir literatūros 
sk\ riaus. Mantos skyriaus valdy
bos uždariniu bus didinti ir prižiū
rėt Į^ondo mantųį Literatūros Sky
riaus Valdybos uždavniu bus plė
sti idėjų muzikos meno 4

2. Valdymo arba mantos sky
rius susidės iš 15 vedėjų, kurie iš 
savojarpo skirs vyriausybę, susi
dedančių iš 5 narių: 1, Pirminin
ko, 2, Padėjėjo, 3r Iždo Raštinin- 
<0, 4, Užrašų Raštininko ir 5, 
Iždininko, Likusieji vedėjai jiasi- 
>kirstįs į komisijas: 1, Iždo Už- 
žurėjimo Komisijų; 2, Agitacijos 
Komisijų; 3, Pašelpos Dalinimo 
Komisijų; 4, Išleidimų Komisijų 
ir 5, Speęijališkų -Paliepimų Ko
misijų. *•

3. Priedermės mantos skyriaus 
valdybos narių 
bertso įstatų 
tiesomis

4. Valdyba
metas metiniame susirinkime tre
jiems metams šiteip: 15 vedėjų 
dalinsis į 3 laipsnius po 3 narius 
kiekviename. Ant pirmo susirin
kimo pirmasis laipsnis bus išrink
tas 3 metams; antrasis dvejiems 
ir trečiasis vieniems. Toliaus kiek
vienas laipsniu bus renkamas trę-

grynai remri- Ro-
parlamentar.......uis

bus renkama kas

vienas laipsniu bus 
jiems metams.

5. Literatiškasis 
rius bus renkamas 
liuje narių, kokis, 
kančių jų, bus reikalingas duotu 
laiku.

valdybos sky- 
tokiame skait-
nuomone ren-

— šaukė aną nedėldienį pusiau vė
lyvų mišių, prasidedant iškilmin
giems atlaidams, jaunas, neseniai 
įšvęstas kunigėlis, tikėdamas su
laukti jei ne vy skupo kepurės, tai 
bent praloto žiedo.

— Graudų pamokslą kunigėlis 
pasakė, — pratariau su ironija į 
susirinkusį šalia bažnyčios būrį sto
vinčių maldininkų.

— Taigi, Dieve duok jam svei
katą, geras pamokslininkas — pa
tvirtino mino žodžius, atsidūsėjęs 
iš visos krutinės tūlas dievobai
mingas parapijonas. — Kunigėlis 
nusiuntė į pragarą visus “cicili- 
kus”. Taigi Dieve duok jam svei
katą. Juk tie kipšo tarnai nėyenL 
būti ant žemės. Negalėdami pra
žudyti katalikų vėlės, ėdasi tarpe 
savęs; ot pastojo ėšeriais-ėdikais, 
mat ėda žuvis žuvį, tai cicilikai ci- 
cilikus.

AF stengiausi paaiškinti, jog “eše
riai” ir “ėdikai” yra vien nukalti 
žodžiai ir pasisavinti socijalistų, o 
patys soCijalistai pasilieka visgi 
žmonėmis. Bet mano aponęntas w 
tik ranka numojo ir atsitolino, ma
tyt, nesutikdamas su mano išva-. 
dž jojimai s.

Staiga pasigirdo klebonijoj riks
mas ir didelis bildėsis. Aiškus žo
džiai veržėsi iš keliolikos gerklių: 
“dzūkas, viršžmogis, dzūkų, kara
lius, lipk nuo estrados, nulipk grei
tai, arba męs savonąis rankomis 
tavę nukelsime!”

Riksmas vis didinosi, pagrindys 
subraškėjo ir susirinkę maldinin
kai su baime ėmė šalintis nuo kle
bonijos. Viešpatie,- kas čion at
sitiko ? Argi atsikartojo tas karas, 
kurį kada tai šventi angelai vedė 
tarp savęs ir silpnesniejie liko nu
tremti į pragarą, o stipresniejie, 
gryni, šviesus it krištolas’ Juk 
to^ pačios idėjos, ta path šventųjų 
draugystė! Mat kaip dangui, teip 
ir ant žemės atsikartoja panašus 
darbai.

SKYRIUS IV.
Budas užlaikymo Fondo mantos.

1. Iždo Raštininkas turi turėti 
tam tikras apskaitų * knygas, ku- 
riosen tari būti įrašoma visi 
priimti fondo naudai pinigai, su 
nurodymu laiko ir šaltinių jų ga
vimo ir visi išmokėti pinigai su 
nurodymu laiko ir kam išmokėti ;• 
atskaita tūri būti išduota ant kiek
vieno valdybos susirinkimo.

2. Visi pinigai Š. M. Fondo
turi būti priimami ir išmokami 
Iždininko, _ esančio po laidu ko
kios nors ištikimos laidinės ben
drijos, paskirtu visos fondo valdy
bos ’ /

3. Iždininkas išmoka pinigus 
tiktai sulyg rašyto paliepimo fon
do valdybos, patikrinto parašais: 
Pirmininko ir Iždo Raštinin
ko. Kvitos nuo išmokėtų pinigų 
turi būti laikomos pas jį ,

4 Knygos apskaitų ir nutarimų 
visuomet turi būti vedamos geroj 
tvarkoj lengvam ir greitam per- 
kratinėjimui jų peržiurovų.

5. Peržiurovii perkratinės už
rašų Raštininko ir Iždo Raštininko 
knygas ir parodymus jų sulygins 
sti parodymais Iždininko kas pusė 
inetų, savo gi suradimus apskelbs 
visuomenei viešai.

"> 6. Fondo pinigai bus dedami 
saugion, geras palukas duodančion 
bankon arba skolinami ant saugių 
nejudinamų turtų.

7. Susirinkimai įstaigos bus su
šaukiami kas mėnesis.

8. Reikalingi papildynlai arba 
permainymai šitos konstitucijos, 
neliečiant įstaigos tikslo, bus da
romi tik metiniame susirinkime.

II.
Einu anų dienų gatve. Žiūriu, 

prie tolkalbio stulpio prilipinta di
delė balta jiopicra su atspaudintu 
juodu parašu: “Didelis susirinki
mas ir prakalbos. Kalbės garsus 
kalbėtojai tautiečiai-socijalistai-re- 
voliucijonieriųi. Užprašo visus lie
tuvius, be skirtumo luomų ir pa
žiūrų 9-to rajono komitetas”.
Visus lietuvius be skirtumo luomų 
ir pažiūrų! Bravo! Tai vienas
žingsnis pirmyn ! pamislijau. Ant 
paskirtos valandos, pagal progra
mų, susirinko mūsiškių apstus bu- 
ris, įvairios luomos, pradedant nuo 
augštų dipliomatų politikierių, bai
giant paprastais skurdžiais. Virši
ninkas susirinkimo iškilmingai 
taukštelėjo kuju į skuomę, atkreip- > 
damas susirinkusių atidų, ir pa
kvietė kalbėtojų ant estrados. 
Buvo tai vyrukas abejutinos iš- 
žiuros, panašus daugiau į . turkų 
negu į lietuvį. Svetainėje pa
sigirdo delnų plojimas.

— Draugai- — prabilo kalbėto
jas: — Musų sanjungų apspito 
juodašimčiai, provokatoriai, šnipai, 
o aš tik vienas tas visas biaurybes 
permatau, ir stengiuosi sanjungų 
išgelbėti!

“Podlec”, išsiveržė - aiškus žo
dis iš lupų tūlo augšto diplioma- 
to, atminus paneles ir gardžius re- - - 
voliucijos kąsnius.
“Begėdi, šnipe, Pinkeraone"! ėmė 
šaukti- kiti. Svetainėje pasidarė . 
baisus liamias, vieni šaukė poli
ciją. Viešpats žino, kas butų at
sitikę. jei keltojas ergeli^nebūtų » 
prasišalinęs iš svetainės. Kalbė
tojas pasinaudojo iš progos: ver-^ 
tęs antrų lapų, pratarė: “Broliai! 
Dabar aš kalbu kaipo tautietis, S. 
L. A. viršininkas. Musų Susivie- 
nyjimų pradėjo graužti biaurus pa
razitai, visokio menciaus sparnuo
čiai ir keturkojai. Nors jie pana
šus į žmonis, bet lyginasi begė
džiam^ apgavikams, jie, tiesink, va
gys”.,—“Mana nuskriaudė ant sep
tynių dešimčių penkių doliarių”— 
atsiliepė iš publikos tūlas menkas, 
suskurdęs žmogutis. “O kaip tu 
patyrei apie savo skriaudų? Tu ne-— 
ramus sutvėrime, nepažindamas ia 
b c?” užklausė staiga užsirūstinęs 
pamokslininkas. “Atleisk geradė- 
jau” — atsakė nuskriaustasis: 
“Buvo teip: Pilvas pareikalavo 
duonos ir aš, norėdama užgana 
padaryti .pilvo norams,* pasijutau 
neturįs $7^.00. Kad aš tiesų kalbu, 
pilvas ir kišenius gali būti mano 
liudininkais” — pasakojo žmogelis* 
besiskųzdamas

“Pilvas ir kišenius gali būti ta
vo liudininkas! Palauk, brolau, 
męs tuos^ begėdžius pamokinsūpe. 
Nors aš gerovei žmonijos nenoriu 
šaukti kriminalo, bet vardan gero- *

SKYRĮUSjI.
Vardas ir Vieta.

1. Vadinsis šita įstaigi: šerno 
Muzikališkas Fondai.; ; -

2. Sostinė Fondo valdybos mie
ste x Chicago, Illinois Valsčiaus, 
Jungtinių Valsčių Šiaurinės Ame
rikos.

SKYRIUS II.
Tikslas ir keliai jo atsieki m ui.
1. Tikslu š. Muz. Fondo yra 

plėtoti muzikos meną ir gaivinti 
muzikališkus jausmus lietuvių tau
toje šiteip:

šelpiant atsižymėjusius ga
bumu muzikos, mene lietu
vius ir lietuves, lankančius 
augštesnes muzikos mokyklas 
— Konservatorijas.
Išdavinėjant 'muzikališkus 
veikalus.
Skatinant tverti muzikališkas 
draugijas — dainos, muzikos 
ir teatro; rengti muzikališkus 
vakarus ir daryti viską kitą, 
kas tik prie muzikos meno 
atsineša sulyg būtinumo rei- 

, kalų visuomenės.
2. Šita įstaiga, kaip dėl vieno

dumo tikslo, teip ir dėl lengvumo 
bendromis jiegonilš jį atsiekti eis 
ranka rankon ir dirbs iš vieno su 
Lietuvių Dailės Draugija Vilniuje.

3. Manta š. M. F. susidės iš na
rinių mokesčių, įplaukimų nuo pa
rengtųjų vakarų, koncertų ir tt, 
įplaukimų už parduotuosius Fon
do spauzdinius, visokių visuome
niškų aukų ir pakikenu nuo Fon
do sudėtų bankon pinigų.

4. Nariu šitos fondo įstaigos 
skaitysis kiekvenas, moteris ar vy
ras, įmokėjęs jo iždan 50c. į metus 
ir tūlės tiesą dalyvauti rinkimuose 
š. M. Fondo valdybos.

5. Įmokėjęs ant syk pats $25.00, 
arba surinkęs nuo kitų š. M. Fon
dui aukų apštyje $25.00, skaitysis 
šerno Muzikališkojo ' Fondo ne
paliaujamuoju nariu be tolesnio 
mokėjimo iždan

6. Jo sveikata L. šernas (J. 
Adomaitis) skaitysis garbės nariu 
Š. M. F. ‘

6. Skaitlius Fondo narių turi 
būti surašytas tam tikroje knygo
je Fondo Užrašų Raštininko.

* a)

b)

ta rubsiuvių uni^a; jčad nė vienas 
darbininkas nebūtų nuo darbo* pa
varytas be unijos žinios; kad be 
pritarimo unijos įgaliotinių ne butų 
prie .darbo priimti nauji darbinin
kai; kad butų Atgal priimti pava- 
rytiejie dėl besidarbavimo unijos 
labui ir jos nutarimo besilaikymo 
darbininkai; kati pasibaigus darbui, 
butų išleidžiami visi darbininkai sy
kiu, o ne pavieniai, kaip iki šiol 
daroma; kad dirbtuvės administra
cija su darbininkais elgtųsi žmoniš
kiau.

Streikas eina gana pasekmingai. 
Galima spręsti iš streiko bėgio, 
kad darbininkai greitai laimės. 
Streikuoja 1500 rubsiuvių.

Užgimė streikas ir dirbtuvėse 
Burk Co. čia streikuoja apie 300 
darbininkų, čia reikalaujama al
gų pakėlimo. Žinoma, ir šitose dirb
tuvėlė reikalauja unijos pripažini
mo. ' Burk Co. ęiekas iš Baltimo-

š. M. FONDO ČARTERIS.
20 d. šio mėn. pas valsčiaus raš

tininkų III. valsčiaus, James A. Ro- 
se’ą likosi išimtas šerno Muzikališ- 
ko Fondui čarteris, ant kurio 
tikslas jo yra teip pasakyta: >

Auklėti muzikos menų ic ska
tinti muzikališkus palinkimus Lie
tuvių tautoje: a) Sušelpiant ta
lentuotus lietuvius mokinius, lan
kančius augštesnes muzikališkas 
mokyklas, Konservatorijas; b) 
Raginant ir gelbstint organizuoti 
draugijas muzikos, dainos ir sce
nos; d) Surengiant muzikališkus 
takams ir e) Darant tų viską, kų 
muzikos meilė auklėjimui muzikos 
meno patars. ■

Vedimas reikalų š. M. F. Įstai
gos (pasakyta Shemas’ Musical 
Fund Association) 
kiolikai tvarkininkų 
metas.

Pirmiems metams
mininku, J. Laukis; Padėjėju, K. 
Gugis; I. Raštininku J. J. Hert» 
manavičia; II Raštininku, J. II- 
gaudas; Iždininku, F. P. - Brad
chulis.

Sostinė Fondo miestg Chicago, 
III..
A. 
J.

pavestas pen- 
renkamų kas

išrinkta' Pir-

. Pasirašė ant čarterio šitie: 
Olševskis, M. J. Damijonaitis, 
Laukis, J. Ilgaudaf.

J. Laukis, 
š. M. F. pirmininkas.

SKYRIUS III.
Fonifo 4'uidyba.

1. §. M. Fondo Valdyba susi
dės iš dviejų skyrių: Valdymo ar-

KAIP DANGUI, TEIP IR ANT
ŽEMES. , - -

I. ■
Prakeikti socijalista:, sėtojai kip

šo sėklos, bedieviai, parmazonai,

MUTILATED



las. Tik reikia mums daugiaus to-, 
kių vyrų. . — reikia drąsos, dau
giau pasišventimo, o žmonija bus 
išgelbėta, kartu ir tu, kaipo jos 
dalis !”•

Ar nuskriaustasis suprato tuos 
augštus žodžius apie žmonijos iš
gelbėjimą, aš nežinau. — Tuom 
tarpu vedėjas susirinkimo pakvietė 

• ant pagrindų antrą kalbėtoją. Šis 
buvo panašus į tikrai talentuotą 
oratorių, iš jo plačiai adarytos bur- 

’nos žodžiai bėrėsi kaip žirniai. Jis 
kalbėjo greitai, aiškiai rišda- 

' mas įvairius klausymus. , Svetainė
je stojosi grabo tyla, kalbėtojas 
pasakojo apie revoliuciją, aktyviš- 
ką revoliuciją Lietuvoj ir kruviną
jį nedėldienį Petrapily j. Pasakojo 
apie tūlą pilną energijos ir pasi- 
šventinimo karžygį, kuris 22 d.sau- 
sio 1906 m., sėdėdamas tūlame 
Petrapylio bokšte /‘ant septynio
liktų lubų”, nu svaidė žemyn septy
nias dešimts bombų,. ir užmušė 
septynis tūkstančius nuožmių kazo; 
kų. Klausytojai šaukė “bravo”! 
‘‘stebuklai”! Bet revoliucijonieriai 

” į stebuklus netiki. Toliaus buvo 
aiškinami įvairus klausymai šią- 
dieninid surėdymo. Ant galo kal- 

* bė|6jas pasakė/jog jei kuris klau
symas nebuvo aiškiai suprastas, tai 
jis jį išaikįs geriau, suprantamiau; 
reikia tik klausymai statyti.
„ Vienas klausytojas negalėjo su
prasti socijalizmo prasmės bei tur
tų padalinimo. Kalbėtojas paaiš
kino, jog socijaįizmas reiškia žmo
niškumą, meilę, lygybę ir brolystę. 
Socijalizmo laikuose bus visi už 
vieną ir vienas už visus. Turtų 
padalinimas bus lygūs, teip kaip 
yra lygus dangaus skliautas. Ka- 

r dangi visada, yra ne vienodi gy
venimo reikalai, tai dalinimas at
sikartos jei ne tankiau, tai bent 
du kartu į metus. Teip buvo su- 

.. prastas klausymas, ir visi klausy
tojai vienu žodžiu šaukė: “Lai gy- 

f’ vuoja socijaįizmas, lai vieši žmo
niškumas, meilė lygybė ir broly
stė”! Antras klausymas buvo apie 

. žmonijos išnaudotojus, visokius 
tinginius, dykaduonius. Kalbėto
jas paaiškino, jog socijalizmo laike 
bus pastatydinti dideli laivai viso
kiuose pasaulio kraštuose ir visi 
tinginiai, dykaduoniai bus ant jų 

.suvaryti, ir išvežti ant esančių to
li nuo sausžemių salų gyventi. Jei
gu gi tie žmonijos išnaudotojai, 
tranai, nenorės dirbti ir naujoj 
jiems duotoj tėvynėų, tai socijaliz- 
mas griebsis kitokių pragumų: bus 
padirbdinti specijališki vandeniniai 
malūnai. Visi tinginiai bus į tuos 

'■'■malūnus suvaryti ir, žinoma, turės 
'■pasirinkti iš ^dviejų vieną: arba 

kojomis minti, arba už tingėjimą 
žūti vandenyje.

• Po šitam išaiškinimui klausytojų 
. .nuomonės persikeitė į dvi prišin- 

gas sau dalis: Vieni .išrodinėjo 
socijalizmo naudingumą, kiti tam 
priešinosi. Pirmutinėse eilėse sto- 

— jo visoki žmonijps išgelbėtojai, o 
s antroj buržuai.

Prasidėjo barniai, visoki prasivar 
džiavimai, ant galo net grėsė peš
tynės.

Argi geistų nors vienas buržu- 
as/nutukęs pilvūzas mankyti savo 
kaulus vandeniniame malūne, ar
ba statyti paojun teip meilią savo 
gyvastį!

Iš antros pusės — ne malonu 
butų ant širdies' ir “žmonijos iš
gelbėtojui” žiūrėti į torturas ano 
siurbiko! Tai ir buvo priežastis, 
tikra priežastis vaidų. Labiausiai 
rėkė ir priešinosi socijalizmo įvyk-, 
dinimui susirinkę kunigai. Turbut 
jie jautė ir suprato, jog pirmiau- 

f šiai pateks į vandeninį malūną.
^Aš teip kaip ir kunigai supratau.

Tai — aš.

Galvos skaudėjimas pasididina ir 
ligonis, nepakenčia šviesos ir bal
so, būva apkvaitimas arba besužiny- 
bė, drebėjimas ir traukymas akies 
obuolio, tam tikras apakimas ir ap- 
kurtimas, liežuvis aptrauktas, val
gyti nesinori, piivas įsitraukia. 
Tankiai ypatingas niežėjimas . .už-' 
eina. Ilgis ligos yra nuo kelių 
valandų iki kelių mėnesių. Prie- 
lankiuosė atsitikimuose ' pasveiki
mas yra labai pratęstas. Marumas 
yra 80 nuoš. pas vaikus. Tie, 
kurie išlieka iki pabaigai antras, 
s*nvaitės, gali pasveikti. Tūli ne
prielankūs apsireiškimai yra stai
gus ir smarkus nuo pradžios, — 
labai didelis karštis,- konvulsijos,- 
nelygus alsavimas, beatlaidinis vė
mimas. -

Gydant šitą ligą, kambarys turi 
būti tamsus ir tylus.. Pirmų pir
miausiai įdėk Jigonį visą į vande
nį nuo 95° iki ioo° karščio ir dėk 
ledus prie galvos ir nugaros po
draug, arba įvyniok jį į šiltą pa
klodę, su grūstais ledais prie gal
vos ir nugaros. Šitas gydymas 
turi būti be atleidimo. Ledus ga
lima sudėti į tarpą dviejų 
luoščių. Drauge su 
tu

palinkimu prie suminkštėjimo kau
lų ir labai tankiai paeina nuo pa
vėlavimo prasikalimo dantelių ar 
nuo nerviškumo. šitoje ligoje 
nėra nė karščio, nė užkimimo^

Netikriejie krupai, arba mėš
lungis koserės atvaros retai tėra 
pavojingas ir lengvai’ pasiduoda 
gydymui: Bet pieviniai krupai yra 
labai ru^ti liga ir reikalauja greite 
ir stropaus gydymo. Karštas vil
nonas ar priekaitos yra didžiausia 
pagelba ir turi būti dedami tuojau. 
Vilnbną galima įšildyti užde
dant ant karštos krosnies per po- 
pierą arba apsukant apie žibyklos 
kaminėlį. Nuo netikrųjų krupu 
3ilta maudynė yra vienas iš veik
mingiausių buklų; šalti pridėdalai 
teipgi galima dėt prie gerklės, pa 
keičiant karštais pridėtlalais. Už 
ėjus mėšlungiui gerklės, sudavimas 
į pečius, arba užliejimas šaltu van
deniu ant burnos laike mėšlungio 
gali sustabdyti Cmėšlungį. Pievi
niuose krupuose, gydymas yra tas 
pats ką ir prie gerklinės difterijos.

IŠ VISUR.

ir chi-

|| Tranšvaaliui, .prie darbo į ka
syklas jų sayninkai sugabeno 
daug chiniečių darbininkų, kadan
gi tie dirta mat pigiau negu balt- 
parviai. Bet pasirodė kad
□iečiai jau. nepasiganėdina tuom, 
ką jiems darbdaviai duoda, 
bininkai chinicčiai Village Deep 
kasyklų skaitliuje 800 atsisakė eiti 
dirbti. Policistai stengėsi juos į 
kasyklas suvaryti, • bet jie po kelis 
kartus tvarkos -prižiūrėtojus at
mušė. Ant galo tie išsitraukė re
volverius ir pradėjo šaudyti į chi- 
niečius; šešis užmušė • tūlą skait
lių gana sunkiai pašovė.

Dar-

|| Veik visose Europos tėmy- 
prietaisos rodė pereitos ne- 
dieną dar smarkesnius negu 
Sicilijoj žemės drebėjimus, 
galėjo būt apie 2000 mylių

■ ■■II ——
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— ^a.n reikia pakalbėti su tavim. 
Męs taip ilgiau negalime gyventi.

Ji tyliai jąm atsakė:
-— Rytoj penktoje valandoje ateik čia. Aš 

busiu viena it lauksiu tavęs.
V akaras buvo nuobodus; Pierre buvo

rankš- 
šal- 

galvos 
galima

Drauge 
pridedalu prie 

nugaros j ligoniu: 
mirkyti kojas karštame garstyčių 
vandenyj, arba į karštą įvynioti 
blauzdas, arba plytas ar krep
šius su karštomis smiltimis dėti 
prie žemutinių dalių. Šitas gydy
mas sulaikįs šiek tiek smarkumą 
apsireiškimų ir pratrauks sutenėji- 
mą smegenų galvos ir strėnų. 
Sudėtinis gydymas užbėgs slegian
čiai veikmei šalčio. ■

w Valgis turi būti prastas. Kaip 
smarkiejie apsireiškimai nueis, tą
syk reikia pradėti gydymas siste- 
matiškak Griežta valgyba yra bū
tina, saugojanties mėsos, kiauši
nių, arbatos, kavos ir tašlų. Elk- 
trybė, vandeniu gydymą*, brauky
mai ir prižiūrėjimas hygieniškų 
sanlygų yra ypatingai svarbi.

VAIDELIUI* E. 
Tyla.' Jau dievaitė naktis 
Apielinkę romiu vėdina; 
Užmigo laikai ir pilis, 
Tik ant Praurimės aukuro dega 

ugnis, 
Kurią Valdcliutė kūrina.'

Tik aržuolas šlami šakoms, 
Kurs šventąjį aukurą dengiau 
Jis šnabžda kąsžinką tyloms. 
Aržuolų tiuikumyne traškena slap

toms,
It' lapais sudžiuvusiais žengia.

Mėnulis iš po debesų 
Išslinko ir blankiai užšvito 
Viršūnės Šventų aržuolų 
Melynojon bedugnėn juros van

denų
Nuo medžių šviesa jojo krito

klose 
dėlios 
buvę 
kurie
nuo Peterburgo rytuose, taigi Azi
joj. Manoma, kad tie žemės dre
bėjimai buvo kur nors Turkesta
ne, bet žinios iš ten nė jokios ne 
atėjo. Nereikia užmiršti kad ži
nia apie buvusius 1907 m. Tur
kestane žemės drebėjimo Karatagh 
apskrity j į Peterburgą atėjo tik 
po trijų sanvaičių. Tąsyk pražu
vo 15000 žmonių.

Į| Italijoj yra dabar 200000 že
mės drebėjimų aukų. Juos ran
das turi maityti, nes jie visus sa- 
sovo turtus nužudė. Tas atsei- 
na kas dieną mažiausiai 100000 
dol. 
mės 
čios 
toj
šaltinis, kurio vanduo išnaikino ap
linkui visus augmenis.

Aplinkinėse Palino nuo že- 
drebėjimo sugriuvo sulaikan- 
jures augštos uolos, ir toj vie- 
muša dabar suraus vandens

GALVOS IR NUGARKAULIO 
SMEGENŲ PLĖVIŲ UŽDEGI

MAS.
, Galvos ir nugarkaulio smegenų 
plėvių uždegimas tankiausiai atsi
tinka žiemos laike pavieniui arba 
epidemiškoje formoje. Blegos hy- 
gieniškos sanlygos, persišaldymas, 
lusikimšimas, heužtektinas maistas, 
užterštas oras, užterštas geriamas 
Vanduo, perdidelis kūniškas ar 
dvasiškas įtempimas, alkoholybė, 
tabakas yra jo priežastimis. Po1 
šitai ligai galį užeiti uždegimas 
plaučių. Liga’ suima labai urnai 
ir paprastai prasideda terp vidu
dienio ir vidunakčio; drauge kre
čia šaltis, būva smarkus skaudė
jimas galvos, atsikartojamas vėmi
mas, konvulsijos, vidutiniškas karš
tis, didelis skaudėjimas užpakalio 
glalvos, strėnų ir sąnarių. Jau
čiama didelis skaudėjimas paspau- 
dtfs strėnkaulį ar strėnų nervus. 
ĮĮanttą dieną pečių, raumenys su
styra ; kūnas gali būti išlenktas.

KOKLIUŠAS.
Kokliušo yra trys laipsniai, — 

stoginis, besitęsiantis apie dešimtį 
dienų; mėšlungiškas, besitęsiantis 
nuo trijų iki šešių sanvaičių; tž- 
baigtinis laipsnis, kuriame apsireiš
kimai laipsniškai pasiduoda. Pir
mutiniame laipsnyje liga yra la
biausiai limpanti.

Liga prasideda kaipo paprastos 
slogos *u čiaudėjimu, nedideliu 
karščiu, snargliojimu, ašarojimu 
akių,-kosuliu, kuris laipsniškai eina 
smarkyn darosi priepuolingu ir 
mėšlungišku. Kosulys yra eile 
iškvepiamų kosėjimų laike kurių 
veidas užsidega ar pamėlynuoja, 
išraiška yra baisi, gyslos išsitem
pia; kosulys užpina ilgu, kriokian
čiu įkvėpimu. Kartais, užėjus ko
suliui vaikas gali- vemti, ar gali 
bėgti kraujas iš nosies, ar net ga
li būti pripludimaš kraujo į akių 
vokus. Skaitlius kosėjimo užėji- 
mų į dvidešimts keturias valandas 
įvairiuoja nuo dviejų ar trijų iki 
penkių dešimtų. Jei liga prasi
tęsia, tai plaučiai gal ant visados 
išsitempti ir vaikas gali būti leng
va auka džiovai. Kokliušas neturi 
būti laikomas mažu daiktu.

Kuone kiekvienas vaistas iš ma
terijos mediškos buvo vartojamas 
gydant šitą ligą, vienok be pa
sekmės, ar, geriaųs sakant, su 
labai nepatenkinama išeiga.

šviežias oras per dienas ir nak
tis yra vienu iš svarbiausių daly
kų; saulės šviesa yra antras svar
bu* dalykas. , Pirmame laipsnyj 
vaikas reikia paguldyti į lovą ir 
atskirti nuo kitų vaikų. Spiauda- 
lus rėkia sunaikinti. Rengti vaiką 
reikia vilnoniais drabužiais ir sau
goti nuo staigios atmainos oro. 
Valgi* turi būti lengvas ir maitin'- 
gast Priekaitas prie krutinės ir 
pečių reikia dėti kasdien; vynio
jimas į karštas paklodes žemuti
nės kūno dalies atleis sutenėjimą 
plaučių. Suvilgymas kūno drėg
na šalta' kempine kas rytas, tru
putį druskos įdėjus į vandenį, pa- 
dilgįs kūno veikmę. Jei vaikas 
gana senas, kvėpavimas garo ar
ba vartojimas prunkšlio, turinčio 
dvidešims gramų mentolio ir vie
ną unciją albolino, bus pagelbin- 

’uga. Gleives gerklėje labai 
kūdikio galima prašalinti 
budu su pirštu, apvynotu 
medvilnės audimu

Ir kalnas teip rodės rustus 
Naktinės tylos iškilmybėį, 
Teip šventas ir teip išdidus 
Tik vienos Vaideliutės« veidelis 

graudus,
Netekęs rožinės grožybės....

f žemę atrėmus rankas, 
Prieš aukurą galvą nulenkus, 
Ji Praurimei siunčia maldas; 
Arba, vėlei, pakilus, į jūrės bangas 
Ji žiuri, ir laukia nublankus....

Į| SiberijiOJj, Jehiseisko apskrityj,- 
dėl žiaurumo ir skriaudų, kokias 
kentė ištremtiejie nuo valdininkų, 
jie pakėlė 'riaušės. Apskričio in
spektorius, kadartgi nepaisė ištrem
tųjų pasiskundimų, likosi užmuštas, 
Ištremtiejie išvaikė visus apskričio 
urėdninkus,<«žėmė biurus. Tik atka
kusi iš t Irkucko kariumenė įvedė 
tvarką, žinoma, biurokratišką.

jauno 
greitu 
plonu

KRUPAI
Krupų yra trys atskiros formos, 

būtent: netikriejie krupai, pieviniai 
krupai ir laryngismus . stridalus, 
arba kriokimas. Paskutinysai sto
vis yra grynai nerviškas, tankiau
siai atsitinkantis terp amžiaus ke
turių ir dvidešimts keturių mėne- 

'• šių; jis tankiai būva drauge su

Ji laukia žuvėdo gražaus, 
Kurį ji seniai pamylėjo;
Ji laukia karžygio narsaus
Kuris šitomis jūrėmis šiąnakt at

plauks 
Kaip jai anuokart prižadėjo

- I
Ji žiuri į jurą tolyn,
Jos veidas vis blanksta labyn.... 
Ir dreba ir rankomis blaško;
Jau žuvėdo laivelis atplaukia ar

tyn, 
Atplaukia, irkluojąs prie krašto.

Gražaus jaunikaičio liemuo 
Ne šarvais karžygio šarvuotas, 
Bet puošia jį aukso juosmuo 
O jo akys vilioja it jūrės vanduo, 
Ir veidas lyg rpžėms parvuotas.

Jis prie Vaideliutės mielos, 
Ištiesęs rankas, atsiklaupia 
Ir 
O

meldžia 'keliauti -jis 
jinai ant ugnies

baimę ir, nuogandą

|| Ne tik Amerikos, bet ir Vo
kietijos užrubežinė vaizba nupuo
lė: pereituose metuose Vokietija 
parsigabeno iš svetur prekių už 
$2145000000 arba už $66250000 
mažiau negu užpereituose metuo
se. Savo gi išdirbinių svetur iš
gabeno už $1701250000 arba už 
$64750000 mažiau negu užperei
tuose metuose.

|| Ant galo teismas nubaudė^rr 
tikrą karo su Japonija priežastį, 
garsų admirolą Aleksiejevą. Teis
me rods jam negalima buvo d a ro
dyti su prievarta spaudimo pinigų, 
bet darod?, kad jis nuo vienos an- 
gliškbs kanuolių dirbtuvės paėmė 
kyšį, r Jis pasmerktas prašalinimu 
iš laivyno ir kariumenės. Nors ir 
'pirmutinė durna reikalavo atidavi
mo jo teisman, bet teip ilgai jam 
sekėsi nuo jo išsisukti

jos....
atsižvelgus 

šventos 
jaučia....

Bet mylimo veidas gražus
Jos širdį žavėte žavėja;
Jo žodžiai svaigina jausmus....
Ji maldauja ir šaukia pagelbon 

dievus;
Kovoja.... bet dvasioj silpnėja

Ji alpsta; nusilpus visai, 
Parpuola ant mylimo rankų. N. 
Ją apgali meilės jausmai....
O jisai jos veidelį bučiuoja karš

tai, 
Veidelį nekaltą, teip blankų....

Laivelis jau irias tolyn;
Ir nyksta už miglos jūrinės....
Jau nyksta..u. tolyn ,ir tolyn.... 
Vaideliutė priglaudžia veidelį ar

tyn,
Prie jauno žuvėdo krutinės

Ir neša tolyn ją vilnis, 
Nuo kalnų ir klonių tėvynės.... 
Bet skausmo nejaučia širdis.
Jau ant Praurimės aukuro gęsta 

ugnis, 
Ir kalno jau nyksta didybė....

Praurimė.

|| Vokiečiai profesoriai vokiško
jo Pragos universiteto, matydami, 

gali čekams atei- 
nuo vietų ir aplei-

■ kad vokiečiai ne į 
-Įremti, atsisaką nu
i lūžia universitetą.

|| Daugelį 
čių nubaudė 
iki 500 rublių už perspauzdinimą 
nepatinkančių valdžioms straipsnių 
iš užrubežinių laikraščių. Mat 
laikraščiai pagarsino, jog vienas 
iš revoliucijonierių vadovų, Azew, 
pasirodė rando agentu.

Peterburgo laikraš- 
bausmėms nuo 150

|| Laike paskutinių žemės dre
bėjimų Azijatiškoj Turkijoj, mie
ste Phacea sugriuvo 600 namų. 
Žemės drebėjimai šitose aplinkinė
se dar nepasiliovė! Persigandę gy
ventojai . išbėgtoji į kalnus, kur 
vargą, net alkį ir šaltį kenčia.

Į i šiaurinėj Afrikoj, aplinkinėse 
Tetuan (Morokk^ sultanate), nuo 
žemės drebėjimo nuslinkusi žemė 
nuo kalno išgriovė kelis kaimus. 
Prie to keli'šimtai žmonių tapo 
užmuštų arba sužeistų.

Išgriauti) miesto Messinos 
griuvėsiuose užgimė gaisras. Jau
čiamas degančių., kūnų kvapas. 
Mano kad po degančiais griuvė
siais galėjo bent dar ir gyvi žmo
nes •. ■.

IĮ Ant Filipinų salų, ant salos 
Luzon siautė 20 d. sausio žemės 
drebėjimas ir drauge audra su 
debesų praply Šimais, nuo ko užgimę 
tvanai išnaikino didelius laukų 
plotus. *

|| Paskutimai žemės drebėjimai 
Italijoj išgriovė 148 miestus ir kai
mus su daugiau negu milijonu gy
ventojų.

I

iI su
judintas Benedettos nuliudimu, kuri papra
stai bu’davo taip rami. Gilios jos akys, tar
tum įhuvo pilnos ašarų. Pierre jautė, kad jis 
jau prisirišo prie tos. moteriškės^ kuri išrodė 
visuomet linksma.... Ji ir dabar stengėsi 
šypsotis; klausydama slaptų Čelijos' pasako
jimų, kurios meilės dalykai, matyti buvo ge
resniame padėjime, negu jos draugės.

Per visą vakarą tik ant vienos minutės bu
vo užsimezgusi abelna kalba, Jcuomet sena 
Celijos giminaitė prakalbėjo apie Italijos laik
raštiją, kuri nemandagiai užpuldinėjo popie
žių. Rodos niekuomet santikiai tarp Kviri- 
nalo ir Vatikano nebuvo taip įtempti. Kardi
nolas Sarno, kuris paprastai tylėdavo, prane
šė, kad greitu laiku popiežius apskelbs naują 
encikliką, kurioje protestuos prieš Italijos 
valdžią.

Na, ir pabandykite po to sutaikyti po
piežių su karalium! — pratarė dona Serafiną.

Ji buvo nesava. Buvo jau vėlu ir ji 
nebelaukė nė monsinjoro Nani, nė kitų sve
čių. Bet kuomet Staiga pasigirdo žingsniai, 
jos akys prašvito; ji nusivilė, pamačiusi Nar
cizą Aberą, priėjusį tiesiai prie jos, kad at
siprašyti už taip vėlų vizitą. Jo dėdė, kardi
nolas Sarno, atidarė jam kelią į tą salioną, 
kur jis buvo labai gerai priimtas, nes buvo 
žinomas, kaij>o karštas katalikas. Šiandien 
jis atvažiavo, nežiūrint į vėlų laiką, kad susi
tikti su Pierre’ų. Jis tuojau jį pasivedė į 
šalį ir pasakė:
. •- Aš buvau persitikrinęs, kad tamstą

atrasiu čia.... Aš ką tik mačiau savo brolė- 
nąt monsinjorą Gamba dėl Coppo ir galiu 
tamstą pradžiuginti gera žinia. Jis mums 
paskyrė pasimatymą rytoj rytą, apie vienuo
liktą valandą \ atikane.

Paskui, sulaikęs balsą, pridūrė:
— Manau, kad jis pasistengs išgauti tam

stai audienciją/... Rodos dalykas pradeda 
virsti geron pusėn.

Pierre labai apsidžiaugė taja žinia. Ant 
galo jis patirs ką-nors tikro.

Narciss, paspaudęs ranką Dario ir nusi
lenkęs Benedettai ir Celijai, priėjo prie savo 
dėdės, kardinolo, kuris ant galo atsikratęs 
nuo limpančios senutės, - išdrįso prakalbėti. 
Bet jis kalbėjo tiktai apie sveikatą, orą, pa
sakojo tuščius padavimus, ir nė vienu žodžiu 
neprasitarė apie svarbius dalykus, kurie buvo 
jo rankose misijonierių kolegijoje.

Ant galo visi atsikėlė ir pradėjo atsisvei
kinti^

— Neužmiršk, — atkartpjo Narciss Pier- 
re’uu— Rytoj dešimtą valandą tamsta mane, 
rasi Siksto koplyčioje.
mano *

jiksto koplyčioje. Pirma negu eiti pas 
brolėną, ai tamstai parodysiu Bottičelli. 

Ant rytojaus, pusė devintos Pierre jau bu
vo ant pleciaus ir, netikėtai pakėlęs akis, pa
matė Vatikaną. Tai buvo.daugybė triobėsių, 
pastatytų be jokio architektūriško pliano. 
Vienas triobėęis buvo augštesnis už kitą ir 
jie buyo išmėtyti kaip pakliuvo. Bet visgi tai 
buvo gražiausis rūmas visame pasaulyje, kw- 
riame tilpo vienuolika tūkstančių kambarių ir 
čia galipia buvo atrasti geriausius žmogaus 
genijaus veikalus! Bet Pierre žingeidavo apie 
augštą triobėsį iŠ dešiniosios pusės, kur buvo 
popiežiaus kambariai. Jis ilgai žiurėjo į lan- 
.gus; jam pasakė, kad penktame lange iš deši
niosios pusės yra miegamasis kambarys, ir 
kad jame lyg vėlos nakties šviečia žiburys.

Ir Pierre manė, kad už tų sienų yra pa
sislėpęs neišsemiamas gerumas, kad ten sle
piasi ateitis, ir toji ateitis ateis tiktai iš ten-.

Staiga Pierre pamatė prieš save monsin
jorą Nani, išeinantį iš Vatikano ir besisu
kantį į inkvizicijos teismą, kuriame jam, kai
po asesoriui, buvo duotas bustas.

— O, monsinjoras, kaip aš laimingas! 
Mano draugas, Aber, tuojaus turi mane at- 
rekomeriduoti savo brolėnui, monsinjorui Gam- 
ba dėl Coppo, ir aš manau, kad aš išgausiu 
audienciją.

Monsinjoras Nani mandagiai atsakė:
— Taip, taip, aš žinau. Aš taipogi iš to 

džiaugiuos, kaip ir tamsta, mano brangus! 
Bet buk tamsta atsargus.

Bijodamas, kad neatsargiai pasakytas žo
dis nepašnibždėtų Pierre’ui, jog jis jau matė 
Gamba-del-Coppo, kurį labai lengva buvo iš- 
gazdinti, jis pridūrė, kad jau nuo pat ryto 
rūpinasi išgauti audienciją dviem franeuzėms, 
kurios neapsakomai nori matyti popiežių.

— Bet, — pridūrė jis, — aš labai abejo
ju, ar pasiseks užganėdinti man jų norus.

— Prisipažinsiu, — tarė Pierre, —kad 
aš pradėjau abejoti. Laikas jau ką-nors su
žinoti tikro, nes toks gyvenimas mane neišpa
sakytai erzina.
t Paskui jis davė suprasti, kad Rymas galu
tinai baigia griauti jo tikėjimą. Tos' die
nos, kurias jis,praleido Palatine ir ant Appi- 
jo kelio, o paskui, katakumbose ir šv. Petro 
bažnyioje, galėjo tik išjudinti gerai iš pama
tų jo įtikėjimą į krikščionybės atnaujinimą.

MUTILATED
(Toliau bus)A

Jo abejones tiktai augo, jis ėmė vargmties ir. 
jo visas entuziazmas pražūva

Monsinjoras Nani, vis šypsodamasi klau
sėsi jo, kartais pritariančiai nulenkdamas gal
vą. Taip, matyti viskas taip ir turėjo būti. 
Jis, rods, tą viską nujautė iš aukšto ir buvo 
užganėdintas.

— Bet dabar, įpielas sunau, viskas yra 
gerame stovyje, nes tamsta eąi persitikrinęs, • 
kad pamatysi jo šventenybę. f H

> — O, monsinjore, visa mano viltis atidė
ta ant teisingo ir protingo Leono XIII. Jis 
vienas gali mane suprasti, nes jis vienas tegali 
išskaityti mano knygoje savo pažiūras, ku
rias, kaip man rodos’ aš visai teisingai iš
dėjau. ... O, jei jis tiktai panorės, su demo
kratijos ir mokslo pagelba, jis gali vardan 
Kristaus išgelbėti pasenėjusį pasaulį!....

Jį vėl apėmė entuziazmas, ir Nani, žiurė-k 
damas į jį savo permatančiomis akimis, vėl^k 
linktelėjo galva. Bl

— Žinoma, žinoma, mielas mano sunau, 
tamsta pakalbėsi ir tuomet pamatysi.

. Ir paskui, kuomet jie abu pakėlę galvas, . 
ėmė žiūrėti į Vatikaną, jis Pierre’uį išaiškino 
jo apsirikimą. Ne, ‘langkš, kuriame kasdiena 
žiburys švieča lig vėlų isvakarų, tai ne iš 
popiežiaus miegamojo kambario langas. Po
piežiaus miegamasis yra dviem langais to
liau. Jie vėl nutilo ir susimąstę žiurėjo į 
Vatikaną.

— Iki pasimatymui, mielas suanu! • Tam
sta papasakosi man pasekmes šiądieninio pa
simatymo, ar ne?

Kaip tik jie persiskyrė, Pierre tuojau įėjo 
į kiemą ir jo širdis ėmė smarkiai plakti, tar
tum jis atsirado šventinyčiojė, kur buvo visa 
žmonijos "laimė,

Kuomet Pierre įėjo į Siksto koplyčią, jis 
iš pradžios labai nustebo. Ji pasirodė jam 
maža, labai augšta, yt keturkampė salė. Ko
plyčioje buvo tiktai trys turistai.. Pierre tuo- . 
jau pamatė Narcissą Aberą, kuris sėdėjo ant 
vieno kardinolų suolų. Jis žiurėjo į Mikel- 
Andželo veikalus ir jo akys labiausiai 
įsmeigtos į vieną freską. Pažinęs aba 
tiktai pažiurėjo į jį drėgnomis akimis i 
murmėjo: ■ • \

— Mano drauge, pažiūrėk tik į Bott 
Ir jis vėl įrėmė akis į paveikslą. 
Pierre žvilgterėjęs į Mikel-Andželo 

lą visas nustebo. Viskas pražuvo, išn 
jo akių; jis nieko nematė, jo akyse stov 
paprastas dailos tvarinys. Pierre’ą n 
tas, kad dailininkas panorėjo būti vie 
savo veikalo tvėrėju. Nė marmuro, n 
zos, nė aukso — nieko to jam n 
vienas, tiktai su teptuvu viską 
Pierre’o nusistebėjimas pasiekė apogėj 
met jis arčiau ėmė prisižiūrėti tam st 
gam tvariniui, kuriame buvo tiek da 
prasto simbolizmo. Tartum gyvos gėį 
dėjo prieš jį visos pasaulio gražybės 
ir mandagumas, ir ramybė ir tame visa 
vo matyti stebėtinas savo darbo žino 
drąsiausi perspektivai. Labiausiai jį n 
no paprastos varsvos, kuriose nesirpatė 
bėjimo, nė originališkumo. Ir nežiūri 
kraujas virė nuteptų žmonių gyslose, r 
nys reljefiškai buvo išsivertę viršui, 
buvo gyvi, tartum atidalyti nuo sienų, 
figūros dvelkė tokia energija, lyg ka 
gaus šviesa krito ant jų iš viršaus, suteik 
joms gyvybę^ Ir juo ilgiau Pierre 
tą tvarinį, juo labiau jis stebėjosi 
jaus spėkos, to stebuklo, su kuriuo he_ 
silyginti nė vienas dailininkas |>ąsaulyje.

Narciss ir akių negalėjd pakelti į 1 
Jis negalėjo atsitraukti nuo trijų Bott 
freskų! Ant galo jis prakalbėjo, tartum 
jodamas :-

— O Bottičelli, Bottičelli!" Kokia gra 
koks gražumas, gražumo kančiose, koks 
pratimas nubudimo jausmų I

Pierre atsikreipė į jį, tartum jieškodat 
savo nesupratimo išaiškinimo. Paskui jis 
drįso paklausti: ■ s - •

— Tamstą/ateini čia tik dėl Bottičelli?
• — Žinoma! — atsakė jaunikaitis.----

ateinu tiktai dėl jo ir kas savaitė praleid 
kelią? valandas pas jo veikalus. Pažiurę 
tą freską. ■ . ^ Argi tai neaukščiausias ž 
gaus nubudimo ir meilumo veikalas ?

Nuo Narcisso kalbos Pierrė’o nusistebė 
mas vis augo ir tik dabar jis tame jauni 
tyje pamatė visą entuzijazmą.

— Žinoma, — pasakė jis, antgalo, — 
tičellh — didelis dailininkas. Bet rųan r 
kad Čia Mikęl-Andželo.__

Narciss sustabdė jį staigiu mostelėjimu.
— Ne, ne, nekalbėk man dpie jį! J 

kaip jungo gyvuolys, kaip amatininkas bu 
įsikinkęs į darbą! Ir jame nieko nebu 
prakilnaus, nieko slėpiningo; jo gražumas to 
niekingas, toką žemas, kad atstumia 
sfcvęs! . ‘

— Kaip tamsta sau nori, — spyriąv 
Pierre, — bet aš negaliu sutikti su Tamst 
nuomone. Aš ką-tik supratau, kad dailoje 
venimas — viskas. Ir jei Mikel-Andželo ti 
rai didelis dailininkas, jei perviršijo visus d 
lįninkus pasaulyje ir pasiliko nemirštam 
tai tik ačiū tam, kad jis tvėrė gyvus su 
rimus ir todėLjis pasiliko didžiausiu genij 
— suprantamu, sveiku, aiškiu, kaip ir pa 
gyvenimas!

Narciss tiktai nusišypsojo ir staigiai 
traukė kalbą, sakydamas:

— Jau vienuolikta valanda. Mano bro 
nas turėjo pasiųsti tarną, kad mus pavadin 
ir aš labai stebiuos, kad niekas neateina 
Ar nori — koliar galima, eiti pažiūrėti 
faelio paveikslų?

Btivo 
, jis 

su-

eili t

ika- 
> iŠ 
ne
rio

niu 
n- 
is



* Lietuviškasis Statutas
ZYGMANTO I.

' . PAGAL TAD. CACK1,
Lietuviškai paraše Jonas Šliupas, M. D.

» • ' r ' T. * . ' . .
Artikulas XIV. Jeigu kas ant judinamų daiktų ir 

vardo savo dėka įgytų rašyti norėtų testamentą, tad turi 
. 4 pakaukti urėdą ar vieną iš jų, o jeigu ir tatai bųti nega

lei), tad pašauks trejatą šlėktos, ir kam panorės tokį lobį 
užrašys; prašys, kad liudininkai arba pečentoriai pasira
šytų ir pats pasirašys, o jeigu pasirašyti nemokėtų, ,peč- 
vietę pridės. V iskas, ką užrašo, turi būti aiškiai išreikšta; 
valia, yra kiekvienam atmainyti savo t.estamentą, o tas. 
kurs yra paskutinis ir mirtimi patvirtintas, kiekviename teis
me svarbus turi būti.

Antras statutas tą patį paantrino, o trečias statutas 
tuliis formališkumus pridėjo (art. 2). /

XV. Jeigu kas testamentą darytų karėje ir 
o negalėtų turėti trijų liudininkų, tad reikia tu- 
dvi ypati patikėtinį Toks testamentas turi būti 
į urėdų, o karėje prieš hetmaną ar pavietavą vė- 

(karužų) tiejie liudininkai po prisieka turi tą 
apsakyti. Tokį įtestariientų svetimoje žemėje 

turint, tūri prisiekti^ kad tas testamentas su valia, 
atminėta rašančiojo paskutinę valią tapo pa- 

patš antrariie ar trečiame statute, art. 4).

Artikulas XVI. Liudininkais surašant testan(cntą bū
ti įegali: 1. Tie, kurie testamento daryti negali, z, Mo
teriškosios. 3. Išpiidytojai testamento. 4, Tie, kam užra
šyta yra testamente. (Tas pats antrame ir trečiame sta
tutę, art. 5):

Artikulas XVII. Niekas negali užrašyti kokią dovaną 
naminiam šeimynykščiui ar belaisviui per testamentų, ne
padaręs jo liuosu. Testamentu ir kiekvienu užrašu galima 

• atliliosuoti, o padarius per tą patį testamentą laisvais, 
dovanas ir užrašu* daryti yra leista. (Tas pats antrame ir 
trečiame statute, art. 8).

Artikulas XVIII. Kiekvienas tokių nelaisvų žmonių 
gaji kam panorės trečią dalį savo turto už^šyji, o dvi dali 
judinamų, daiktų turi palikti saviems vaikams tarnavimui 
tai žemei, ant kurios sėdi; o jeigu jis ir vaikai butų laisvi; 
pasitraukti jiems valia su visu turtu, palikus ponui žemę 
ir su pasėtais rugiais ir tribbesiais ir su tuomi visu, kas 
buvo pono duota laike atidavimo tos žemės lažų reikmenėn. 
(Tas pats antrame statute art. 8, trečiame statute, arti 9).

I Antras statutas pridėjo:
ĮežaStvs, kurių dėlei* tėvas vaikų išsižadėti gali, 
ta^itur jau šnekėta.

I Trečias statutas patalpino:
[a yra testamentu bažnyčioms užrašinėti, jeib 
Itarnysta butų atbūvama, (art. 3).
[u testamente datoje ar kokioj žymioj vietoje 
f ta ir skusta-su skriauda kokios pusės, toks ar- 
Įiri būti priimtas už svarbų byloje. Bet 
[padaryti pataisymai testamento nenaikina.
I pašalintas visas testamentas įgrobimu tų 
| ra priešingi įstatymams, (art. 6).

per

arti-

PERSKYRIMAS VI.

kįč’Jbic teistojas, teisinus ir teismo valdžią.
Hr.._  /

^^■tlaš I. Vienais įstatymais visus prideria teisti; 
augštesnį teismą susiprantančiam esant apsun- 

uždrausta: už neteisią apeliaciją apeliuojančioji 
^■tojui užmokės dvyliką rublių grašių1). Teistojas 
|Hns prieš vaivadą, vaivada prieš seimą arba vyriau- 
Bvadžiavimą. Jeigu šitame statute nebiftų įstatymo 
Ko atsitikimo, teisti reikia pagal paprotį; o atsitikimą, 
■tų įstatymų, reikia pranešti seimui, idant taptų į 
| įstatymų įrašytas. .j - .
■ rečias statutas (persk. 4, art. 54, paskutinis §) kiek
ine atsitikim^ neapimtame vietinių Jstalymų, liepė 
liesi prie artimiausiojo krikščioniškojo1).

Artikulas II. Vaivados ir Storastos turi parinkti du 
bčiu thme pačiame paviete gyvenančiu ir apsisėdusiu, 
I butų jų astovaisi teisme. Kaičios karaliui2), o įėji- 
laivadoms ir Storastoms dingti neturi. Trečias statu- 
Irt būti aiškus, ištisas ir bepusiškas.
Kntias statutas iš privilegijos 1564 m. Lietuvai išduo- 
įtidavė aprinkimų žemiškojo teismo šlėktai’).

Įrtikulas III. T.eistojai kaipo prisudų ims dešimtų 
msudytos sumos, o prisūdytuose lobiuose laikytis turi
■ kainojimo4).

Itikulas IV. Vyriausias teismas susideda iš ponų 
[ baronų5); tasai turisįusivažiuoti kasmet į Vilnių 
Kėlios rrminiscerc9); tame teisme,, parlamentu vadi- 
[e, netik šalims' atsišaukiančioms nuo ištarmių plr- 
Itancijos teisa bus daroma, bet vaivados ir Storastos 
urėdų už neišpildymų pavestų pareigų, lyginai ir jų 

i atsakinės.

Įrtikulas VI. Užgirta, idant vaivados kiekvienoje 
į vietoje, kur knygos guli, paskirtų, duotų, ir pa- 
r) vazhius. Šlėktas gerus žmones, patikėjimo vertus, 
rus ir apsisėdusius am to urėdo šlėkta juos aprinks, 
» paliudijimų apie dorumų, ir apie gerų pasielgimų 

’ ’ : ’ ” / . ■ ■
hrisiekų, iP vardas jo į knygas įrašytas pasitiks, tuo- 
f* ’jr7 ’ ...............................kili atlikti, ir visuomet
Į prie urėdo turi būti,

rtikulas V. Jeigu kaikurie iš ponų durnos neatva- 
I teismai vienok turi būti atlaikomi, ir visos bylos turi 
nagrinėtos.
rečiame statute tribunolas1) yra laikomas už tų vy- 
[jį teismų, kurs teismų karaliaus ir ponų durnos at
omas, turi vardų to vyriausiojo teismo, to žemiškojo 
>lo.

Užgirta, idant vaivados „ kiekvienoje

Šlėktas gerus žmones, patikėjimo vertus, 
. te) urėdo šlėkta juos aprinks,

ne skaitliuje, kokio plotas pavieto reikalauja; <7 kad 
Iprisieką, i? vardas jo į knygas įrašytas pasitiks, tuo- 
bkis vaznys viskų, kas prie jo urėdo prildauso, tinka- 

“ ’ eilės dvejatas ar trejatas
•keriopiems pripuolantJiems

uose,

Antras Ir trečias (art. 9) statutas pridėjo? kad pri- 
lalkdintasai vaznys turi be urėdiško paliepimo aht Idfckvie- 
no pašaukimo, niekuomet neišsikalbinėdamas, ant visokių 
bylų važinėti, turi gromatas ar visokius pakvietimus ve
žioti, urėdui pasiuntus persergėti šalį, idant iš teismo vie
tos neišvažiuotų, diktuoti prisiekų, daryti injunkcijas ant 
lobių urėdui paliepus. Prievartų, kruvinas muštines,, žais- 
das apžiūrėti ir į knygas” paliudyti, o visuose ‘ a 
kuriuose einąsi apie garbę ir kaklų, arba apie Vainojimų 
20 kapų, beje 428 auksinų 17 grašių, privalo turėti du 
siekti, su kuriais drauge padarys paliudijimų; o jeigu 
kelionėje važiuodami į aktus vaznys numirtų, tuomet šlėk
ta turi padaryti paliudijimą. Neteisiai darantis paliudiji
mų, prietaikmiui prie piktadarystos kaklu, ar kalėjimu bau
džiamas turi-būti; paskirta taip-gi tam vazniui įėmimai. 
(art. 8 antram statute, art. 10 trečiame statute).

• Taip-pat statutai (persk. 4, art. 2) nutarė, jeigu kas 
vaznį laike j0 urėdavimo sumuštų, arba pakvietimus arba 
gromatas, kurias veža, atimtų, turi dvylikų savaičių bokšte 
sėdėti, ir gausiai šaliai, jeigu prie jo, butų, irjamjam atly
ginti; o jeigu kas vaznį užmuštų, kaklu bus baudžiamas, 
o pagalvinė užmuštojo gausiai turi būt mokama.

Artikulas VII. Kiekvienas turi stoti į teismą ant pa- 
kviętimd; jeigu nestotų, turi būti vaznio pagandintas (ob- 
wieszczony), o jeigu ir taip nestotų, turi būti duota in
junkcija ant lobių iki decizijai bylos, jeigu lobių dėlei rei
kalas eina; o jeigu einasi apie krutinamų daiktų, bus duota 
injunkcija ant įėmimų ar lažų nuo kumečių, pritaikymui 
prie vertybės daigtp.

Antras statutas (art. 13) apsergėjo, kad už pirmą ne- 
stojamų į teismą, užmokės, salei kapų grašių, o teismui dvy
likų, už antrų nestojimų — salei tris rublius, o teismui — 
dvidešimt keturis grašius. Trečias statutas (art. 22) už 
nestojimų paliepė užmokėti keturias* kapas grašiu salei, o 
kapų teismui; antru kartu nestojanti šalis pralošia bylų1).

Artikulas VIII. Per apeliacijų neesti sulaikomas išpil
dymas dekretp.

Antras (įrt. 61) ir trečias (art. 86) statutas tų įsta
tymų prašalinp, nutardamas, kad, iki dekretas netaps iš
rištas, teismas nedrįstų daryti ekzekucijos, nė pildyti iš
tarmės, apart privilegiruotų bylų, nuo kurių apeliacija ne
gali būti leistą.

Artikulas IX. Nelaisviems žmonėms ponai turi daryti 
teisų, o nedarantiejie tejsme atsakys.

Tas pats antrame statute (art. 19), bet-trečiame sta
tute (art. 48). pridėta, kad rekvizicija darymui tęisos turi 
būti atlikta vaznio. n

1 9 ' ‘,nArtikulas X. Jeigu kas į teismų stotų su patikrinimu 
atsakymo už ką nors, tai tokis atstovėjimas, arba evikcija, 
turi būti akyvaizdi ir neatidėtina. \ r tL

Tas pats įantrame statute (art. 31), o trečiame (art. 
55) tiktai tas pridėta, kad atstęvas neatsitraukdamas iš 

-teismo, turi išsiteisinti ir jo lobiais turi būti daroma at
pildą. O* jeigu krimmališkoje byloje atstovas butų, pas
merktas kaklu, tad bausmė turi įvykti vietoje teismo, ku
ris teisia.- ' • f-n**

Artikulas XI. Civiliškose bylose negalima turėti pro
kuratoriaus, kaip tik apsisėdusį Lietuvoje; o kriminališkose 
bylose leista turėti ir svetimžemietį ir neapsisėdusį proku
ratorių1).

' Antras statutas (art. 34) tų patį įstatymų beveik tais 
pačiais žodžiais panaujino.

O trečias statutas nepaduoda išlygos apsisėdimo pro
kuratorių; visiems biedniems žmonėms ir' dėl visokeriopų 
prasižengimų apskųstiems pridavinėti . prokuratorius pa
žadėta. atskirta nuo galėjimo stoti teismo urėdinikus ir 
dvasiškas ypatas, vienok savo pačių reikale ir už draugus 
atsitikime, kur butų reikalas, tačiaus ne tame teisme, kur 
esti urėdininkaįs, kalbėti gali; vienok savo paties byloje ir 

; savim teisme kalbėti leista, (art. 57 ir 58).

Artikulas XII. Pakviestas prieš teismų viešpatau
jančio, jeigu prieš deciziją išvažiuotų, pralošia byla. (Tas 
artikulas vėlesniuose statutuose tapo praleistas).

Artikulas XIII.' Laikas užmokėjimui skolingos su
mos turi taip paskirtas būti; idant kas kvartalas šimtų kapų 
skolintojas‘apturėtų; kada tas laikas pereis, injunkcija ant 
lobių įvyks; jeigu lobiai neištesės, tad skolininkas kąipo pik
tadarys turi būti mirtimi baustas.

Antras (art. 59) ir trečias (art. 84) statutas atmainė 
išdėstymų teismiškų perpelnų (przezyskowj nubaustųjų. 
Bet jeigu kas nutars terminų užmokėjimui, reikia sutar
tį pildyti.

- Artikulas XIV. Pakviesta negali laimėti dilacijų, vie
nok jeigu pateisintų nestojimų liga arba žemiška tarnysta, 
nepralošia bylos; tačiaus iktolei pakviesti dėlei daigto gin
če esančio negali, iki įstatymiškų išleidimų pakviestai salei 
negrųžins.

Artikulas XV. Pakvietimas turi turėti aiškų išdėsty
mų reikalavimo. (Anot antro statuto, art. 23, šąlis^aierei- 
kalauja atsakyti ant neaiškaus pakvietimo). 3

Artikulas XVI. Užsipuolant ant ko-nors tęįsmę, mo
ka teismui dvylikų rublių grašių, pasigriebiantis kardų, ne
tenka rankos, o jeigu sužeistų, netenka kaklo. , ,.j

Antras statutas (art. 39) paskiria bausmę /šešių sa
vaičių bokšto už apšmeižiantį žodį būtyje teisumo ištartų. 
Pasigriebiantis kardų — rankos, o sužeidžiantis .kaklo ne- 
tepka; o jeigu sužeidžiantis pabėgtų, turi būti iššauktas.
\. O trečias statutas (art. 62) paskiria gausių pagalvinę 

vaikams užmuštojo.

Artikulas XVII. Jei kas teisme apšmeižiančias daly
kus šneka ant teismo, šešįatų savaičių bokšte sėdėti turi, 
iššaukti (ant dvikovystos) teistojų po aštria bausme už
drausta. . O koliojantis teistojas šešiatų savaičių sėdėti turi 
o sužeidžiantis teisme, duos kaklų.

Artikulas XVIII. Visas prisudas priklauso vaivadai, 
kada teisia, o jo nebūtyje dalinasi prisudas ant trijų dalių: 
viena dalis vaivadai, antra teisiantiems, trečią dalis atsto
vui vaivados.

Artikulai XIX. Miesčionys turi teisų daryti už žaiz
das ir užmušėjystes pagal statutų.

Artikulas XX. Leidžiantis priešingai pusei prisaikų, 
negali būti prileistas prie priešingo išvedžiojimo, (Art. 50

pat| įsakė, pridėdamas bausmę keturių 
rinčiam išjuokti tokiu budu užbaigta b

antro statuto tų 
vaičių bokšto
O art. 75 trečio statuto paskyrė pinigiškas baudas}?

Artikulas-XXI. Niekas prieš liudytojus savo stato- 
mus negali kalbėti, bet prieš liudytojus priešingos pusės 
P.a .vl.esJu® tejsta daryti užmėtinėjimus; lyginai prieš neteik 
šiai liudyjancius leista tuojau teisme sudėti atrodymus1).

Artikutas XXII. Ant bendrų pavaldinių kiekvienam 
pritinka valdžia nebūtyje dalyvauto jų valdžios. •

Artikulas XXIII. Nuo valdžios vyresniojo teismo, 
gromatos viešpataujančio niekados neatmetinės, o tas vy
riausias teismas visuomet įveidyja' karališkų valdžių.

Artikulas XXIV. Niekas į teismų ginkluotas atei
ti neturi.

visur
J Azijatiškoj Turkijoj, žemės 

drebėjimas siautė miesto Smymoi 
aplinkinėse ir sugriovė 300 na- 
mU- ■> : . >

II Popiežius pripažino Šventa 
Orleano Mergelę.Ceremonijos at
sibuvo su didelėms iškilmėms; jose 
dalyvavo ir keli amerikoniškjcjie 
vyskupai. ;

Artikulas XXV. Pakviestasai negali bylos kitu kuomi 
pertraukinėti, tiktai turi atsakinėti.!

Artikulas X1XVI. Jeigu kam teisme užmes, kad nešti 
to ainiui, po kuriuomi reikalauja lobio, atrodyti tų tvirti
nimų pirmiausiai turi1).

.^Artikulas XXVII. Arenduojantojai (dzieržaveos), 
o Beniaus Civunais ar Tivunais vadinami, negali teisti šlėk
tų, jei bent su jų pačių sutikimu’).

Artikulas XXVIII. Užmokestis vazhių paskirta.

Artikulas XXIX. Tretininkiškas (paliubaunas) teis
mas kiekvienam leistas; jeigu tiejie kompromisoriški teisto
ji paskirtų kokį teismiškų perpelnų* (przezysk), o viena 
iš salių nenorėtų tesėti tai ištarmei, tada prieš žemiškąjį 
teismą turi būti pakviestas, o teismas, ištyręs kompromisą, 
jeigu bus sutinkantis su įstatymais, patvirtįs, ir paskirs iš
pildymų1). ‘ (Tas pats art. 85 trečio statuto).

|| Jenerolas Mazza, komendan
tas žemės drebėjimo išgriauto mie
sto Messinos pagarsino, jog iki 
šiol iš po griuvėsių ištraukė 4000 
negyvų žmonių kūnų, bet po griu
vėsiais yra dar negyvų apie 50000.

• X.' ’ •
. II V engrijos sostapilyj Pešte iš

lėkė į padanges parako krautuvės. 
Expliozijos daug žmonių tapo su
žeistų, daug yra mirtinai sužeistų.

|| \'enezuėlės sostapilyj mieste 
t aracas apsireiškė azijatiškas -ma
ras. čia buvo jau keturi apsirgį- 
mai.

Mažas Feljetonas.
Dar peranksti statyti sunkius 

kryžius ant Rusijos revoliucijos 
kapo. Jei revoliucijas butų galima 
daryti pagal, noro: noriu —. yra 
revoliucija, nenoriu.— nėra revo- 
liucijos, tuomet, žinoma, reikėtų 
imti lopetą ir kąsti Rusijos revo
liucijai gilią duobę.- Revoliucijos 
darosi ne musų noru ar nenoru, 
revoliucijas iššaukia ekonominis 
plėtojimas ir priežastjs, kurias pa
gimdo tas ekonominis plėtojimąsi. 
O ekonominis plėtojimas eina, vis 
pirmyn vis pirmyn. Šit kodėl Ru
sijos revoliucijai dar negalima gie
doti reąuiem. Toje didžiojoj tra
gedijoje užsibaigė tik pirmasis ak
tas, o po pirmojo akto seka juk 
dar keli aktai.

I9°5 metais Rusija pergyveno 
labai audringą laiką — kiek tuo
met buvo vilčių, kiek sutvertų, sva- 
jonių; taip, tik svajonių!

Manifestas, politiškosios laisvės, 
mitingai, perkuninės kalbos, laik- • 
raščiuose ugniniai straipsniai — ir 
džiaugsmas be ribų ir saiko! Scė 
cijaldemokratija, toji jos daljs, Va
ri galėjo orijentuoties momefito ap
linkybėse, sakė:

— Peranksti dar džiaugtiems.
Taip, buvo anksti. Pradėjo 

augti kartuvių miškai, šūviai smar- 
kiau sutratėjo — . korė ir šaudė 
revoliuciją.' Ir toliau — reakcija 
kiečiau spaudė savo kumštį, val
džia ėmė daužyti, savo priešą ant 
visų linijų. Atsiėmė valdžia vi
sas pozicijas nuo kurių buvo nu- < 
vyta 1905 metais.

Inteligentijos svajonės sugriu
vo, ji nebetiki į jokias revoliucijas, 
numojo ranka ant visko. Ir ji bė
ga, kiek tik iškerta bėga nuo re
voliucijos. Revoliucijoniškose or- *’ 
ganizacijose, kur pirmiau buvo 
per daug inteligentiškų darbinin
kų, kur patįs inteligentai prašyda
vęs į darbą dabar jie iš ten beveik 
visi išbėgiojo, vietomis nebėra nė 
vieno. Toks. apsireiškimas matyti 
visoje Rusijoje.

Bėga inteligentija nuo revoliu
cijos. Dalis užsiima kulturiškuo- 
ju darbu, bet ir labai išvėsusiai, 
rankas -nuleidusi. Jaunuomenės 
dalis puola prostitucijai į glėbį, 
skęsta ištvirkimo bangose. Vidu
rinių mokyklų moksląeiviai kuria 
“Li uosos meilės lygas”, s t uden tė
vija ir skina paleist u via vimo žie
dus. Šovinizmas išsklaidė žiedus. 
Šovinizmas — tad dar visai naujas 
terminas.

Rusų rašytojas Arcybašev para
šė veikalą “Sanin”, kur gerojus -to
kiu pat vardu — Sanin, apriboja 
gyvenimo prasmę ir tikslą taip:

— Ką noriu, tą darau, imu iš 
gyvenimo tą, kas man tinka. Ir 
Sanin daužo snukius, graži jo se
suo sukelia jame patino geismus 
ir tik tik nedaeina su ją lytiško ak- . 
to, tinkamą sau mergaitę jis*ima 
spėka — ir jo ųuomone teip ir tu
ri būti! Rusijos jatmpoenenė, mu
ši vilkusi revoliuciją, ir puola į šo
vinizmo bangas. Valdžia iš to tik 
džiaugsmingai šaiposi — jai tai 
naudinga t

Rusijos revoliucija turėjo labai 
didelę įtekmę į Rusijos tautų li
teratūras. Jei iš vienosjjjisės atsi
rado dideli talentai ir puikus jų . 
veikalai, tai iš antros pusės gir
dėti balsingas garsas:

— Daila dailai! / '
Šioji srovė rusų ir lenkų litera

tūrose išsiliejo labai plačiai. Rašy
tojai kaip beveik ir visa visuomet 
nė, nusivitė revoliucija. Negalima 
sakyti, kad rašytojams butų baisi 
raudona revoliucijos liepsna, ne.

Antrąnie statute pridėta:
kiekviename paviete, kur esti žemiškas teismas, 

teistojai ir šlėkta turi apžiūrėti vietą atvangiam sudėjimui 
Kriygds tiktai pastarųjų žemiškų fakų turi liktiesi 

pas žemiškąjį/ raštininką iki antrųjų raku, o senesniejie 
aktai bus po raktais teistojo, pateislio ir raštininko. Ly
ginai sargyba1 ir prižiūra gradiškų aktų turi būti užlaiko
ma. (Tas pats art. 13 trečiojo statuto).

2V Viena pėčvietis lietuviškos viešpatystės į kiekvieną 
pavietų su parašu aplink herbą tampa nusiųsta, taje pečvie- 
timi turi būti pakvietimai pečvietyjami, bet išrašai turi būti 
pečvietim teistojo ir pateislio užtvirtinami*).* (Tas pats 
art. 12 trečio statuto-).

3. Visi ponai, arendoriai ir urėdijiinkai, taip lobiuose 
viešpataujančio, kaip savuose, ir visi žemionys, darydami 
teisų saviems tarnams ir pavaldiniams, neims daugiaus, 
negu tai, kas tame statute visiems urėdininkams tapo pa
skirta1). (Tas pats art. 14 trečio statuto).

4. Priešais žemiškus teismus trimis dienomis teismas 
suvažiuos; kas iš rejestro pašauktas nestos į teismų, turi 
būti skaitomas nestojančių, ir bausmė ar praloša ant jo bus 
nulemta. (Tas pats art. 16 trečio statuto).

5. Pakvietimus kiekvienoje vietoje vaznys atiduoti ga
li, o jeigu asabiškai neatiduotų, tad lobiuose padėti, o apie 
padėjimą paduoti relaciją. (Tas pats art. 17 trečio statut©).

\ 6. Prašalinti pakvietimą-iš lobių galima tiktai: 1, jei
gu įrašymo pakvietimo aktuose nebūtų; 2, jeigu vardo ar 
pavardės, vardo tėvo ir privilegiruoto titulo, kokį nešioja, 
neprašytų; 3, jeigu einasi apie gvoltą, muštynę, grobimą, 
o vietos padaryto gvolto pakvietime nepridėta. (Tas pats 
art. 19 trečio statuto).

7. Jeigu šalis nuo šalies reikalauja kopijos popierų, 
tatai draudžiama būti neturi, o trečių dienų-šalis atsakys2). 
(Tas pats art. 21 trečio statuto,).

8. Kas kų dalykams jau užtaikintiems pakviestų, bau
stas turi būti, o sušnekėtoji sutartis bus išlaikyta. (Tas pats 
art. 25 trečio statuto).

9. Niekas daugiaus pakvietime neturi rašyti, kas tu
rėtų šalį palytėti,' kaip tiktai tai, už kų skundžiamas ir ką 
jam užmeta. . , 1 ;

10. Kiekvienam svetimtaučiui dėl atėmimo judinamojo 
turto, arba dėl padaryto leokio-nors gvolto, net be pakvietimo 
teisų daryti reikia, o nestojantis ant pirmo pakvietimo, jeigu 
į lobius pasiųstas tuomet, kad jo nėra, už akių turi būti 
teisiamas. (Tas pats art. 28 trečio statuto).

1L Storastos ir vaivados urėdų Storastų1) pildanti 
privalo teisti:. 1, dėl gvoltų ir už jojimų ant namų ar trio- 
bėsių šlėktiškų; 2, dėl gvolto krikščioniškų1) bažnyčių; 
3, dėl gvoltavojimo moterų; 4, dėl gvolto miestuose; 5, dėl 
grėsmių ant kelių; 6, dėl čėrų’); 7, dėl vagysčių; 8, dėl 
falšiaus; 9, dėl padegimų namo arba klojimo; 10, dėl ker- 
šyjimų ant keno gyvasties ar sudeginimo namų arba klo
jimų; 11, dėl šlėktiškų galvų, o dėl pabėgusių tarnų ir šei- 
mynyk^ių leista pakviesti ar į Grodų ar į Žemi jų (Ziem- 
stwo). Pagautas ant karšto darbo visuose tuose atsiti
kimuose turi būti teisiamas be pakvietimų4), o tokis paga
vimas apsisėdusiojo turi įvykti arba ant pat darbo, arba į 
24 valandas5) po atliktos kaičios. Po tam-gi laikui turi 
būti pakviestas į teismą. Gali taip-gi grodiškas teismas 
teisti dėl išgujimo iš lobių ir iš namų, dėl nįstatymiško kali
nimo šlėktos, dėl sumušimo vaznio, dėl mierų javams; o kur 
einasi apie nagrinėjimų įstatymiškumo užrašo, tatai priguli 
prie valdžios žemiško teismo, kitų bylų, grodijkas teismas 
teisti neprivalo. (Tas pats art. 30 trečio statuto).

Trečias statutas nuodų1) nusidėjimų pridėjo prie anos 
rųšies bylų, kurias grodiškas teismas privalo teisti.

12. Už kalinių laikymų turminės nuo šlėktos 40 gra
šių, nuo prasto žmogaus 20 grašių1), ims urėdas už prie
žiūrų. Atiduodantis neapsisėdėlį į kalėjimą, duos ant die
nos ant maisto du pinigėliu1). Urėdas niekados neprivalo 
išlefsti tokį; jeigu kalinys pabėgtų, tad po be pasekmingo 
jieškojimo, jet priežiūrų turintis atsiprisiegaus, kad neži
nojo apie pabėgimų, tada tiktai visas blėdis arba pagalvinę 
ir mokestį už žaizdas nutildys. O jeigu kas su prievarta 
atimtų kalinį arba budelį paskirt# išpildymui ištarmės už
muštų4), toks, kaipo suarzintojas viešo atvangumo, bus bau
džiamas. . Žemutiniai bokštai mažiausiai šešis sieksnius8) 
gilus turi būti. (Tas pats art. 32 trečio statuto).

13. Pasmerktas kalėjiman arba bokštan, palinosuotu 
būti negali prieš paskirtų laikų pasibaigimui bausmės. Ša
lis neįgali dovanoti žemutinio bokšto; sugautas ant karšt© 
darbo į retežius tur būti apkaustytas, vienok sėdės toks 
nusikaltėlis augštutiniame kalėjime. Pasmerktas mirtim,

, (Toliau bus). 
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Kalendorius!

VIETINES ŽINIOS,

Omasiiy reikalai.
D.

Box 62,

Z

įet, jie sako, kad žmogus pirma tu
ri gydyti savo sielą, pirma turi bū
ti dvasios revoliucija, o paskui jau 
tik galinčios įvikti politiškos ir so- 
’cijalinės revoliucijos. Ir kad pada
ryti dvasios revoliuciją, žmogus 
turi uždaryti visus klapanus sa\ y - 
j e. kad neužtikštų ant sielos nė 
lašelis gyvenimo nesvarumų. Ir, 
girdi, sielą tik tuomet bus galima 
isgydvti, kuomet daila bus vien 
dailai.

Daila dailai.... išvertus tuos 
žodžius į musų mirštančiųjų kalbą, 
jie taip skambės:

— Daila neturi žiūrėti į gyve
nimą ; kas ant žemės dedasi, man, 
dailai, nerūpi, mano karalija pa
dangėse. Į

Tokią sriovę męs dabar mateene 
rusų ir lenkų literatūrose. '

Kagi, laimingos keliones į pa
danges, kol neatsitiks katastrofa!

Ir męs lietuviai turime vieną 
raštininką.kuris.barškindamas bara- 
banėlį, švaisto savo falsifikuotą vė
liavą su užrašu:

— Daila dailai!
Tat Jaunutis-Vienuolis .
Kuomet skaitau j<r daiktus, labai 

imu abejoti ,ar autorius pats su
pranta. ką jis kalba ir rašo.

Jaunutis-Vienuolis, pūsdamas į 
dvasios revoliuciją, šaukdamas 
daila dailai, nori būti labai origina
liškas ir stilių ir mintimis. Ir ne. 
kurie mūsiškių jam tą originališ
kumą pripažįsta ię ploja rankomis. 
Kagi. gerai, jei, netikrą monetą 
laiko tikra! {

Bet kuomet perskaitau, St. Wy- 
pianskio ir kitų lenkų rašytojų vei
kalus, dingsta visi Jauįiučio-^Vie- 
nuolio originališkumai. Šit St. 
VVyspianskio ‘AVyzuolenie". Jauj 
nųtis-\’ienuolis sugriebė keliaj

* Konrado frazas ir ėmė šaukti: ,
— Daila dailai! Darykime tik 

dvasiškas revoliucijas! VVyspiah- 
ki labai toli nuo tokių ^nuomonių, 
jis tik nori, kad daila nebūtų pro
stitute, kuri šiandien paysiduoda 
už rublius ir doliarius>.

Wyspianski daug kalba- apie 
Lenkiją, tėvynę, bet jis į žodį 
tgVynė — įdeda reališką prasmę, 
jąm tėvynė tai ne tuščias žodis, 
Vr’yspictnskio tėvynė — ta1; minia, 
•šiandien užgulta, masa.

Jaunutis-\ ienuolis ir labai tan
kiai mėgsta pašaukti:

romskio “Dzieje Grzechu”, Wys- 
pianskio “Klątwa”, “Wyzwolenie”, 
Hugo “Les Miserables”, Zola 
“Lourdes”, “Roma”, “Paris”,, An
drejevo “2ižn Čclovieka”, “Car— 
Golod” ir kitų geresniųjų* rašyto
jų veikalus — nemažai reikia gal
vos palaužyti, kad suprasti tų vei
kalų dvasią.

Dailioji literatūra labai stumia 
gyvenimą pirmyn.

Taškas. Paskutinis eskizas apie 
literatūrą kitame feljetone.

K. Janonis.

— Pereitos sanvaitės seredoj, 
terp vadiname "Crib”, prie įėji
mo į tunelį, ant ežero priešais 73 
str. užgimė nuo dar tikrai neištir- 
Os priežasties gaisras, Trioba vi
sai sudegė, degančios medegos 
grindis įlūžo į tunelį, kur dirbo 
apie 40 darbininkų ir jiems užkir
to išsigelbėjimo kelią. Buvę trio- 
boj stengėsi šokti į ežerą ir jame 
diktai, apdegusių žmonių prigėrė. 
Iš viso sudegė apie 70 darbinin
kių; terp jų yra ir kelios lietuviš
kos pravardės, kaip tai: J. Gela- 
diaris, V. Tamosa, J. Bernots, T. 
Stankus, F. Tribunis. Sunkiai su
žaistas Balbuskis. Gal pražuvo 
daugiau lietuvių, bet surašė pra
vardės teip perkeistos, kad sunku 
jose lietuvišką surasti.

— Pereito panedėlio rytą kel- 
norėj dar ne visai pabaigtų na
mų pn. 96—98 Miller str. explio- 
davo pamestas dinamitas, drū
čiai namus pagadino ir labai iš- 
gazdino juose jau apsigyvenusius 
itąlijonus, nes jie manė, kad1 čia, 
kaip lalijoj, atsitiko žemės drebė
jimas. Manoma, kad tai keršto 
dalbas, bet kas tokiu budu keršija, 
to iki šiol nesusekė.

Kaina 25c.
“Lietuvos” išleistas Kalendorius 

1909 metui knygelės formate 5%x 
7%» H4 puslapių, šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendbrius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
miestuose, kaip tai: Balthnorėj, 
New Yorke, Chicagoj Denvere ir 
kituose. Aprašo saulės ir mėne
sio užtemimus, prirodymus svar
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų Valstijų ir viso 
svieto, metriškas svarstomas, sai
kuojamas ir kitokias mieras var
tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
visų viešpatysčių pinigus; termo
metrus; tolumus nuo miestų į mie
stus; Lietuvos kunigaikščių ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata
vo; didžiausirs sviete miestus ir 
kiek kuriame gyventojų; kiek gy
ventojų kiekvienoje valstijoje šiau
rinės Amerikos; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa
mokinimai reikalingi prie gavimo 
amerikoniškų, ukėsystės popierų; 
pačto reguliacijoj;'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 ar 
“Lietuvos’, adresuokite:

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

kreipiantis liukui apsaugojimo nuo 
tokio rūgimo, šitai gali būti at
siekta tiktai sustiprinant groniulio- 
jimo organusaiidant jie lengvai ga
lėtų su$romu)ioti maistą. Geriau
sias būdas sustiprinimui jų yra 

i vartojant Tfįnerio •- Amerikonišką 
; Eliksyrą“ Raičiojo Vyno. Jis pa

dilgins Silpną ir sutingusį taislą 
į energišką veikimą ir neduos mai
stui rūgti. Viduritt veiks kaip 
reikia ir neduos rinktis reumatiz- 

. mo nuodams kūne. Tą patį gali
ma pasakyti apie kitas ligas, kur 
svarbiausiais apsireiškimais yra: 
menkas noras valgyti, kliautys 
prieš valgį ar po valgiui, suragi
nus vidurių, išputymas, širdžiapy- 
kis, užkietėjimas vidurių ar ne
aiškumas yeido. Gaunamas aptie
ktose. Juozapas Trineris, 616-622 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Pajieškau Bronislovo ir Stasio 
Kripinskų ir Pranciškaus Naujoko 
iš Plėškaicių kaimo, Višakio Ru
dos parap., iy Antano Zigmanto 
ir Vinco Jusaičių, buvusių Angli
joje mieste Northamptone, 5 metai 
yra išvažiavę į Kanadą; teipogi 
pajieškau Brolislovo Baltrušaičio, 
gyvenusio Anglijoje mieste Croy- 
done, 4 metai atgal išvažiavo į 
Ameriką. Ir paj ieško Ona Vo- 
saičiukė Onos Danieliukės Griška
būdžio parap., visi Suvalkų gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Antanas Vosaitis, .
80 Fairholme RdM West Croydon, 

England.

Pajieškau savo draugų ^nciš- 
kaus Kontvainio, 3 meiĮę kaip 
Amerikoje, Kauno gub., iš Telšių 
miesto, ir Juozapo Petrausko, 7 
metai kaip Amerikoje, iš tos. pa
čios vietos ką ir pirmas, girdėjau, 
kad jį kasyklose užmušę TayiOr- 

tikra 
kitas

SUSIRINKIMAS. 
Chicago. 22 kuopa T. M.

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

22ros kuopos vyriausybė.

Pajieškau savo brolio Jurgio 
Bartašiaus ir pusbrolio Anthno Jo- 
nausko. Būdamas Lietuvoje gir
dėjau buk brolis prigėręs, bet ne
žinau kur, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kaltinėnų vol., Eže- 
liškių sod. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Bartašius,
631 So. Canal st.,K Chicago, III.

III., norėčiau žinoti ar tai 
teisybė. Jie patys ar ksfs 
teiksis duoti žinią adresu:

Juozapas Saunorius,
71 W. 24 Pi., Chicago, III.

Pajieškau Vinco Kasparavičiaus, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., ir 
gmino, Brazavo kaimo, pirma gy
veno Anglijoje; turiu į jį svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis dubti žinią adresu:.

Juozas Daugirda, 
450 Charles st., Columbus, Ohio.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ,

1196 Sergėkitės akių apvilkimo. 
Lenkiškai parašė Dr. F. Grūda. 
Atspausta iš Kalendoriaus 1905 m. 
Tilžėje, pusi. 15. Kaina v... 5c

1330 Žodynėlis Angliškai-Lietu- 
viškas. Surinkti visi reikalingiau
si žodžiai, kuriuos išmokus, leng 
vai galima angliškai susikalbėt 
Worcester, Mass., pusi. 151, drv 
tuose audimo apdaruose. Ka. 
na.......... .................................... 6ot

1863 Biblija arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamente. 
Tik ką dabar išėjo iš po spaudo., 

‘aiškioj šių dienų lietuviškoj rašy 
boj, lotyniškoms raidėms, pilna 
Biblija katros lietuviai seniai rei
kalavo. Yra didelė 6)4x9% cc- 
lio, 1127 puslapių, drutu audimo 
apdaru. Kaina ... .......... $3.00

Paj ieškau savo draugų Pran
ciškaus Jonaičio, Pranciškaus Me
dinio ir Juozo ^Ponelio, visi -Kau
no gub., Šiaulių pav. ir parapijos. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

A. A. Biliūnas,:
Box 21, Cheltenham, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Gurskio, Kauno gub., Panevėžį 
pav., Velžio vol., Bajuriuniškės 
vienasėdijos, gyveno Grant Works 
III. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Juozapas Aleliunas, 
Box 57, Grant Works, III.

Lietuviszka Biblija 
arba visas šventas raštas Seno 1 
Naujo Testamento lotyniškom, 
(lietuviškomis) raidėmis, puslapi 
1127, apdaryta, su prisiuntimu $ 

Pinigus siųskite per Money O.
der ant šio adreso:

P. Mikolainis,
New York City.

Pajieškau savo brolio Jono Lu
košiaus vieni metai kaip Ameri
koje, gyveno Chicago, III., paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Var
nių parap.; teipogi pajieškau Ka
zimiero Ubarto, teipogi gyvenusio 
Chicagoje. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu

Petras Lukošius,. 
Box 11, Ellsworth, Pa.

•

Pajieškau Motiejaus Versiacko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Valki
ninkų parap., Naniškių sod., me
tai atgal gyveno Lynn, Mass., Sil- 
vio Šeimos, gyvenusio Bostdlfie, 
Mass. ir Juozo Zupkausko, Vil
niaus gub., Trakų pav., Valkinin
kų vol., Daržjninkų sod. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Mot. Tolveiša,
41 Chapman st, Greenfield, Mass.

Pajieškau savo pusseserės Bo
guslavo Matulyčios, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Kuprių sod., gir
dėjau ją gyvenant Philadelphijoje, 
Pa. apsivedusią, bet po vyrui pra
vardės nežinau; turiu į ją svarbų 
reikalą. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Palone Kazelunaičia, 
Tremont Hotel, 19 S. Clark 

Chicago, 111.

18 DOL. Į SANVAITĘ 18 DO’ 
Lengvu budu gali kiekvienas u 
dirbti, platindamas musu Rusi 
ką tabaką. Probą išsiunčiame d< 
vanai. Rašykite tuoj pridėdap 
krasos ženklelį atsakymui pas 

Russian Tobacco £0.
132 Nassau Str. Rodm 30:. 

New York, bfc Y

Pa j ieškau savo pusbrolio Vin
co Rudžinsko, kuris turbut vadina- 
na save Tabaru, apie 7 metai kaip 
Amerikoje, paeina iš Suvallęų gtib., 
Lazdijų parap.,' Jaseniaukos kai
mo; teipogi pa j ieškau Antano Ja
navičiaus, Suvalkų gub., šventa- 
žerio parap., Giraitės kaimo. -Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti* ži
nią adresu:

Vin. Alksninis,
52 Grove st., New Britain, Conn.-

TEATRAS IR BALIUS. 
Kėnsington, III.

L. A. stato ant scenos visiems 
namą dramą “Ponas ir Mužikai”, 
nedėlioję 31 d. šio mėnesio Turner 
svetainėje 2513 Kėnsington avė.; 
prasidės 4 vai. po pietų; tikietai 
a5c» 35c *r 5°c. Po vaidenimui 
bus balius, teipogi bus skrajojau-, 
ti krasa su išlaimėjimu; muzika 
gera. H Chicagos važiuoti rei
kia iki 63 gat., paskui tąja iki 
White City, ęr nuo ten W. Pull- 
mano trimvaiumi iki vietai. Vi
sus širdingai jeviečia atsilankyti.

fu Komitetas.
ROŽINIS BALIUS.

Chicago. . Susivienijusios Lietu- 
viitos Draugijos parengė puikų 
fožinį balių rfedėlioje 31 d. šio 
mėn. Fftiheit Turtier svetainėje, 

st., prasidės 5 
vai., įėjimgs 25c. Visas pelnas eis 
nątRlai pastatymo lietuviškos sVe- 
(ąifiės. Taigi visus kviečia ateiti 
ant šio baliaus ir patiems gražiai 
pasilinksminti ir naudą padaryti. * 

Komitetas.

St.,

2e-

Gimbuto, 90 Ruble st., Chica

st.

Reikalavimai

dė-

Scranton, Pa.

viską

is

draugo Antano 
gub. ir pavieto, 
Kalnaberžio pa-

No. a44 Ii Gyvenimo Šamo 
Apie Llzdininkus ir kiti naudingi 
mokinimai. .,............................ . .

No. 63 Karts Laukuose. (Kan 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Gj 
Vertė A.Lalia. Užimanti pasaka® 
kų karės maskolių su turkais. I 
go, III. 1906, pusi. 81. ...» .. .1

Grikiui, Detroite. Gėriau apra
šyti kaip tos lietuviškos lekcijos 
pastatytos ;teip kaip aprašyta ne 
.skaitę “Žvaigždės” nieko ne su
pras apie ką čia eina.

KEPURINIS 
Chicago. * Į v.

, Į pardavimą ar parandavojimui 
saliunas ir įnamių butas lenkų ir 
lietuvių apgyventoje vietoje pigiai 
dėlei savininko ligos. Adresis: 
119 W. 22ra gat. arti Halsted

Prasidės 6:30 vai. 
Po teatrui balius. Ti-

191 kuopa S. 
ži-

NUO REUMATIZMO.
Vėliausios žinios radikališko tar

dymo praneša, kad reumatizmas - a(jresu I 
yra pasekme rūgimo maisto žar- ni^ -■
nose ir kad gydymas turi Box 161,

Ant Pardavimo.
paskai-

No. 67 Lletuvlikoa pasakos Į vi 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dj 
Čia telpa 141 labai gražių. Juo! 
išmintingų ir žingeidžių paeakų.' 
cago, III. 1903, pusi. 280. I..... i 
Drūtai apdaryta. .4......................

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, sil 
danti iš devynių sekančių gražių! 
kaičių: Atsisveikinimas, Vagi J 
kaltas, Gatvės vaikai, Papai•:« 
das, Miške sargas, Signalas. Kete 
Būvio esybė. Chicago, 111.1902, 
lapių 99............. . 4.................t. ’

No. 27 Gyvenimo mo 
Orison Svett-Marden. Lie 
bon išvertė K. žegota. U 
Bėjusių žmonių; Lab 
ga. Didelio formato.T 
pusi.. 235. 
Apdaryta

— Lietuvai Lietuva!'Tėvynė!
— O, meldžiamasis Jauniuti-\ ie- 

nuoli, ar nepaaiškintum, Ra# toji 
tamstos tėvynė?

Į_  Gi žilas barzdotas senelis,
sėdintis girioje! — Jaunulio-V ie- 
nuolio atsakymas.

Sakyk nesakęs . kokia poezi
ja!! Tokie seneliai gali tik vai- 
dinties po spiritištiško šeansb.

Pas rusus ir lenkus — daila dai- 
lai — dabar turi dirvą, ant kurios 
gali bujoti, o pas mus Jaunutis- 
Vienuolis neranda sau pritarėjų ir 
negali rasti. i ’

Lietuviai neturi laiko svajoti 
apie dangų, jų akįs įsmeigtos į, že
mę, jie turi daug darbo Jr ant 
ašarų pakalnės Tiesa, ir ant lie
tuvių širdžių užgulė sunki apatija, 
bet; tikėjimas į revoliuciją pas juos 
neužgeso. Lietuviai gerai žino, 
kad ką;nors gauti galima tik ilga, 
aršia kova.. Lietuviai dar atsime
na. kokiu budu jie išgavo spaudą!

Į lietuvius rašytojus revoliucija 
turėjo ir nemažą įtekmę. Tjefsa, jie 
dabar beveik nerašo, bet nqra ko 
nusiminti, "kiek man žinoma — 
juose dabar darosi persilaužimas. 
Jie suprato, kad Ilgšio! ėjo klai
dintais keliais, suprato, kad ant 
dailiosios literatūros negali 
ti kokios nors partijos antspau
do. Telaužiasi jie! Męs turime 
truputį džiaugtiesj kad jie nefą- 
brikuoja agitacijinių straipsnių.

Musų rašytojai jieško naujų ke
lių ir nėra abejonės, kad jie suras 
tuos kelius ir tuomet prasidės mu
sų literatūrai gyvenimo dienįos.

Nąkalbu čia apie rašytojus-fabri- 
katorius apie penkiosde.šimts kny
gučių autorių (taip'Skelbiasi p. Sti- 
klius). Tokie fabrikatoriai niekuo
met literatūros netvepia.

1968 m. “Kovoje” nebepamenu 
koks lietuvių amerikiečių sušuko:

— Nereikia mums apysakų, dai
liosios literatūros. Duokite mums 
greičiau Marxo Kapitalą.

Marx tai Marx. Jo Kapitalas la
bai naudinga išstudijuoti, bet sa
kyti, kad nereikia dailiosios [litera
tūros ar tik nebus pėrsuru?

Abelnai, ne vien pas lietuvius 
yra manoma, o gal teisingiau sa
kyti, priimta manyti, kad dailio
ji literatūrą tik lengvas skaitymas. 
Bulvariškus romanus, kuriusr fa
brikuoja pagal užsakimo, yt kur
piai batus, labai lengvą skaityti, 
juos ir snaudžiant galima skaityti. 
Bet rimta. -belateUtika visai ne
lengvas skaitymas. Imkime 2e]

—- Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 622 ypatoS: 342 vyriškiai 
ir 280 moteriškųjų: 599 baltparyiai 
ir ■ 23 parvuoti; vaikų iki 5 mėtų 
amžiaus pasimirė 194, senelių virš 
40 metų 139. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo plaučių uždegimo, nes 
111, nuo džiovos 58, nuo širdies 
ligų 60, nuo inkstų uždegimo .51.

— Garsus didžturtis J. D. 
Rockefeller vėl paaukavo Chica
gos universitetui vieną milijoną 
doliąrių, nuo kurių nuošimčiai 
dups* kas metai-40000 dol. Iki šiol 
jau Rockefeller universitetui pa
aukavo 25 milijonus daliarių.

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

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

VILNIAUS KALENDORIUS
1 SU PRISIUNTIMU
I VV^m. KAINA 25 Centai.

yra didelis 5KX8% colio 114 pusi. 
Telpa čia aprašymas Vinco Kudirkos, 
jo gyvenimas ir veikimą#, keletas Kr*-, 
žiu eilių ir kitokių naudingų 
tymų. Adresas: i

M. J. DAMIJONAITI
3141 Union Avė., Chl

—Pagarsėjęs Chicagoj nuodin- 
tojas Herman Billik, teismo pa
korimu pasmerktas, ne bus pakar
us, nes gubernatorius apkeitė mir* 
ties bausmę kalėjimu per visą jo 
amžių.

Redakcijos atsakymai.
Veninui.. Polemikos dėl Bago- 

čiaus rašto užbaigėme. Apie tai 
prieraše buvo paaiškinta. Bet 
ne tik dėl to Tamistos rašto ne
patalpinsime, Tamista užmeti Ba- 
įfočiui vežinią, bet ir Tamistai jis 
gali tokį jau užmetimą daryti. 
Visuotiną streiką Maskolijoj su
rengė ne viena partija, bet visos 
einančios prieš randą, todėl strei
ką surengti ir buvo galima. To
liau, girdami užmušimus caro bu
delių, kaip Plehves, kunigaikščio 
Sergejaus, prasižengtume prieš 
Amerikos teises ir pirmiausiai, ne
paduodamas teisman, jau pačtas* 
galėtų nubausti atimdamas teisę 
siuntinėti laikraštį krasa. Ir Ame
rikoj mat ne viską laikraščiai gali 
talpinti ir jie turi taikytiesi prie 
krašto teisių.

VINCAS PŪKAS. 
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS

AGENTAS. ' <
Šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius ijiiestėlių: Riverton, Vir- 
den, Auburn,i Pawnee, Taylor- 
ville ir tt. užrašinėdamas “Lie
tuvą”, priiminėdamas prenumera
tą, pardavinėdama# knygas ir-tt. 
Todėl, kur jis' atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ,ant knygų ir 
kitokių tave ’j, tokiu budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką tik per jį užsteliuosite.

Vincas Pūkas teipgi reprezen
tuoja didžiausią Chicagos finfrą 
vyriškų drapanų, The Bridgefrort 
Clothing Co. Teipgi kas norite 
apsisteliuoti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų prabas, paims 
mierą, prisius į Chicagą ir firma, 
The Bridgeport ‘Clothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite * djjoti ant musų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapdls, męs 
už tai atsakome.
A. Olsseu’skis, “Lietuvos” Išleist

FERAI — MUG£§.
Chicago, III. Susiv. Liet. Drau

gysčių ant Town of Lake parengė 
muges 5 vakarai#: Nedėlioję 7 d., 
ketverge 11 d., nedėlioję 14 d., 
sukatoje 20 dr ir nedėlioję 21 d. 
vasario mėnesio 1909 m. Slavio 
svetainėje, kampas 47tos gat ir 
Wlnehester avė. Minėti vakarai 
nedaliomis prasidės 5 vąl., šiokio
mis gi dienomis 6:30 vakąre. Vi
si aplinkiniai letuviai širdingai 
kviečiama atsilankyti — pasilinks
minti ir prisidėti savo aukomis 
prie visuomenės reikalo. Visas 
pelnąs eis naudai įkūrimo visuo
meniško knygyno.

Aukų priėmėjai: -*
1) Augustas Saldukas, 4609-S. 

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

KETVIRTAS DIDĖLIS TEAT
RAS IR BALIUS.

Chicago. Draugystė §v. Jono 
krikštytojo, stato ant scenos vei
kalą “Tarnas be kantrybės”, ne- 
dėlioj, 7 d. yasrio, (Feb.) 1909. m. 
Freiheit Turner salėje, 3417-21 S. 
Hąlsted st. 
vakare.
kietai 25c. ir 35c. y pat ai. Užkvie- 
čiame visus kboskaitlingiausiai at
silankyti ant šio iškilmingo teatro 
kur bus juokų lig valiai.

Komitetas.

Pajieškau savo dėdės Jor>o 
maičio, 19 metų kaip Amerikoje, 
yra apsivedęs Lietuvoje, paeina iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Žaliosios gm., Didvydžių kaimo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Vinc. Račkus, 
1042 E; 61 St., — Geveland, O.

Pajieškau savo pusbrolio Juo
zapo Jurgaičio, Kauno gub., Šiau
lių pav., Meškučių parap., ir Au
gusto V>luko Šiaulių parap., Do- 
montų sod.; turiu į juos svarbų 
reikalą. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

J. J. Jurgaitis,
798 Bank st., VVaterbury, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Niko- 
dimo Čechavičiaus ir Juozapo Go- 
tauto, abudu Kauno gub., Raseinių 
pav., 14 metų kaip Amerikoje se
niau gyveno Baltimorėje. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu: e

. Antanas Meržvinskas, 
Box 181, Wilson, Pa.

Pajieškau savo draugo Jono 
Panoro, Kauno gub., Telšių pav., 
Garždų vol., Kvietinių sod. ir 
Antano Barpšio Raseinių pav., 
Gargždų parap., Viežaičių sod., 
gyvepo kur apie Chicago. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žipią 
adresu: L .

Petras Skudas, 
138 Penohscot st., Rumford, Me.

APLAMINĖ PARDO2Ė LIETU
VIŠKOS TRAJANKOS.

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

Reikalaujama 200 darbininkų 
į Michigano ir Wisconsino girias 
prie lentų plovyklų. Geros al
gos, vienvalinis darbas per žie
mą J P*&i kelionė iš* Chicagos. 
Teipogi reikalaujama ir moterų 
prie visokių darbų Chicagos mie
ste. Nerašyk, bet ateik pats 
tuojaus.
J. Lueas, Lietuviškas Agentas, 

239 Milwaukee av., Chicago, IŪ.

Nf, Manenui. Merginos su tais 
eina šokti, kas joms patinką ; ver
sti jas šokti su nepatinkančiai# tai 
ne laikraščių pareiga, tokiais da
lykais laikraščiai neužsiima, todėl 
ir Tamstos rugojimo ant Chicagos 
lietuvių merginų netalpinsime. Ta- 
mistos aprašyti dalykai visai pri- 
vatiški, visuomenę ne apeina, q 
laikraščiai perkratinėja tik visuo
meniškus reikalus

Kriaučinskui Nęw Haven. Tai 
vis tik. dviejų ypatų reikalai, o ne 
visuomenės. Jeigu kun. 2ebris ne
teisingai įžeidė kun. Mickevičių, 
įžeistasis gali per teismą teisybės 
j ieškoti. Laikraštis čia nieko ne
gali pagelbėti, nes ypatų reikalai 
ne laikraščių globoj.

Jau išėjo iš po spaudos PROSPER 
MARIMEE’S

“Baltramiejaus Naktis”
Aprašyta. Tikroji meilė. Pran

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

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

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

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

kaina 1 dol.

BALIUS.
Mykolo Ark. 

dr-tė parėhgė ^kepurinį balių ne- 
dėlioj 31 d. šib mėn. Atlas svetai
nėje, 32 Emma gat., netoli nuo 
Milwaukee.ay.ajr Noble gat.; pra
sidės 3 vaį pųtpietų. Įėjimas po
rai 25c. iBus>tai puikiausias ir 
•!inksmiausias?t>dlius šiaurinėje mie
sto daly j jnbusb dalinamos puikios 
dovanos nibterfins ir merginoms ir 
įvairiausi pasifinksminimai; lietu
viška mužijea. ^viečia visus 

g Komitetas.

e

Pajieškojimai.
Pajieškau šavo švogerio Fran- 

ciškaus Martišius, Suvalkų gub., 
Naumiesčio jpav., Šilgalių gm., 
Rukčnių kaimo, 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 savo dėdžių Antano 
ir Petro Cinskių ir Antano Zu- 
bricko, yist Kauno gub., Telšių 
pav., iš to paties miestelio. Jie 
patys ar kas Mtas teiksis duoti ži-

Stah?' Čhinsky.

Pajieškau savo švOgerio Kazi
miero Stasinskio, 4 metai kaip 
Amerikoje, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., 2agarės vol., ir An
tano Norvaišo, gyvenusio Racine, 
Wis. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresui

K. Šalkauskas,
314 High st., Aurora, III.

Pajieškau Jono 2ilevičiaus ir jo 
sunaus Vladislovo ir dukterų Mar- 
cijonos ir, Julijonos, Kauno gub., 
Telšių pav., Alsėdžių vol., Rielių 
kaimo. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Fr. Spokauskis, — ’ - 
136 Evereth avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo 
Kuradaro Kauno 
Surviliškio parp., 
rapijos, 3 metai kaip iš Lietuvos, 
metai atgal kaip išvažiavo į Schę- 
neetady, N. Y. Jis pats ar, kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: I

M. Gudzinskas,
321 Carrie st., Schenectady, N. Y.

Reikalauju rimtos ir sumaningos 
merginos, arba našlės terp 25 ir 
'30 fnetų afhžiąus prie kriaučių 
darbo, 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 „ _

Baltimore, Md. 17 d. šio mėn. 
likosi palaidotas Ignotas Cėsna ant 
Londono kapinių. Paėjo jis iš 
Suvalkų gub., Griškabūdžio parap., 
Budelės kaimo, išgyveno Ameriko
je 17 metų po įvairius miestus ir 
dirbo prie kriaučių. Kaip iš jo 
laiško, rašyto prieš savo mirtį iš 
ligonbučio į draugą, matyt, tai jis 
mėgo skaitymus,- tyrinėjo daly
kus ir buvo visa širdžia atsidavęs 
tėvynei. Prigulėjo tik į Sus. L. 
Am., praneša- apie jį Petras Kra- 
kauskas, 521 M. Lombard st., 
Baltimore, Md.

Knygų Kata! iog
No. 4 Alluma ir kitos pasakoj Guy 

de Maupassant’o, vertė J, 
Telpa Šios pasakos: 1. Alium 
tikri brangieji akmenys, 3. 
4. Du maži kareiviai, 5. 
dukėlio.r 6. Mėnesien _ 
8. Užšalusio] padangėj, 
mas, 10. Vienatvė, lt T 
ir 12. Rožė. Guy de M 
vienas 16 geriausių raėti 
iš žmonių gyvenimo. Chi 
pusi. 136......... ................ ■„

ūkis.
i. Ne-

6.

No. 4? Ii gyvenimo lietvviikų Į 
llų bei 1/elnlų. Pasakos surftiktca | 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje te 
keli šimtai gralių pasakų, qbie 
(dangų), čyščių.pekl#; apie gi 1 -i 
marą, cholerą; apie dvasias (du<i| 
velnias, jų- vaidinlmąsi ir tt. Pt , 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje 
vo girdėtos. Panevėžy] —' pagal 
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pi 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. —I 
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų L.I 
voje — pagal tarinę Prūsų lietui 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų i J 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popi( 
apdaruose............................................ 1
Audimo apdaruose. ..................■

u
No. 44 Ii mano atsiminimų. (Su 

toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas 1 
taria. Spaudon parengė d-ras J. H 
navičius. Platus bijografiškl apid 
kojiniai kai-kurių Lietuvos vietų.) 
cago, III. 1905, pusi. 301......... ...

H

Pajieškau Antano Vinckaus 
Vainutos miestelio Kauno gub., 
Raseinių pav.; jis yra 26 metų 
amžiaus, 5 pėdų 9 colių augščio, 
165 svarų sunkumo, tamsiai gel
tonais plaukais ir ūsais, liesas, eina- 
linkčiodamas, prastai angliškai kal
ba. Jis gyveno Ehrmandale, Ind. 
ir ten dviem šūviais peršovę Vin
centą Guraruskį prasišalino. Kam 
tektų kur jį patirti meldžiu duoti 
žinią adresu: , , - >, . '

Pet Balcevičia,
Tilden, IH 422 Leavitt st, Brazil, Ind.

ABELNA LIETUVIŠKOS TRA- 
’ JANKOS PREKYSTĖ.

Pas mane galite gauti trijų-de- 
vynerių, Trajanką pavieniais pa
keliais, ir perktfpčiams abelna kai
na (preke) yra ta: pati Trajanka, 
ką ir senoje tėvynėje kožnoje grin- 
telėj yra vartojama.' < Atėję per
sitikrinsite apie vertę, arba per 
laiškus gausite kainaAdresas: 

A. Gimbutas,
90 Ruble St.,

No. 68 UetuvIUcoB pasako* ĮvJ 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daj 
Čia telpa 205 labai gražių ir juo! 
pasakų, bovijančlų kiekvienų si 
tojų ir klausytojų ir labai naudi! 
Chicago, III. 1903, pusi. 330......... Į
Drūtai apdaryta. .............. J

No. 69 Lletuviikod pasakos |val 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daili 
čia telpa 202 dar gražesnės ir ju< 
gegnės pasakos. Chicago, III,, 
pusi. 333. ........................................... j
Drūtai apdaryta. .... .... i

No. 70 Lietuviiko* pasakot jvall 
Surinko Dr. J. Basanavičius. DallJ 
Chicago, III. 1905, pusi. 299. fiiojel 
lyje, telp kaip ir ptrmcsnčsc dal 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų d 
kų, telpa keli gimtai užimančių iri 
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipil 
iš paminėtų knygų I, II, III .a] 
dalj; turfts'jSėr visą tavo amžių J 

I šernam# pasakų turtą.
Chicago, 111. i Drūtai apdaryta



"-n?

82.5G

No. 1803

Storeoskopal arba Teleskopai

40c

durto kabutė.

No. 678

Box City.

mtai-
Chi<

20c

No. K639

No. K653

No. K698 Sobieskis.

No. K877 Poniatovskį*.

Sobleakia III,

rei

Tas pats 
apdarytas

Lapai ii istorijos 
Janulaiti*. Chlca-

No. K649 Vlal Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Wa*hiWtotto iki Boosevelto. Mio-

i. 397 Keploa kančios. Eilės. Pa- 
Liepukas. Chicago, III. 1909, pus-

kito*
Vis-

No. K76O Dabartinio Popiežius 
Kala. Miera 18x25. .......................

NO.1J02 Auginimą* Ir maitinimas 
matą kūdikių. Parašė Dr. J. 
Chicago. PL 1907, pusi. >8.

lo. 436 Revoliucijos dainos. Burno
tos iš visur 24 dainos naujos g*- 
lės iš revoliucijos atbalsių. Chlca-

111. 1908, pusi. 30. .... .... 15^

No. 606 Airija. 
Airijos. Parašė J

lo. 442 Svajų* arba vaizdas slekl- 
augštybė*. Tragedlja-poėma. Pen

as* aktuose. Parašė Jonas Viskoė- 
Yra fantas t iškąs piešinėlis, para- 

i8 sceniškoje formoje. Chicago, Iii. 
L pusi. 135. ............................•.. 40c

ilnąnti, kaip ra- 
|M į pažjstamus.

No. 225 Geriaus vėliaus, negi 
ad. Komedija viename akte.' 
ankiškę^ sutaisė K. B—a ir M. 
Ihicago, ITT. 1902, pusi. 48. .....

Kazlm. Pulaekls.

Vlal Popiežiai ant vieno ab- 
pirmutinlo iv. Petro iki Le- 
Miera 24x30.............. .. >1.25

ebesiaį, ant ko jie laikosi iy tt. CM 
3gtf) III. 1894, pasl. 79..........(.... 25

Geografija arba žemės ap 
Pagal Gelkie, Nalkovsk] ir 

Su paveikslė-

Ne. 1526 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pai 
šytl gromatas | 1 _
gimines, prieteliua, mylimus ir myli
mas prie* apstvodlmą, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštoe luo
mo* ypata*. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, m. 
1895, pusi 115. .... ......................86c

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

No. 1801 
auksintais

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiarlškas raštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carque. 
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. Chicago, Iii. 1907. pusi. 113. 30c

nebuvo kam 
kurių sekre-

Svleto pabaiga. Ii rusiško 
Siūlelis. Kas nori atsižino-

No. 1329 žodynas. 
No. 1328, tik pilnai

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

No-970 Tautiškos Politikos Knygy
nėli*. Telpa čia Rusijos policijos vleš- 
patavimas, persekiojimas ypatoe lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sulinės, ir kame išganymas. 
Chicago. m 1967, pusi. 47.............106

. N o. 1807 
ant vieno

NO.K766 WUIiam MoKInley, prezl 
lentas Suv. Valst. Siaurinė* Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28. ..C... .... .... 50c

No. 1907 Baltos cetuloidos gražų* 
apdarai, išrodo kaip balčiausias slo- 
niaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graši kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk-

No. K928 Anluolas sargas, gražu* 
paveikslas. Miera 22x28. ..e... 50c

No. 899 
šeimyna.

Kaina.
Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 

parašai ant nugaros ir šono.........82.50

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

SERIJA VI. 12 teip-pat maišyto ga- 
tunko paveikslėlių pundelyje. * Kaina 
pundeliui. .... ..............................  50c

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

NO.1136 Hyglena-arba^nokslss ap>c 
išlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
>rą Noll ir kitus batais* Bernas. Kas 
ų su atyda persk ai1 
Isaugoti 
Helybėje 
fo amžių 
tus savo 
pusi. 132.

No.-8766 pedeminas, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pilj 1318 
metais, o maskoliai puola prieš jj 
ant kelių Ir paduoda jam duonų ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

Formatas ir ap- 
No. 1327. 86.00

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

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

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

No. 210 Dėdė atvažiavo. 'Konjedlji 
viename akte. Pagal* lenkišku

No. 1326 žodynas lletuvlškal-angl li
ko* kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
ika. Čia rasi visu* 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...................i...............
Popleros viršais. .t\. ...

No. 1521 Paslaptys M agi jo* bei S pi 
rttizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltiniu* lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė &< Laukis. Yra Ui 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasiu, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslai* parodyto* vi
sos slaptybė* ir badai Jų darymo. Chi- 
cago, Iii. 1903, pusi. 862.............. 50c

No. 94^ .Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystė* reikalus po valdžia Rusijos k 
pą jtekme lenkystė*. Chicago. DL 
1905, pusL 38. .4.................................10*

No. K853 lipant ja priima Kolumbų 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrjžo, atradęs Ame 
riką. Miera 28x42..................... 81-50

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

paUlkya ap- 
nuo visokių Ilgų, užlaikyti 
savo sveikatų, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvfr- 
vaiku*. Chicago, III. 1897,

Kieti 
1902, 
82.00 
81.75

No. K820 Martin Luthsr.
22x28............................... ’ ...J

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

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

Graži 
ta lai 
.. 25c

No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 82x28. ........................................... 50c

# SERIEJA III. Susideda iš 25 Stere- 
oskoplškų paveikslėlių iš KrisUus gy
venimo. Kaina dėžutei..................... 75c

No. 1328 Žodyną* lletuvlikal-anglli- 
ko* ir angllškai-lletuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II. t.y. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra Ui reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų, 
darai tokie pat,kaip

su kabute, auksinti kraš-
.....................  81-50

ChV 
10c

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—aa. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė 
Chicago, 111. 1908, pusi. 30. ,... 10c

Kas tai yra Tele'ekopai Ir Stereo- 
skopsi?

Teleskopas yra tai prietaise su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėllo, 
tai abrozėlis žymiai pasididina Ar ja-’ - 
me atsiskirsto ypatn nuo ypatos, trio- 
ba nuo triobos, medis nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėlj, bet gyvų 
paveikslų, naturallškų regyklų, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplikui save viską matai, 
kaip kad ten- būdama*.

KAINA TELESKOPUI 81-00. 1

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

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

No. 856 Aukos Karė* Dievui, Para
šė Jonas Grašys. Si knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jus žmoniją stumia. 
Chicago, Iii. 1902, pusi. 40............. 10c

lapų kraštai marmųreoft. .5..., 84.00 
Ta pati knyga popleros apBar. 83.00

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

rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos r 
abrosėllals; mišparai lietuviški ir lo 
tynlški. Kalėta* lotyniškų giesmių 
giedamų prie išstatymo Sš. Sakra 
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt 
6 Litanijos, psalmės 8v. Marijos P 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tt. '

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

No. 1805 ' Apdėta baltais sionistu 
kaulais ir celutoida, 3 sidabriniai me- 
dalikėilai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos, si
dabruotomis' blėtelėmfs, su kabe, auk
sinti kraštai. . ............................. 81-25

No. 98 Pragaro atgijimas. Paraše 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie 
šlnys dabartinės draugijos tvarkos 
alegoriškai parašytas. Chicago, Ilk 
1908, pusi. 22................   10<

Lea- 
Ues

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

Teipogi atin 
sų namą prie 
parduodame

No. 1804 Fraųcuzįškos slidžios sku
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir kraštai.................  81-50

SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei......................................... 82.00

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Baceyičia. Knyga su dad* 
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai Jšaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės-Auįri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 1H\ 1903, pdsl. 209......... 50c

kaip iš 
sutaisė 
vertės 
jvairių

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

440.925 Moterie Ir J** vist* žmoni* 
joj*. Parašė J. Lauki*. Bita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras saa daug 
medžiagos. Chicago,9 III. 1908, pusi. 47. 
Kaina............... . .......................... 15*

No. 295 Piotro Caruso. Vieno velk- 
fo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 

Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
ų laikų atsitikimas. Chicago^ Iii. 
08, pusi. 32..................  10c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie jvalrius musų žemės auga
lus, jų sudėjimą ir atmainas, gyv| ir 
plėtojimųsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, Iii. 1901, pusi. 129.................. 35c

No. K1034 Japonai atima iš masko
lių tvirtovę Port 'Arthur, 1 <L sausio 
1905 m. Miera 22x28....................... 50c

No. 1140 Ilsi vystama*’'vaisiau* gy
vūnų. Parašė Dr. į. Kūjis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijoe. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 21............. 10c

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

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

No. 516 iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, Iii. 1901, pus
lapių 73...............................  20c

No. 1498 Lietuviškas Bapnlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnt- 
nykų ir sutaisyta* pagal tllęrą persiš
kai - egiptišką sapnlnykę, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo Visokias sapnus, ko
ki* tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 205.................. 50c
Tas pats drūtai apdarytas. ...... 65c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis G e dėmi na*. Miera 22x28. ... 35c

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

No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerf sutaisė šer
nas.. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir- tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, iii. 1905, 
pusi. 113. ................................. 30c

No. 1157 Koks privalo; I’.utį valkų 
auklėjimas? Raukius raštL parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, II!. 1908, pus
lapių 91..........................   25c

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

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

No. K860 Chicago* Miestas 1779 m. 
Miera 22x28....................................... 50c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls Chicago, III 1908, 
pusi. 34............. .................... . . .... 10c

DRUKUOJAMA MAŠINA- 
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina 8*-99^

Odeli Typewriter yra viena iš ge
riausių pigiųjų drukudjamų mašinų. 
Ji* drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkta' už 8100.00. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. \ Visa mašina plieninė ir litaros 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
Ui niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad. 
kiekvienas, paėmęs ją K savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su ją dru- 
kuotl. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odei] Typo- 
writer, o niekada nesigailėsi, šitų 
mašinų kainos ėeniau buvo 820.00, 
vėliau bavo 815-00, o dar vėliau — 
810.00, o. kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai' išderėjom* nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar jas par
duodame už....................................86.95

Su gražia audimo apvilkta skryne
le už...................................   8895

Su gražia skuros apvilkta skryne
le už.................................... .... 89J5
Voliukas tepimui raidžių, skyrium 25o 
Atrament. mašin., maža šelvukė 15o

1900, 
81 JO 
81.25

No. 851 Apie turtų (įdirbimą. Pa
rašė Schram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenanti* politišką ekonomiją. Ko
kiais keliai* išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepta ant gy
venimo draugijos. Chicago, III; 1900, 
pusi. 139.......... .{...........................|j!.. 35c

(Dr. 
pus-' 
25c

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

No. 861 Dr. J; Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. IŠ rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lietuvą Ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903, 
pusi. 41.............i...........................     15c

N<r472 Apsireiškimai atmosferoj 
rb» meteorologija. Pagal profeeorlt 
’ojeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, ii 
:o susitveria ore žaibai Ir griaustiniai 
įuo ko atsiranda ant dangaus {vai 
los šviesos ir šešėliai, ir daugybe 
;itų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla 
ial ir labai suprantamai paaiškinta, 
aip galima sužinoti oro permainas ii 
aug kitų (domių dalykų. Kiekvie 
as aprašymas, aiškesniam suprati 
iuI, parodytas ant paveikslo. Noriu 
lems arčiau susipažinti su oro ypa 
.bėmis, verta perskaityti. Chicago, 
U. 1907. puąl. 238............................ 75c
pdaryta.......... ........................  81.00

Prastais, drūtai* apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
..............................  60c

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
Juostos, auksuota* kryžius Ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundlni kampai..........•...............r, 65c

No. 1905 Balto* skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargtnl- 
mai, auksuoti lapų kraštai. .. .-. 50c

Jeigu norite, kad pinigai greitai ta 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtu 
tai siųskite per "Lietuvos" rodakdjg, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI, 
3959 8 Halseted St, Chicago, HL

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną 
dukterį turkų ciesoriaius Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodaęna pc 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. A-etra lakia. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago, III. 1903, pus
lapių 66. ..........................  20c

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Ollendorfą. Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliško* kalbos pačiam per-sa
ve be pagelbo* mokytojo. Chicago, III. 
1906, pusi. 307..........'...............  81-25
Apdarytą. .. .............. .... .\.. 81-50

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Am*rlkoą nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos Iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti ( Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo Ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų. £pkie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė Prie galo knygos tdipa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje'. 
Chicago, Iii. 1896, pusi. 364. .... 81-00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros ir šoną .... 81-25

DRUKUOJAMO8 MAŠINOS. 
(Typewrit*rs.)

Brukuojamo* mašinos (typevrriters) 
'yra reikalingos kiekvienai ypatal, ma
žam ir dideliam, vyrai ar moteriai, 
kupčlui ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto ir visi raBo 
-savo laišku* su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drukuojamą 
mašina, ne* dar žmonės labai maž'd 
apie jas žino. Jo* 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 lei
džia laišką | Lietuvą pa*' savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą pa* kitą, idant per
skaitytų. o tada jau visi žino jo sekre
to*. 8a mašina drukuotą laišką gali, 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
motejys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitą, idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėtu bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas mažiną, gali pats rašyti Ir 
kiekvienas tavo laišką perskaitys.

No. 526 Kada ir kokiu budu svlotas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer, Iš vokiečių' kalbos vertė J. 
Ilgaudąa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi.kokiu budu atsi
rado ant Jos gyvybė Su paveikslais. 
Chicagų^Ill- 1906, pusi. 140............. 35c

No. 597 žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’J sutaisė Bernas. Mokslas 
apie snbudavojimą 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, Hl. IMI, pusi. 313.....................81-00
Apdaryta. .......................................81J5

No. 490 Dvi Kelloni Į Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės j šiaurės poliusą. Chicago,'Iii. 
Kainai.................. ............................20c

No. 569
vertė FA . , _____________
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusL 31................................................10c

Lietuvių Pratėvial Mažojo 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia- Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, 111.^1899. .... 50c

No.473 Afcle žemę ir kitu* avletu*. 
ų buvj ir pabaigą. Pagal Hellperną, 

7albų ir kitus sutaisė Bernas. Aprašo, 
;as yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
o laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau- 

ė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž- 
lės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca- 
?o, III. 1896,. pust 255...................  75c
Ta pati apdaryta..............................81-00

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

8VIETI8KI ABROZAI.
Litografuoti Abrozal, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Ploti* 22, 
Ilgia 28 col.

Kąlna 50c. Vienam.

kaip 
bran

gia, gražia moroko skurs, (čia audimo 
nėra nė blskio.) ...................87.00

No. 124 Robinzonas Kruzius. < 
morališka pasaka. Antra pataisyt: 
da. Chicago, Iii. 1903, pusi. 83.

No. 508 Gamtos pajlego* ir 
jų naudotis. Pagal BltnerJ 
Bernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Chicago. III. 
1904, pusi. 238.................................... 50c

No. K892 
kijo* Karalius, sumuša Turkus 
Vlndabona 12 Rūgs. 1683 m.

No. c71 Laikrodininko atminima 
Pasak Erkman-Satrtjaną sutaisė 8. B 
Paveikslas iš Napoleono I paskutini*; 
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pu; lapių 44........................i............ i. J. 15

No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jie- 
vą. Priedas prie sulyginamosiOB my 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa 
gal raišką vertimą lietuviškai šutai 
sė P. Miškinis. Chicago, Iii. 1908, pus 
lapių 31...........................  L 10c

.331 žilė galvon — velnias vuo- 
n. -Komedija viename akte, 
lenkišką sutaisė M. P—is.
III. 1902, pusi. 31. .... ...

No. 722 Trumpa senobė* Istorija. 
Pagal prof. R. Vlfiper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5 1*1* spalvuotais žemla- 
piais (mapomis)-. Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, pusi. 305...............L. 81-00
Drūtuose apdaruose..................  81.25

No. 97 Pamokslai išminties ir te. 
sybės, išguldinėti galvočių visų au. 
žiu Lietuvos vaikeliams^ Parašė kun 
Tatarė. Trečia laida.čia telpa 12. 
juokingų, bet išmintingų Jr pamoki 
nančių pasakaičių, mokinančių doro; 
ir išminties.. Chicago, 111. 1899, pus 
lapių 182. .. .*. .. ............ ............. !.. 50c

Nd. 566 Senų gadynių. Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
Bernas. Su paveikslėliais. Apraše se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų šutvė, 
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, Iii. 
pusi. 376........................'..............
Apdaryta.......... .... ..........................

. BREVIORELI8.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnsl.
Knygelės miera 2%X3% col. Pus

lapių 140, storis 14 col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos: ‘

NAUDINGI PATARIMAI.
Nepirk nieko, kas tau nereika

lingas, parduosi ir reikalingą kaip 
prireiks duonos'

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

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

Męs turime murinės ir madines 
triohas, dideles ir mažas, brangias 
in pigias, ir kiekvienas norintis 
pirkti sau namą, gali pas mus ra
sti tą, ko jis reikalauja.

~ >gi atkreipiame atydą j pi
ltus, žemiau pagarsintus.

-eipiam* atydą j mu- 
Illinois Court, kurj 
lengvomis išmoke- 

Murinis namas 9 ruimai, 
tiktai

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdaraL Išrodo lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, auksuotas kry- 
lutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina.

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po..............MjA
Nuo 600 iki 1000 rublių, rublis po. .M 
Virš 1000 rublių, rublis po ......C1—

Prie kiekvieno siuntinio reikia prj

8TKREO8KOPAI.
. Stereoakopai yra tai paveikslėliai, 
arba abrozėlial, kurie dedasi j Tele
skopą ir | juos žiūrai per Teleškopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopal 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su Jais gali ne tik 
pats gražiai pasibpvyti, pamatyti sve
timų žemių neėstas, bažnyčias ir ki
tas gražiausias' triobas, daržus, sodus 
ir puikiausias idso svieto vietas, bet: 
gali gražiausiaružbovyti Ir savo drau
gus, svečius fr didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopal 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 Stereoskopals, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip gė
rei, kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas, sė kelionė tau nekaštuos. )

Čia paduodame Stereoskopų gatun- 
k«8 ir kainą.

No. 302 Siaurės Karžygiai. Keturių 
Iksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Įrusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver- 
|K. Puida. Veikimas atsibūva Nor- 
Lijo* Šiaurėje karaliaus Eriko Kru
tėjo Kirvio laikuose. Chicago, 
K pusi. 77.

No. 1420 Tikyba ar mokslaa. Tikė- 
Jlmiškl, moksliški ir draugiškal-poll- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisjrtas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, III. 1901, pus
lapių 211.......................   50c

Moroko skaros minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvietka 
ant vieno šono.......... ... i .... 81*25

mašina kunl- 
kaibėtojams, 

nes, ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali išsldrukuoti ir kiekviename lai
ke perskaityti.

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė Bernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimart ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, Iii. 1901, 
pusi. 147.........    40c

No. 1806 . Balto* celuloidoa. apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms .knygos vardas at
spaustas,

No. -1515 Naujas pilna* Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8t. Germain 
Delnaiinystė, su paveikslėliais. Su
rinko Ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delna- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotaa 
paveikslas burtininko ruimo. Chica- 
“ “—- -* 82.50

83*00

No. 288 Pirmi Žingsniai. Drama ke
rtes* veikmėse. Parašė Br. Varg- 
s. Drama parašyta iš revoliucijos 
dėjimo Lietuvoj. Chicago, BĮ. 1909, 
įsi. 50.............................................. 'f 20c

»a dai- 
laikų
Sue. 

1906, 
i vys- 
Itytl.) 
. 50c

• No. 90 Olitipa. Graži apysaka i 
laikų savitarpinės išarės šiaurinė 
Amerikos indijonų. Vertė A. O!še\ 
skis. Antra pataisyta laida. Chicagc III. 1906, pusi. 95. .... .^... ...J. 25

No. 641 
rašymas, 
kitus sutaisė Bernas, 
llals. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardu*, augš- 
tį, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnlų 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 turėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popleros spau- 
dlnta. Chicago, UI. 1906. pusi. 469. 

82.00

. GAISRAI.
Kaip paduoda laikraščiai, Chi

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

A. Olszewskį, 
3252 S. Halsted st, Chicago, III.

N*. K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevl- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas, ” sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, 111. 
1904, pusi. 498.................... .... 81.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 31-25

10.471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
nrtao* žmonės nuolat žiuri, bet jų 
si nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
«i naudinga- knygelė tiems kurie 
I sužinoti. Iš ko darosi žaibai, 
mamai, lietus ir sniegas. Kas yra

No. 262 Mindaugis, Lietuvos 
lu*. Istoriškas paveikslas 5-ee aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
ti. Lietuviškai vertė V. Kapsas 
L Kudirka). Chickgo, III. 1900,i 
Ipių 86. ..........................................

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliško* kalbos mo

kinti* be mokintojo (apdaryta) 31.00
Valkų Draugas arba kaip mokintis

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Buda* mokintis rašyti b* 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų b* 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigu* siųskite per Money Order 

šiuo

No. 134 Sidabrinis kryželis srb; 
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš 
kankinimo Kristaus. Eugenijus 
Vertė J. Laukis. Chicago, Iii. 
pusi, 169. (Bitą knygelę Vilniaus 
Kūpąs uždraudė lietuviams skali 
.Kaina.......................;........L

No. 630 Ethneloųija arba mokslą 
pis žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha 

.er landą parašė Bernas. Su paveiksi ė 
ials. Yra tai svarbiausi* mokai ilk; 
myga apie visa* musų pasaulės žmo 
alų veisles. Ji parodo visų viešpatys 
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau 
alų 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, Iii. 1903, pusi. 667. ““ ~
Apdaryta.

B. 381 Gyvybė (kantatas) ir 
|pos poemos. Parašė Jonas 
fa. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš- 
kSėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
[autimai. Chicago, Iii. 1907, pus- 
b 41................................................ 18c

Darbininkui žmogui gali užtekti vie
no* mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kliu
do sekretorius, ne* su mašina gali 
greičiaus laiškus* parašyti, kuriuos 
kiekvienas galės perskaityti ir nesa
ntys, atėjęs ant susirinkimo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes 
perskaityti postal-kortę, 
torius prisiuntė. <

Labai yra gerai tokia 
gams, profesoriams ar

No. 257 Kun. Gramulo* raštinyčio- 
1. Komedija viename akte. Parašė 
un. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko- 
tedija, tinkanti perstatymui. Chlca- 
5, III. 1906, pusi. 14....................... 15c

Mo. 200 Akis už akį, dantis už dan- 
-Juokai viename akte. Perdirbta iš 
kiško. Chicago, III. 1907, pual. 29. 
ina. f....... .... .J. L 10c

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal -8itner( sutaisė Bernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! vlse sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų;'parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nlus, daug,milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščiu* ir tt. Su paveikslė
liais. Chicago, I1L 1905 pusi. 137. 35c

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

SERIJA l|. Susideda iš 25 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei............................................65c

įtaisė A. La- 
_ ,kus žodžius t 

išguldytus lietuviški!. PVie kiekvieno* 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas zddls ‘paženklintas 
kursyvoms* literom** prie kokio gra
matikos skyriaus ji* priguli. Knygos1 
formatas <jx9 coliu*. Gražiais drūtais ' 
apdarai*, nugara Ir kampai drūtos,1 
gražio* moroko skuros; šonai audimo, I __ •»/«<>« ▼
ant nugaros parašas aukso ll‘aro*n*r(lapų kraštai apačiaiJ 
lann —

No. 13d Revol||Ucijo* žmonės. Para
šė A. Niemojewski, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 11 šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus įBalia, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Retlak- 
,toriua, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavojė. Knygelė (domi kiekvilenam. 

.Chicago, iii. 1908, pusi. 76......... j. 20c No. 1327 žodyną* angllškal-lletuviš- 
ko* kalbos. (Dali* II.) i 
lis. čia rasi visus angį

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicago* lietuvių dai* 
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija Jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su "Lie
tuva”. Chicago, III. 1901, pusi. 580.
Kaina.............. „I. . ....................J.. 31-00
Apdaryta........ ......................... į.. 81-fO

jo. 185 žmogus nepliuškis. Vertė iš 
£diško Nėris. Labai graži apysakė- 
''kalp turtingo prekėjo sūnūs apsl- 
dė su varginga mergina ir lęimln- 
Įl gyveno už kitus, apsivedusius su 
-tingoms. Šita ' apysakėlė užima 
ikvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
ikina žmogiškos doros. Chicago, 

1899, pusi. 23. .,.........L 10c

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

Baltos celuloidoa apdarai, 
šono kvietkuotas k lėlikės, 

su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina...............................................  81J5

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygeli.

Mos 7 knygolą* yr* naujausio spau-

adresu:
P. Mikolainis, 

•o, New York

No. 114 Ponas ir bernas.' Apysakė
lė L Tolstojaus iš. gyvenimo riiasko- 
hų kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; Ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, I11J 1904, 
pusi. 60. ...'. ................... .. . 15c

No. 76 Maxlm Gorkij. Pasakosima 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Tur 
nys: .Giesmė apie sakalą. Nenaudėli 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimt 
šeši ir viena. Cldcago, III. 1906, pu lapių 103....................................... ■ J. 25



“Lietuvos Ūkininkas gGERA
SU DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme”t1909 metams

NAUJIENA 
h Kenčiantiems

MUSU
DRAUGAM
Ltetuviam

Y«Mms Varde 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

• Išdirba visokias legališkas popieraa, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affidavits Ir 
kitonišku*. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz

Męs Apdraudžiame
(Insuritiatne)

•Lietuvos Ūkininke" rašoma apie svarbiausius Lietuvos gyvenimo apsireiškimu*, apie mo
kyklas, vaisi ų, parapijų ir visokių draugijų reikalus, apie žemė* valdymą Durno* lt vy 
riausjbės darbu* (politiką), užsienių gyvenimų ir tt. Tai p-pat spausdinama žmonėms su
prantam! straipsniai iš gamtos Ir kitų mokslų. Duodama žmonėm* visokiuose reikaluose 

nurodymai ir patarimai._
••ŽEMEJE" rašoma-apie laukų dirbimą, gyvulių auginimą, jų Ilge* ir gydymą apie 

sodininkystę, bitininkystę ir kitu* ūkio dalyku*.
Prie to dar tarime paminėti, kad 1809 metgl* visi metiniai "L*t. Uk.” skaitytojai 
gaus: 1) IČALENDORIV 1«» m.; t) Kiekviena* metiets ŽEMES skaitytojas, kuri* užsi- 
aaki* -Liet. Uk." nęvėliau vasario 1 d. 1909 ra., gaus Išbandymui daržovių sėklos. Be to 
dar ŽEMES skaitytojai 1909 metais ras daktariškų patarimų — kaip saugoti** ir gelbėti** 
nuoligų. KAINA VILNIUJE IR KITU* »u nusiuntimu: metams S r.4 pusei metų Ir tfi 
k., 1 mėn. 30 k. — UŽSIENIUOSE su nusiuntimu: metam* 4 r., pusei metų*.. Adresas: 

Vilnius. “Lietuvos Ūkininko” Redakcija ir Administracija.

Skaitylojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumai*, 
užsimok?* tau atsišaukti į Chicago Medical CUrIc, 344 So. Stata St. 
prieš ejiinę gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš*

Ofisas 

A. Olszewski’o 
3252 Ss. Hilitd, Csr. 33ri St. 

Chicago, III.

Nuo Ugnies visokį turtą, ar'tai butą namai, naminiai 
i daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėdikų. Nuo Ligos ir Suieidimų.
Nuo Mirties.

Mįs apdraudžiama VISKĄ Ir nm VISOKIŲ NELAIMIŲ

Lotas 25x125 -pėdų. Iš kalno 
galite tiek įmokėti, kiek galite, 
nemažiau vienok kaip '$500, o ly- 
kį išmokestimis
' Skaitykite žemiau patalpintą su

rašą musų parduodamųjų namų ir 
lot^! . ! \

2

2

IBHHMMnMeeMBMBMMB M
j- Fiak 8t, tarp 33 ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus

muro. Storas ir vienas Ratas 2000.00

Grant Worka 49 avė. 
lubų, 3 flatal ir ' Storas, me
dinis namas ............................*5200.00

PIGUS LOTAI:
• Ant 59-toš gat. arti St.
Avė. 25x125. Kaina tiktai

Ant Campbell Avė. ir 
gat. 25x125. Kaina j

Louis 
$175- 

50-to.s 
„ _ $x75-

. Ant 55-tos ir Whipple gat. (2 
lotai 50x125). Kaina ... t $400. 

Ant' Kedzie Avė. ir 53-člos gat. 
(2 lotai 50x125). Kaina $45°- 

Ant Robey gat. arti 71-os gat. 
. (2 lotai 50x125). Kainą $450. 

, Daug kitų lotų po $350 vienam. 
Ateikite atsižšnoti plačiau apie ši
tuos negirdėtai pigius lotus.

Aubum - Avė., arti 34. Place.
6 ruimų medinis namas, aukštas 

ponamis. Lotas. 25x130 pėdų.
j Ka/na ....................    | .

Eaflin St., arti 46 gat.
2 Lubų medinis namaš. Krautu

vė ir 4 gyvenimai^ Randa $43 į 
mėnesį. Turi būti parduotas grei
tai. Kaina tiktai ................ '$3.200

Laflin.
4 ruimti 

lotų. Turi 
Khina .... 

Parnell
7 ruimų

t luboms, 2 gyvenimais, po 5 rai
tau s medinis namas ............... *2.0001

Pulkus 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat. Randa $444 į metus. Kaina 
tiktai ...................................   $3.500

Mūrinis namas ant 37 gat Randa 
$240 | metus. Kalba..................  $2.000

Puikus mūrinis namas. 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai Įtaisyta skal
bykla, 4 šeimjmos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi Įtaisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 | 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat. ...

' n^s, silpna* ir nuilsta, pavargę* rytmečiais, trūksta naro, be gyvybė*, leng- 
1 vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijom, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir načjrstas, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį Išbėrimai ant odos, nsmorsllkki ir

Nosilpniiiafiti Sapnai, Patrotyta* Vyriukams, SeHkzka Silpnybe 
nesuauguaio* ir šaltos daly*, nusistojlmaa šlapume paliktame per naktį, 
pienetasšlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumę pūslės ar Inkstą? 
Išsiputimę Gyslą Maišelyj; Užaendlntą Puletakį; Užabinę Varpakylės; 8y- 

! filitiškę Užnuodyjimę Kraujo, ar kokię kltoki| gėdingą nervą, odos, kraujo 
ar užaendlntę Ilgę? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
valdo, neramus naktyje, mainančio upor silpnas vyriškumas, turi užkurda- 
ses dalis, priešlaikinį nykimę, skausmus kauluose, puošimę plauką, skau- 
damę gerklę ir tt ?

Jeigu turi, tai Chicago Medioal Cllnlc
I užtikrins tau pilnę ir laikantį ant visados išgijimę, jeigu Jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgy domą. Jausi pagertjlmę iš pirmos dienos, ir neužiigio 
atrasi save karalium lĮrp vyrą ant kūno, proto ir Širdiee. Niekas taip ne
sunaikina Jaunus ir pusamžinlua vyrus kaip išbėgi m ai-sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu.* Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro sktetumo, ar tas paeina 
nuo Jaunystės blogą darbą, naturališko silpnumų arjnuo pertankaus uiga- 

I nėdinimo lytišką geidimą.

Męs tikrai tave išgydyalmo.
Mf. gydom ir Llgydom sėklos du bėgime*, nervų Dosllpaėjimą, otoenėjuiį puletakį. syfilį, 
nenaturališkus bėgimas, patžagyatą. Inkstų Ir pūslė* Ilgas, taisytu sakant, viaae Vyrų 
Liga*. Vbo* kliūty* laimingam žeayblniam gyvenime bu* prašalkite*. Tūkstančio* jaunų 
Ir putamčinių vyrų kasmet prieš laiką nušluoja į grabą JaunystSš Išdykumai, per tankus 
susik uopluimal ir krenjollgoa. Jeigu tart nors vieną U virš paminėtų ženklų, paslrodaeyk 
■u mumis pakol da nėra per vėlu.

Rodą tau nieko nekaHuoįa. • f*li užUdytl daug kealšįimę.

Valandos priėmimo ligoniui nuo 10 ryte iki 4 po pint. Ir mso O Nd 7 vakare.

Tsl l'U Y arda.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoju ir Chirurgu.

3105 So. Halstod St., Chloago, III.
Gydo visokia* ligų moterų, vaikų ir vyra. 

Teipgi tart didele praktiką ir gydo pasekmingai 
visokia* limpančia*. užsiaeMJuaia* ir puUptin- 
gu vyrų ligas. Daro operacijų pasekmingai.

A. J. Smontas (lietuvys)
3252 So. HalitedšU Oiszew»kio name.

TrutUA dantis be skausmo, išgydo Skorbuta, 
Neuralgija, sudeda nauju* vieton išpuoluslų. pri
pildo Tskiriiiijui i* auksu. sidAbra. amalcamu. 
Valandos: AiokltttS dienom* nuo i ryto iki U, 
■no 1 iki 0 vak. Nedttioeas: nuo 0 r. iki 6 vak.

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. 
TukstančbU plikų žmonių atgavo put 
žiu* plauku*, sulaikosllnklmą plaukų MMį galvos labai trumpame talke, vietoje 

atauga asuiji, gražua plaukai. Vteešd* to- 
ladta dykai. Arieinrai žiniom* reikia ra- 
įdedant krasos ženklelį.

$5.100

$i.6oo
2Į lubų mūrinis namas, 14 

Lotas 25x147. Randa $30. 
na!............................... ..... ............
Tas namas yra ant 38 ui. terp Au- 
burn Avė. ir Gage St

ruimų.
Kal- 

$3.000.

Ū Valandos priėmimo ligoniui nuo 10 ryto iki 4 po pi et. Ir nuo • Iki 7 vakaro. M < 5
Nedaliomis ir kitomis Šventom* dienoms; nuo 10 ryte Iki IR vai. pietų tiktai. Bd ■■■ 

M M w

CHICAGO MEDICAL CLINIC
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO. ILL. S S344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. r

 VISAI DYKAI 
Prislųsk mum porą markių, save 
tikrą vardą pravarau ir adrššą o 
mes tarai*tai nusiųsime No. 3 kata
loge, didžiausi, lietuviškoje kalboje, 
64 dideli pustapel. Jame talpa teisin
gi aprašymai apie su viri 30b visok iu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
_^_lr valioj. Išaiškina pradžią priežas- 
^^^■tį ir pasekmes ligų Ir pasako kokias 
gyduole* naudoti, kiek jo* prekine ja ir kur jas 
gauti. Telpa psveikalal Ir prekės visokių nau
jausių eleetro-gydančių aparatų. Roberinių 
daiktų. Magiškų aparatų. Drukuojamų ir Ra
šomų Malinu, Strreoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir daugel kito 

klų kožnamreikalingų daiktų. Rašyk tuojau*. 
John L Bagdžiunas, Propr. Adresuok telp:
JOHN’S 8UPPLY HOUSE

23 P1LSEN STATION, CHICAOO, ILL.

Kiekvienoj nelaimšj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudirto Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Aparauuimo kompa
nija išmokčs jums tiek pinign, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas 1

A. OLSZEWSKI
| 3252 S. Halsted St. Chloago.

terp 4?j ir 48 gat. 
medinis namasi ant 2 
būti greitai parduotas. 

................ ...$1.300 
Ave.,^arti 37 gat. 

mūrinis namas.: Lotas 
25x125 pėdas. Kajną tiktai $1.500.

2 lubų medinis namas 2 gyveni
mai po 7 ruimus, 
pėdas. Kaina ...

Throop St., terp 28 ir

Lotas , 25x125 
.... J $1.900.
‘; ‘29 gat.

2 lubų puikus murifūs namas, 
akmenų pamatu. Kaina .. $3.800. 

33 Place, arti Halsted St.
5 ruimų medini? namas. Lotas 

• 25x147 pėdas. Kaina tiktai $1.700 
Union Avė., terp 33 ir 34 gat.

’2 lubti mūrinis namas ant stul
pų. Lotas 25x125, 2 gyvenimai.

‘ .] $1.800.Kama
LTnio’n Avė./ arti 36 gat.

2 lubų puikus mūrinis namas, 16 
ruimų. Maudykla.1 Kaina $4.500.

Parnell Avė.,’ arti 32 gat. t
2 lubų mūrinis namas su visais 

naujausiais Įtaisymais. .. $3.300. 
Ant 37 Place, aęti Kedzie 'Are.

Medinis namas, lotas 25x125 
pėdės. . Kaina tiktai ... .1. $75°--

Halsted St., terp 56 ir 57.
Medinis namas lubų ir pona

mis. Randa $15. Kaina.......... $2.800,

Lowe ^Ave., arti 33-čios ui.
Mūrinis namas, akmenų pamatai.

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

2 lubų medinis namas >.t 38 ir 
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147^. Randa $16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina rm.... *2.000.

2 lubų murinta1 namas, ant Walhtce, 
arti 33 ui. Kaina .......... $2.700.

Marshfleld Avė. arti 35 8t.
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Pulkus. Kaina ........................... $3.500

37th arti Wallace 8L
Mumini a namas. Krautuvė Ir 4 rū

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

7 Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

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

Ant MORbAN 8t. arti 63-člos.
Puikus, 2 lubų mūrinis namas, ak

meninis pryšakis, ir laiptai. 2 gy
venimai, 6 Ir 7 ruimui. Maudynė ir vi
st naujausi įtaisymai. Lotas 25x125. 
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statjrtas. 
Atneša raudos $600 J metus. - Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti $6700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo $7900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai $5700. 
Iš kalno reikia įnešti tiktai $2.500, o 

. lyk į ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti pulkų namų pigia kaina.

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

25x225 pėdas. Kaina tiktai ....$1.200.

Ant AUBURN Avė., arti 33-4 i o PI.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas

25x140 pėdų. Kaina.......... $2.000
Ant 33-člo PI., arti Auburn Avė.

Medinis namas. Lptas 25x146 pėdas. 1
Kaina tiktai .................................L$1.500 f

^.nt Halsted S t., attl “Lietuvos” na
mo. terp 33 ir 34 gat. ;24xl25 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na ............................. $800

4’
Ant Western avė. bhlvaro terp 43- 

Čios ir 45 uL puikus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo $2ėv.00 ir auk
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, nea 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Teipgi turime daugybę visokių kl- 
tonišk’l namų ir lotų ant pardavimo 
ylsose pusės ; miesto Chlcagaa.

Loųts ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavitt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygstvis, vanduo, - gazas, 
sruty^ė. Kaina tiktai ........ *300.

BURNSIDE, III. Ant Lexington Avė.
■ 2 mediniai namai ir staktas. Randa 

$288 1 metus. Lotas 50x125. Namai 
tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik
tai

Artimesnėms žinioms kreipkitės
pai -

A.OIszevvskl
3252S.Halsted St

$2.500

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

nsinis. 2 gyvenimai 6 ir 5 ruimai. 2 
maudynes Ir visi naujausi įtaisymai. 
Lotas 2&xl72 pėdas. Randa $360 j me
tus. Kaina tiktai........................ ..$3.300

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

26x150 'pėdų. Kaina........... .. $2.700

Puikus medinis narnąs. 2 gyveni
mai; ant LoWe Avė., arti 38 gat. 

Banda $264 J metus. Kaina tik
tai ................... 11.700

KAIP PADARYTI MONUS
Tratai knyga aprašanti kaip pa

daryti S3 menus be Jokių aparatu 
ir didelio išsilavinimo. Monu. gali 
kiekvienu padaryti icJengval už
dirbti dideliu, pinigu*. Dauguma* 
išsimokinusių iš to* knygos uždirba 
polio lt 120 ant vakaro. Tamista Ir 
gali tiek uždirbti, jeigu tik to nori. 
O kodėl nenorit!, jeigu galimai Nu
sipirk šitą knyga Ir uždirbsi lengvai. 
Knygos prekėtiktai SO«. Pinigu. 
siųsk Mouey Orderiu arba markinu.

J. ILGALDAS
8312 S. lateted St., CHKAGO, ILL

2 lubų, pusi 
mas, keturi 
avė., arti 31 jat 
lūs. Kaina..............

ė muro, pusė medžio ne
gyvenimai; ant Popiar 
jat Randa $360 j me- 
................................ 12.500

2 ir 3 lubų mediniai 
Bmerald Avė. 
auo 
aao

namai ant 
arti 32 gat. Randa 

$300 iki $472 | metus, Kaina 
.............................$3.000 iki $3.500

81et Place, terp Morgan 
!r Musprat ui.

I lubų, 4 flatų mūrinis na-, 
man .........*3000.00

THROOP ST. Tarp Lyman Ir Archer 
A ve.-2 lubų marinis namas, lotas 50x 
125. Kaina...................................$250000

Ia17akmenų
Šalikėliais Lrilrrpdrita.

Stiebeliu Užsukamu ir 
nestatoma*. vyriško ar 
moteriško didumo. 20 
arta isšssstsis raštuotais 
dvigubai* medžiokli 
nlai* lukštais, puikiai 
graviruotais. Laiką šas- 
•nteakd take. ypatingai 
pritaikytu »*M*M*bs.

• ta laikrodį kokiu ne 
buk adresu C. O. D. SS.76 ir peninMimo lUos 

.su tiesa pilno ištyrimo. Jei nebus toks, kaip pa
sakyta, nemokėk nė vieno cento. žtakb. gal tau 
parsieis užmokėti 336.00 už tokį pat laikrodėlį, jei 
pirksi JI pu kokį sankrovlninkš. Labai pulku* 
M kar^MšsastM ipstoiĮli k **h*6*i su kiekvienu

Excelsior VVatch Co.
• ©0 Ą ? < r t c i ik BI<f g., C$.t<s

“RAISTĄ” (Re Jwgle)ftDUODU DOVANAI
Skaitytojam* "Lietuvos" Ir "Vienybė* L.”, kurie dar tos knyga* netari ir nėra (kaltę.

Jei knygos "RAISTAS" nėši dar skaitęs, tai visai mažai težinai Amerikos gudrybes, 
suktybes ir, telp vadinama to*, gero v ę ir negali išsisaugoti n* visokių pinklių, nes 
neturi gana patyrimo. “RAISTAS" tai knyga patyrimų.

Perskaitęs "RAISTĄ” tclppat'žinosi visa sutvarkymą dakastlnėB-pvamonljos Ir kodšl 
bedarbės kita, o tuoml ir kaip galimą turėt* visuomet darbe* lr*rrvea*i laimingai.

„RAISTAS" dėl išnalumo savo idėjų yra taip pageidaujam*knyga, kad yra išversta į 
Visas kalbas.

“RAISTAS", kuri* sudrebino Amerikos ir Europos parlatnenta*. yra didelė, 356 pusla
pių knyga ir svarbi tuomt, kad aprašo gyvenimą lietuvių Amerikoje.:

• RAISTO" kaina *1.00, perkant pačią knygą Prenumerata InStraščių "Lietuve**” ar 
"Vien. Liet.” metam* *J.00. Bet kas naujai užsiseki* “Lleturą" ar **Vien. T t-» ‘‘ms*Sirt. 
prisiųzdama* man *X00, apturės metam* vieną šštųtalkraščtų ir •,BĄI8TĄ" dykai.

Siuntimui prenumeratos adresas: J. Naujoka*. MaOšera Sq. bos(1*9, New Y*vfc. N. Y.
Kiekvienas i lėtu vys inteligentas pripažins didelę vertę kaygo* -RekM-r". «

Tabako Naudotojai 
Padekit mums apgarsinti musų tsbaką tarp ssvo drsutų, o męs 

duosim Jums iltą fonocrsfą DYKAI.
instrumentas saistai kalę tankiai kiti IldlrMįal yra papratę dusti kaipo 
bot tikrai ęeni ii kiekvieno atžvilgio kalbams|i mašina 1 grafofonas) ’

Kada panorėsi gailai turit! aavo namuos* kon
certą dykai, ae koncertą kokios sukleruaio* 
armonikoe ar smuiko eypimą bet koncertą dl 
deltų benų arba orchestros, daina* ganiausių 
dainių. Juokinga* ir užimančias, žodžiu — vis
ką ką tik norėtum išgirsti, galim* pritaisyti, 
Paklausk srtymlausloj muzikallškų instru 
mentų krautuvėj, e apie kalbamąją mašiną 
"King" (.Karalius) atalilnosi. Jog Ją visi par
davinėja po $15.00. z

Nėra tai

mų* gedautų tabakų cigaretėms Ir pypkiui 
jnms visokio tabako po btskį. Auitrilko, Bosnllteo, Heroogiško, Turkllko 

Viso sykiu už 36.00. Jų* lengvlai tą tabaką galite pafduoti savo draugam*, ne* 
tabaku, koki kar C*k>a* gauti-

Jį savo draugams Ir Jei Jis Jiem* patik*, duok Jiem* am- 
mm* apgarsinti. Užtai mg* duosim tau visai dykai mus “Ktag" 

gauti dovaną.
Prislųsk 11 kalno BOb. (krasaSMkllais), o mg* išsiųsim 

Jei rasi gerai*, užmokėk Ezpreso Agentui likusiu* 3640 ir pa-

Pinigu* sugrąžinsime kiekvienam, kuri* bu* neužganėdinta*.
Pasams. Tu dovanu duosime lik taip Ilgai, kol mg* nepenltlkrinslm*. Jog mų* kompa

nija yra gana apgarsinta. Todėl patartam* neatidšliotl. Jei norit* gauti mų* fonografą dykai.
Adresas: EUROPEAN TOBACCO CO. 38 Lsenard tt, Dept. 71, N«w Yark, N. Y.

D-re Marija Dowlatt-Sass
Moterų Ir Valkų Ligų Specialiitė. ' 

OFIOAa, 740 W. la-lhiet. BUSTAS, i*ėl W. HavriaeaSt.

Vals»d<>*< NuS^Oikt 11.30 ryte
H Nuo 3:30 iki 7 vai. vakare.

N*dėld!*niata: Nuo3:30 Iki 13 vai. tik.
v‘“'",;SiV&8SWU

yra Geriausias Laikas 
Yanos Pirkti.

Po Kalėdų męs rtumašėme visų žie- 
naiplų Drapanų kalnaaiapie 15 procen
tų padarymui vietosi pavasarinėms 
Drapanoms.

Siutus, kurie buvo pardavinėjami po 
525.00, dabar pirkaite Ut 522.00.

Siutus, kitur pardavinėjamus po *22, 
pas mus dabar pirbsite už $18.00.

Overkočius, kitur pardavinėjamus po 
$25.00, pas mus dabar pirksite už $21.25

Teipogi žymiai sumažintos likosi kai
nos šiltų apatinių nžarškinių, kelinių ir 
kitų žieminių drapa-.c 
nų. y |

Todėl pasinaudoki- 
te iš šitos progos ir 
pasiskubinkite kolai 
yra iš ko pasirinkti 
sau tinkamas drapa-

Clothing Co..
3248 S. HiltMit.,

(Kertė 83-Čios gat.)

Chicago, III.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S*. StsteSt CHICAGO, ILL 

arti Harrison gat vi* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologiįos 
Žingeidumai Ostoologijos 

ŽingeiduinaiiAromoMav imo Organų

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

Tyrinėk jtskm, ligos ir paleistu vyst še, 
perstatytu gyv <bdum figūrose, sveikuose 
ir ligotuos* padėjimuose. La vus išrodinėto jas 
atsakini ja visokius klausimu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!
Atidaryta kasdlea nuo • valandos ryto Iki 

vidurnakčiui. r

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St Chicago* III.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North Slde” Chioagoj 
Čion galima gauti moksliškų, Svietiškų ir dvasi
škų knygų. ražaMlų, škaplierių, abrozėlių, viso- , 
klų lalkraštlų, Amerikos Ir Europos Ir poplerų 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio tavoro: Juo
dyto, paišelių,plunksnų,drukuojamų mašinukių | 
britvų. stareoskopų Ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdintL

Petras M. Kalti*
tt1 Wabsi«*la Ava. . 0Msm*i MtįSate Lietuviškos Bažnyčios).

Telefonas Ysrds 3181

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

Dr. G. M. Glaser
šiuomi pranašu gerbiamai publikai, jog eeiu 

•eniaoalu gydytoju aut Brldfvporto, praktikuo
davai 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampa* 31roa gatvla

Maao oflhasaprūpintas nail>u.ial» budai* gydy
mo. Visu* ligosiu* *teng*iuo*l užganėdinti, kaip 
ir lygėloL Paaitikėdsmaa, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rem»,'*eto namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir Ssktį Eslu *pecla!l*ta* 
Ilgo** valkų, moterųirvyrų ir užsendintose ligo
se. Darau visokią operaciją. Liekuosi su pagarba* 

Telefonas Verda 887.

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

F. P. Bradchulis
STTOKNEY š COTOSELOR at LAW

CHICAGO, ILL

Lietuvy* advalrtsUs, baigęs mokslj 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokiai prova*, civiliška* ir krimina- 
liftkas, visuos* teismuos* («uduose). 
Gyv-81128. HalitedSt., irti 31 mWflaMa

Dr. O. C, MEINE
bečnsT a s ♦

OFIUĮ-Imum 11 k ts. Hildd gal. 
(kplĮMl KrišU-s.) x

—

Serganti Vyrai!
Jauni Ir pusamžiai, kuri< 

'kenčiate nuo ligų, nenusimln* 
kitę. Susiraminkite! Gelbėk!* 
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysl laiką ii 
pinigus eidamas j VVesterr 
Medical Dispensary. Patari* 
mas dykai.

Sutinimai ir kitokį nesveikumai yra itgydoml trumpu talku au keliom* dienom* nu- 
lųortcinalliku bodu gydymo. AtaakanJlai pritaikyta* musų gydymas yra tikriausia* Ir nuo
dugniausia* būda* ant svieto, pasiekimui nuodugnsu* išgydymo. Negaišlnk talko ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdama* patarimo pas aptieksiu ar draugą. Jei nėši ataakaailal 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turėsi tą ligą per visą sayo amžių ir Ji visuomet atgabens ta - 
mlstai nelaimę Ir susikrimtimą. Mga išgydome tūkstančio* tokių Ilgų, dėlto kad tarime Jom* 
ypatliks gydymą

UŽSIK.IM8IMA8 ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir klek daktarų tamistą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tamlstą tik
rai Išgydys. Su musų gydymu nereikta jokio plaustymo. Musų gydymą* yra geriausias visoj 
pasaulėj, be jokio skausmo ji* prašalina nesveikumą ant visados. 1

UŽNUOOIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaistus ir turi skausmus, žaiz
das burnoje, gerklėj* ar pratrukimus ant kokios nors, dalies kūno, tai sergi nuo užnuodljlmo 
kraujo, kurį gali išgydyti Mfeetern Medieal Dispansery. Męs jieškome sunkiausiai Išgy
domų ligų prasčiaustame padėjime. Mg* išvalysime tavo kraują grynai ir prašalinsime iš viso 
kūno įvairius nevalumu* bei nuodu* trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pasaulės.

GUMBUOTO* IR OUBIBUKą GYSLOS. Tokį padėjimą gyrių męs išgydome be sn- 
gaišimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*.' Musų gydymas prašalina visokiu* ligotus pa
dėjimus, pagamins pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normališką sveikatą ir tvirtumą* 
Skausmai pranyksta visai. -

M^B IŽGYDOMK KUOMCT KITIEMS NENUSISEKA.
Męs teipgi išgydome trumpu talku visa* ligas, kurio* apsireiškia tarp jaunų, senų ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUStMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užtaikome slapty
bėje. Jei busi gydomas musų, niekas to nežinos. Męa tarime tam tikrą gydymą klekvl 
ligai.

$10.00 vertis lAtyrima* su X-splndu1l*l* dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti paa mua dėl ištyrimo, idant ilnetf nrlįie 

tinka ap»lv*dia.ul ar ne. Kitąsyk gali boti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam 
nimul apeiveduriaSM. ■

Jeigu tamista turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nno peržengimo gamtos tterų 
nemėgink Jo užsllptl ženatv*. ne* žedatvė tiktai gelbsti ligai įleisti takui* giliau į kūną o 
tavo sveikata galutinai sunyks.

Atsišauk ištyrimui į Western Medioal Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikęfl 
apsivesti. ' .

* IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI! f
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyki

VVestern Medical Dispensarp
91-93 E. Washington Street , Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryt* Iki 4 pe pietų Ir mse S IM 7 vakaro. 
NedėteiemiaieTr OvertaUlontala nuo 10 ryt* Hd 1 po pietų.

4

ISGYDAUIN 5 DIENAS B®
Hgydau kiekvieną sergantį Vartoocelg, Strikters, užalkritulu kraujo uinuodyjimu, 

nusilpnėjimu nervų, Hydroeelg arba vyrų lytišku ligaa. šitokiu* puiulymus duodam* Vl- 
al*ma tiems, kurte buvo gydomi vlaoklų kitų daktarą be jokio* pasekmė* Ir išdavė pinigu* dy
kai; todėl noriu jum* parodyti, kad mano bodu yra vieninteli* ir »u Juo išgydysiu ant visada.

Nemokėkite ui neišgydymą, tiktai ui išgydymą.

PLAUČIAI.
Sergantieji* duuiiusbtnnchltu 

Ir plautių ligomis Išgydomi ga
lutinai naujaual* mano metodą.

Slaptingo* Vyrą Llgoa.
Aš Išgydau greitai tr ant visada 

kiekvieną slaptingą vyrų ligą; už
laikau viską didžiausioj paslapty j.

Vlaokloa patarmš* 
dovanai!

dos sutaisytus vaistu*.

Kraujo UtnuodyJImu*] 
ir odos Ugu. paveizdaė: IŠHcJ 
mus, skaudulius, plauką nušilai 
kimu* ir visokias kitu Ilgu

Išgydau ant visados.
Kalbu lietuviškai*

Moteriška* Liga*.
Patinimu* gimdos, skaudė Jin U 

pečių, baltUgę ir kitu, Išgydau pa-,

Dr.L.E.ZlNS, 41 So. Clark St., Chicago, II
Tarpe Lake Ir Randelph Street

PRiEMIMC VALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakare. Nedoliomis: nuo 9 ryto Iki 4 p* pto

Kodiel kianti paslaptai
, — Ar esi senu, jannu-arba pusta---------senu, j a n n na rb a pas

ienių. Mas galem iigydidl

va tiško, nervišku ir chronišku ligų 
tyrinėjimas «uvirš 20 mietu. (

Ta šaka mokslą medicinos ira j

Lygas, katros apsijemam ižryditu 
“ ’ ” ‘““t apmokejid

amžių tyrinėjimas.

dom galutinai ir tu___
Jaanikaitlai, katri kicnčia sava ji 

dienu klaidos, mas sugražinome galui 
sveikata. ® I

Vinims pe 40 mietu stnižio. katri jii 
vyriškumą suniekinima, mas prives 
smagumą su musu gydimu. ]

Kraujo užnuodyjnna, Varicocele, fril 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatūš 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Heti 
rhoidas (pilės), Ulcers, pksididiniina 
lės (enlarged glands), ir vysas skutos

TMIKK, 'lt Vį^em P*0!*04001’ “8 7°° kalboi ir
Mas sataisom vyeoe vaiętu* «el musu ligoniu ir ritintam Jone ing vys* posvie 
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidalauk p*bi( 

:ia musu naujausios kniguft, katrę sinntiem dykai kožuam katras padous si 
tesą. y

Ton knigele ira daug illustraciu ir ii ira k< 
-.mu, katri kenčia nou vy»u vyrišku ligų. Ki

.ajpe gali Jous gyditi noumnsše. Rašyk pas:
DR. JOSBPH L18TER ČO.;

L. 75 22 Fifth Avė., Chicago, UI. — ,
Goudotinas Tamista : Aš kiančiu noug ligos, katra ir*...................... ••••••i

'7 (ApraŠik llja)
..................... ' PrdUų pririunsti suvis dykai, jura knigutie, katra mok* kaj 

gyditirie noumorie. " Ąy j .
■ i - i.........  1

Manavgrdaeir pravardies..................................... ........... . .........................

noumai mokslą dėl šiem 
. ta apanka wyaokiea lygi
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