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Metas XVIII

karo stovį, dar smarkiau pradėjj 
darbuotiesii dabar dar daugiau 
žmonių jie siunčia ant kartuvių^

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA. i -

Maskolijos įtekmė Turkijoj puo
la: ji pati dabar neįstengia ten
savo įtekmę palaikyti, o kitos tau
tos, net su Maskolija susidrauga
vusias, nemato sau naudos iš besi- 
platinimo Maskolijos įtekmės ant 
Balkanų’ pussalio, todtn? Maskoli
jos ne remia, ties rėmimas tik 
gimdo kivirčus su kitais, o to vėl 
nieks nenori, jeigtf pats iš to ne
turi sau naudos. Remti MaskcJi-^ 
ją pavojinga, kadangi, jeigu tik 

’ ji turi parėmėj'us, juos išnaudoja, 
tąsyk jos godumui tįėrą rubežių. 
Ji papratusi žvejoti dnimstąme 
vandĮenyj.

Maskolija, palaikymui savo įtek
mės Turkijoj buvo sumaniusi į sa
vo rankas paimti atlyginimą pri
gulintį Turkijai už visišką nuo 
jos globos pasiliuosavimą Bulgari
jos. Maskolija norėjo kaipo at
lyginimą užtai Turkijai atiduoti, 
dalį prigulinčių karo iškaščių -už
dėtų Turkijai ant .sprando po ka
rui 1877 m. Tuos karo iškaščius 
Turkija turi Maskolijai mokėti per 
100 metų, bet be jokių palukenų. 
Kadangi Turkijos iždas prie seno
sios tvarkos buvo visada tuščias, 
tai ii retai Maskolijai mokėdavo 
prigilinčius pinigus. Striyg Ber
lyno t__ __,
Turlija privalė mokėti tik išmo
kėjus sen^s skolas; kadangi vie
nok ji ir senų skolų išmokėti ne 
įstengė, tai ir Maskolijai beveik 
nieko ne tekdavo, j Tuos pinigus 
dabar ji užsimanė’ atgauti nuo Bul
garijos ir su jų pagelba tikėjosi 
vėl Turkijoj ir Bulgarjoj atgauti 
visai nupuolusią savo įtekmę. To- 

«ji ir pasisiūlė perimti prigulintį
Bulgarijos Turkijai atlygini- 

** Turkija vienok suprato tik
rus Maskolijos mierius ir jos pa
sini} mą atmetė. Turkijos ministe
riai,
Mas toli jos įtekmės, užmanė Maš- 
kolijai dabar užmokėti kartu pri- 
guliiičius 1877 m. karo iškaščius.

Teisybė Turkijai prie senosios 
tvar 
kolą 
stiturijonatiską rėdą tas jai kur 

jonajliškos rėdos atski 
jos galės rėdytiesi savistoviai, žmo
nes I 
jime 
kelti 
ja ir ekonomiškai sustiprės. • Jai 
gi gamta turtų nepavydėjo, tik 
prie 
vo tuos turtus išnaudoti, 
dalytai kitaip virto, todėl* Turkijai 
ir užrubežiuose lengviau paskolą 
gaut - J. ■■

traktato, tuos karo iškaščius

kad pasiliuosuoti kartą nuo

<os nelengva buvo kur nors pbs- 
. gauti, bet dabar įvedus kon-

lengviau, nes prie konstituci
jos provinci-

’ MEKSIKAS.
Jungtinių Valstijų kaimynę Mek

siką 15 d. vasario pasiekė gana 
didelė nelaimė rods ne ant politiš
kos dirvcsĮ, bet ji gali ir ant po
litikos atsiliepti, ypač kad ir už tą 
nelaimę bent vietines valdžias žmo
nės turi pamatą kaltinti.

15 d. vasario, mieste Acapujcp, 
atsilankius gubernatoriui, jo garbei 
Flores teatre buvo parengtas per
statymas ir žmonių spsirinkirųas. 
Teatras buvo medinis; jame sus|i- 
rinko keli tūkstančiai žmonių.. 
Rodant krutančius paveikslus, vife- 
nas celiuloidinis paveikslų ritinis 
užsidegė. Liepsna užėmė dekora
cijas, o nuo jų užsidegė ir mįtai- 
nė teatro trioba, ir greitai liepsna 
ją visą užėmė. Persigandę žfn> 
nės vieni parpuolė ant grindy, 
tuos myniojo prie durų besiver
žianti. Durįs užsikimšo, žmonės 
gy vi degė. Atkakę ugnagesiai dįęl 
karščio negalėjo prie triobos pri
eiti, todėl stengėsi vien ugniės ne 

", leisti prie kaimynškų triobų, bet ir 
jų diktai tapo drūčiai pagadytų; 
terp pagadytų triobų yra: telegra
fo, krasos ir muitinės triobos.\

1 . Miesto gy ventojai nusiminę, mes 
daugelis šeimynų neteko savo pe
nėtojų. Daugelis sudegusių 411?- 
nių buvo jš' kitur atkakę dalyvauti 
gubernatoriaus priėmimo iškilmė- 
sef Išviso sudegė su viršum,p» 
žmonių. Daugelio sudegusių )e 
galima pažinti, nes kūnai labai ap
degę. Sudegė ir tūlas amerikonų 
skaitlius, bet kiek jų sudegė, djar 
tikrai nežinia.

Aplinkinėse Quinana Roo gyve
nantį indijonų mayas giminė, vie
na iš apšN'iestesniųjų indijonų gi
minių pasikėlė prieš randą. Imii- 
jonai parešigė kelis užpuolimus apt 
meksikonų kariumenės dalių i ir 
baltparvių kolionijų, išdegino ir iš
plėšė nemažai farmų. Prieš 10 die
nų indijonai užpuolė* ant mažos 
kariumenės dalies, ant rytojaus iš
degino kelis kaimus terp San Isi- 
dro ir Ęoscha. Prieš Sukilėlius 
randas išsiuntė leitenantą Alejand- 
ro Berlin su didesne kariumene 
ir kelioms kanuolėms.

bas, kurios, matyt, išdavė gana ge 
rus vaisius. Ministeriai apkalbėję 
ir nesutikimus Vokietijos su Pran
cūzija, nes sutartis su Prancūzija 
tapo padaryta besilankant Vokie- 
joj Angljos karaliui. Vokietij* 
pasižadėjo nestabdyti Prancūzijoj 
politiški^ siekių Morokko sultana- 
te, o Prancūzija ne kenkti ten Vo
kietijos prekystai ir visokiems vo
kiečių ekonomiškiems siekiams, ne 
kenkti vokiečių užsiėmimams.

Vokietijos parlamentas, posėdy j, 
'15 d. vasario, pripažino Bremos 
garlaivių kompanijai Lloyd metinę* 
pašelpą po $125000, bet užtai ji 
turi palaikyti garlaivių liniją nuo 
Singapore į vokiečių * valdybą ant 
salos Naujos Gvineos ir Australi
jos portus. Tokią garlaivių liniją 
Bremos Lloydas užlaikė ir iki šiol; 
Lloydo garlaiviai važioja krasos 
siuntinius į vokiškas Australijos 
valdybas. -

Darbininkų organizacijos Vokie
tijos sostapilyj Berlyne surinko ži
nias apie neturinčius darbo darbi
ninkus. Iš darbininkų organizaci
jos surinktų žinių matyt, kad pa
čiame Berlyne yra 67367 ypatos ne
turinčios darbo ; priemiesčiuose gi 
bedarbių yra 33933- Miesto val
džios teipgi renka žinias apie be
darbius, bet miesto valdžios prisa
kė patiems bedarbiams užsimel- 
duoti atsakančiose vietose; darbi
ninkų organizacijų žinių rinkėjai 
pats vaikščiojo po namus, todėl jų 
surinktos žinios, be abejonės, tei-surinktos žinios, be abejonės, 
singesnės.

bus paliuosuoti nuo išnaudo- 
urėdninkų, ne btis4 reikalo 
riaušes, Itiom pačiu Turki-

senosios tvarkos negalima bu- 
Dabir

VOKIETIJA.
Prancūzija galutinai susitaikė su 

Vokietija Morokko reikaluose. To
dėl išnyks svarbiausia terp kai
mynų nesutikimų priežastis. Dėl 
Morokko terp Vokietijos ir Pran
cūzijos nekartą jau buvo nesutiki
mai teip tpli nužengę, kad laukė 
visur kruvino karp. . Dabar jau 
karo pavojus išnyko, abiejų kraš
tų laikraščiai dėl susitaikymo iš
reiškia džiaugsmą ir prilankiai jau 
rašo apie» kaimyniškus prietikius. 
Iš susitaikymo džiaugiasi ir kiti 
kraštai, ypač gi tą matyti laikraš
čiuose suįsidraugavusios su Pran
cūzija Anglijos.

Laikraščiai spėja, kad prie su
taikymo Prancūzijos su Vokietija 
prisidėjo ir atsilankęs Vokietijoj 
Anglijos karalius Edwardos, kuris 
tarpininkavo prie sutaikymo susi
pykusių kaimynų, Vokietija ne
turėjo naudos eęzintiesi su Pran
cūzija, nę^ jeigfi 
karą pagimdę, ją 
atsiėję vesti ne su 
ja, bet ir su, jos 
nebūtų leidę dar labiau apsilpnyti 
Prancūziją ir sudrutinti jos kaš
tais' Vokietiją. Paskutinė gi ant 
savo draugų nebūtų galėjusi per 
daug užsįtjkėti, nes Italijos gyven
tojai ir Austrijos slavai kur kas 
labiau prilaukus prancūzams negu 
vokiečiams. Slaviškejie .Austrijos 
kariumenės regimentai su nenoru 
eitų prieš prancūzus, o su nenorin- 
Čais muštiesi kafeiviams dar nieks 
karo nelaimėjo, y Tą žinodamas, 
Vokietijos randas laukė tik progos

AUSTRIJA.
Nors nesutikimai Austrijos 

Serbija, susitaikius Austrijai 
Turkija dėl pasisavinimo Bosnijos 
ir Hercegovinos ir ‘ sumažėjo, bet 
jie dar neišnyko ir dar negalima 
žinoti, kaip jie pasibaigs. Austri
ja, neužsitikėdama Serbijai, ypač 
jos karaliui, kuris, ne, turėdamas 
ką žudyti, gali ir karo užsimanyti, 
traukia vis'daugiau kareivių į Bos
niją ir Hercegoviną ir ant Serbi
jos rubežiaus. Į Cattaro uostą, 
pabauginimui montėnegrinų at
siuntė net kelis kariškus laivus.

Kadangi besirengimas į karą ne
atsieina be iškaščių, nes reikia už: 
laikyti po ginklu pašauktus rezer- 
vos kareivius, o Austrijos iždas 
nė turi atliekamų pinigų, tai ran
das besirengiinui karan užsimanė 
užtraukti specijališką paskolą 70 
milijonų daliarių. Mat pasisavi
nimas svetimos žemės ploto, nors 
ir nepagimdytų karo, ne apsieina 
be didelių išlaidų, kokias gyvento
jams reikia uždengti.

su
su

prisivalgo tie nelaimingiejie mie
stelėnai, o tai vis dėl to, kad nofs 
ir yra kam tai prižiūrėti,, bet lig- 
iiol maža kas težiūrėjo. ■ "

(“V-tis”). iv

Sausio 28 d. Vilniuje, miesto 
salėje, bus įtaisytas koncertas, iš 
kurio pelnas skiriamas nukertėju
siems nuo žemės drebėjimo Itali
jos gyventojams.

Sausio 24 d. Pskovo apygardos 
teismas nagrinės kun. Juozapo Bo- 
rodzičiaus bylą, kurs išsiųstas yra 
iš Vilniaus general-gubernatoriaus 
trejiems metams. Jis kaltinamas 
už kurstymą savo patapijoje sta
čiatikių, iš kurių 3000 perėjo -kata
likystei).

Neseniai vasaros-vakart gelžke- 
lio viršininkui Valujevui 
koks Vilniaus gyventoja i Čema 
pranešė, kad jau visi n iri ii žmo
nių būrys pardavinėjąs netikrus 
gelžkelių bilietus, ir kad tame skai
čiuje esą ir gelžkelių tarnautojų, 
černa pažadėjo tuos bilietų dirbė
jus išduoti policijai, jej jam busią 
užmokėta už tai 3000 rublių. Va- 
lujevas sutiko tiek pinigų duoti ir 
davė jam 100 rub. rankpinigių. 
Čema nurodė jam vieną žmogų, 
Preimaną, kaipo netikrų bilietų 
dirbėją, pardavėją ir organizatorių. 
Preimanas ilgai gynėsi esąs nekal
tas, bet ant galo prisipūino ir iš
davė daug savo sėbrų ir jų skai
čiuje patį Čemą. Žandarai padarė 
kratą Čerrios bute ir iįtiesų rado 
daug raštų, kurie parodė jį esant 
kaltą. Policija ir čemą suėmė. 
Preimanas tvirtina, kad čema ir 
buvęs bilietų dirbimo orgapizato- 
rius Bilietų dirbtuvė buvusi Bal
stogėje ir turėjusi daug savo sky
rių.

Suimta jau dėl to yra 10 žmo
nių, iš kurių vienas sėdi Vilniaus 
kalėjime, kiti Gardine/ ir Balsto
gėje.

Tardo šį dalyką Balstogės teis
mo svarbiųjų reikalų tardytojas 
po kontrole Vilniauf apygardos 
teismo vice-prokuroro.

kasžin-

tinimui tarnauti. Jis Peterburge 
buvo susitikęs savo pažįstamą, kurs 
jam įdavė rankraštį ir prašė nu
vežti jį Vilniun atspauzdinti. Ka- 
mermacheris sutiko tą padaryti ir 
atvykęs Vilniun susiderėjo su 
Žirmundzkiu, kurs už 250 rublių 
jam pažadėjo tą numerį atspauz
dinti. ’

Kiti kaltinamiejie neprisipažino 
prie kaltės.

Teismo rūmai nuteisė: Kasmer- 
macherį ištrėmimui su pilietiškųjų 
teisių suniažinimu; Žirmundzkį še
šiems mėnesiams tvirtovėn užda
ryti; Barkaną ir Cinmaną — vie
nam mėnesiui. Visi kiti liko iš
teisinti.

d. 1908 m. buvo krata. Atvažia
vo 18 (stražnikų) sargybinių su 
antstoliu, viską iškrėtė, bet nieko 
nelegališko nerado, tik konfiskavo 
japonišką šaudyklę, kurią po ka
ro buvo parsigabenęs Anapolio sa
vininko giminaitis. M.

valsčiaus

Praėjusiais metais pigioje val
gykloje išduota 201956 pietus. Pi
gioji valgykla suteikia valgymą vi
siems be tautos, amžiaus ir lyties 
skirtumo. Kokį vąrgą kenčia visi, 
tą valgyklą lanką, galima spėti iš 
to, pietų su mėsos gabalėliu 
mažai kas reikalavo, nes už juos 
reikia mokėti 4 kap;; daugumas 
užsiganėdydavo dar prastesniu val
giu, mokėdami po 2 arba 3 kap.

Sausio 14 d. apskričio teisme, 
prisiekusiems teisėjams dalyvau
jant, buvo nagrinėtjamos trįs by
los. Pirmose dviejose^prisiekusie- 
jie teisėjai “išteisino kaltinamuosius. 
Trečioje byloje apkaltintojas, išsita
rė kreipdamasis į prisiekusius tei
sėjusi — “jei jus jau išteisinote 
kaltininkus už jų septyntą iš eilės 
papildytą vagystę — tai jau šį 
kaltinamąjį tikrai išteisinsite”. Pri- 
siekusiejie įžvelgė . tokiam proku
roro išsitarime savo pajuokimą ir 
kreipėsi į teismo pirjuįninką, reika
laudami dėl to atsitikimo sustatyti 
protokolą.

nu- 
bu-

Nepasisekė Maskolijai supiudyti 
Turkiją Įr,Serbiją su Austriją: ne
pasiekė jai^teif^i su pagelba nuo 
Turkijos jai prigulinčių pinigų 
išplJtinti savo įtekmę Turkijoj ir 
Bulgarijoj.

Sh gaudymu šnipo Azevo Mas- 
koli|o\ randas ne nužengė toliau. 
Gal jis nė nenori tikrai jį pagauti, 
nes tąsyk reiktų' teismui atiduoti, 
o teisme juk išeitų aikštėn daug 
purvinų darbų- caro tarnų. 
Randas todėl, priverstas durnos, 
neva nori pagauti Azevą, bet iš- 
tikro jiš nenori jo pagžrti. Sto-

■ įypik išsitarė, kati šnipų organi
zacijoj yra daug blogo, kurį reikia 
išnalkyti; bet jis pridūrė, kad be 
laikymo šnipų svetur randas ne
gali apsieiti. Bet kodėl be jų 
augsčiau civilizacijoj pakilusios 
tautos gali apsieitŲ Kodėl ki- 
tieniįs- pakanka ambasadorių, kon
solių. kariumėnės ir laivyno atsto
vų. veikiančių atvirai, vien Mas
kolija turi užlaikyti ne kontroliuo
jamus draugijos paslaptus šnipus? 
Kol šnipai 'veiks slapta, be kon
trolės, jų ir doriškai ne galima pa
kelti. Slapta veikiantis ne reika
lauja prisitaikvti doros principų, nusilenkti prieš prancūzus.

Žjnonės su naujais metais lau
kė nuo caro kokių nors laisvių, 
bet savo viltyse apsiriko. • Caras 
apdovanojo vien savo tarnus, žmo
nės gi sulaukė tik naujų persekio
jimų. Su naujais metais prasidė
jo vėl smarkesnis laikraščių perse
kiojimas. Ant daugybės Peter- 

ir Maskvos laikraščių už- 
didelės piniginės bausmės, 
•iškejie teisinai, panaikinus

15 LIETUVOS

erzinimai butų 
Vokietijai butų 
viena Prancuzi- 
draugais, kurie

dėl Anglijos karaliui ne sunku bu
vo sutaikyti nesutinkančius kai
mynus; - -

Ir prietikiai Vokietijos su Angli
ja šiuom kartu pasitaisė. Išvažia
vus namon Anglijos karaliui, abie
jų kraštų laikraščiai perkratinėja 
prietikius daug prilankiau. Laike 
atsilankymo Vokietijoj Anglijos 
karaliaus abiejų kraštų užrubfži
nių reikalų ministeriai vedė tatry-

IS VILNIAUS. |
Sekmadienį, sausio ii d., “Kurį. 

kLitewskio” redakcijoje buvo įstei- 
giamasai susirinkimas draugijos 
“Lenkų teatrui šelpti”. Matomai, 
draugijos tikslas yra svarbus ir 
įsteigiamajan susirinkiman turėjo 
sueiti dauguma lenkų (juk anot 
lenkų jų čia esą Vilniuje daugy
be), o jei jau atvykti negalėjo, tai 
bent jau įsirašyti turėjo daugybė. 
Tuo tarpu susirinkiman atvyko tik 
38 žmonės, o įsirašė išviso vos 75 
nariai. . ,

Tą pačią dieną buvo ir lietuvių 
“Rūtos” draugijos įsteigiamasai su
sirinkimas. Lietuvių susirinkiman 

nariais

Vilniaus . priemiestyje — “Po- 
guliankoje”, policija su šnipais da
rė kratą pas vienus žydus. Pas 
juos, rado dvi bombi, revolverius, 
kinžalų ir laiškų apie odininkų 
streiką. Policija norėjo areštuoti 
du jaunu žydu i Kl ieną žydę mo
kinę, bet tie ėmė šaudyti. Bešau- 
dant, sužeista du sargybiniu, vie
nas iš jų labai sunkiai'. ^Vienas iš 
šaudžiusių, Fingergas, buvo bepa- 
bėgąs, bet gatvėje jį suėmė mie- 
stasargis Kežunas, kuriam už tai 
general gubernatorius paskyrė 20 
rub. dovanos. ' A , ’ •

Policija dar dėl to padarė ke
lias kratas ir suėmė dar vieną žmo- 

Averbachą, kurs buvęs norė- 
policijos nuovadoje pasikarti, 
buvęs iš kilpos laiku išimtas.

Iš MARCINKONIO, 
Trakų pav.

Pirmą kalėdų Hieną Gudo šalies 
girioje atsitiko nelaimė: atvažia
vo žydai parsivežti medžių iš ne
išpirktos daliankos; girios sargas 
neleido jiems imties medžių be pi
nigų ; kilo muštynės. Sargas šovė 
ir pašovė du žydu, kurių vienas 
pasimirė Marcinkonyse, antras gi 
— Vilniuje. Sargas taip pat buvo 
primuštas ir guli ligonbutyj.

V. K.
(“V-tis”).

u IS? JŪŽINTŲ, 
Ežerėnų pav.

Gruodžio 18 d. buvo 
rinkikų sueiga. Dalyvavo ir že
miečių viršininkas. Buvo viršai
čio rinkimai, ir žinoma neapsiėjo 
be magaryčių. Vienas net siūlė 
15 rub. ant pragėrimo, kad tik jį 
rinktų viršaičiu. Toliau buvo svar
stoma ateinančių metų išlaidos.

Dar vasario mėnesyje buvo 
tarta, kad valsčiau^ nutarimai
tų užrašinėjami ir lietuviškai. Bet 
tas nutarimas ligi šiol buvo tik 
rašto. Dabar visi rinkikai griežtai 
pareikalavo, kad tas nutarimas bu
tų pildomas; kitaip — grąsino nu
mažinti raštininkui algą. Nors ir 
raštininkas ir žemiečių viršininkas 
visaip stengėsi rinkikus perkalbėti, 
bet nieko negelbėjo. Rinkikai lai
kėsi tvirtai ir raštininkas buvo pri
verstas užrašyti nutarymą lietu
viškai. Be to rinkikai pareikalavo, 
kad ir pranešimai (pavestkos) btf- 
tų parašyti lietuviškai; rusiškų gi 
grąsino visai nei į rankas neimti.

Už šitokį darbą musų rinkikus 
galima tik pagirti. Net ir virši 
ninkas pasakė, kad jis dar niekur 
tokių “sprečnų” neužėjęs. Bet ka
da atėjo mokyklos klausimas, tai 
musų rinkikai pasirodė visai nesą
žiningais. Norėjo net algą moky
tojui numažinti, bet kol kas pa
čios algos nesumažino, tik atėmė 
35 rub., kuriuos mokytojas gauda
vo tarno pasisamdymui. Pagal jų, 
mokytojas gali ir pats malkų miš
ke pasirinkti ir prisikapoti, ir van
dens atsinešti ir tt. Toliau nepa
skyrė 30 rub. knygų pirkimui, 6 
rub. “V. 2.” išrašymui taip-pat 
ir blankų pirkimui. Ant galo ne
sutiko duoti ir ant šviesos 18 rub. 
Išviso 89 rub. Jie aiškinasi tuo, 
kad, girdi, knygas gali nusipirkti 
kiekvienas mokinys, o vaikai mo
kinasi tik dieną ir žiburio nereikia. 
Mat, kaip mokinių nėra, tai mo
kytojas gali patamsyje būti. La
bai puiku! Rinkikas.

i (“L. U.”).

ant

jęs 
bet

sirinkimas.
atėjo 64 žmonės, o įsirašė 
tuo tarpu 66. »

Taigi, mat, galime taip 
ir mes kartais su 
ginti.

lenkais
sakant, 
pasily-

Kaunan, kur buvo gavęs vietą šni
pų Skyriuje. Bet neilgai tenai pa
sidarbavo, nes jau -paliuosuotas 
nuo tamystos ir dabar padavė pa
vieto viršininkui meldimą, kad pri-

jį atgąĮJr leistų vėl apsigy
venti Kavarske.

Gruodžio 28 d. 1908 m. buvo 
valsčiaus sueiga paskirstymui mo
kesčių ir algų 1909 metams., Su- 
^igon atvyko iš Ukmergės žemie
čių viršininkas (p. Černikovas). 
J akėlus viršaičiui algą (buvo 80 
rub. metams, dabar 100 rub.), že
miečių viršininkas pradėjo įkalbi
nėti žmonėms, kad pakeltų algą ir 
raštininkui |(p. Fiodorovui), žmo
nės ant to nesutiko. Tuomet žem. 
viršininkas pranešė, kad algą raš
tininkui esanti paskirta Kauno 
gubern. valdybos, ir reiksią dabar 
mokėti ne 600, bet 800 rub. Čia 
vyrai subruzdo sakydami: "Jeigu 
gub. valdyba skiria algas raštinin
kams, tai kam dar mus klausias!, 
kam mes čia reikalingi”? O keli 
smarkesni ėmė šaukti: “eikim, vy
rai, namo, :tegu gaspadorauja be 
mus"! Ir patraukė visi pro duris. 
2em. viršininkas baisiai perpyko: 
ėmė grasint! nubausiąs visus admi- 
nistratyviškai 3 mėn. kalėjimo ir 
tuoj atšaukė 3 sargybinius, kurie 
ir išbuvo valsčiuje, kol sueiga pa
sibaigė. Vienas sargybinis stovėk 
jo su šautuvu. Vyrai įbauginti su
sigrūdo visi atgal ir jau iki galui, 
matydami priešais šautuvą, užsilai- 
Ijp labai ramiai, visgi 3 • valstiečius 
žem. viršininkas užsižymėjo ir ne
žinia kuorų juos nubaus. Vals-. 
čiaus sargui pridėta 8 rub. me
tams.

Reikia dar pažymėti tą linksmą 
apsireiškimą, kad žmonės pradeda 
suprasti tą naudą, kurią atneša 
mokykla ir pradedą gerbti sunkų 
mokytojaus triūsą. Per tą pačią 
sueigą, niekeno neraginami, vien
balsiai pridėjo mokytojui algos 50 
rub. (Buvd 400, dabar 450). Bu? 
vo daugelis, kurie norėjo pridėti 
100 rub. ir, beabėjo, butų pridėję 
visą 100 žub., tik pats mokytojas 
padėkavojo, sakydamas užteksią ir 
50 rub. _

■ Musų mokykla kimšte prikimš
ta. Prie ruso mokytojaus nebu<la- 
vo daugiau per 50—60 mokinių. 
Dabar-gi mokykloje 125 mokiniai 
Tame skaičiuje 25 mergaitės, { 

Kalbama, kad ministerija norin 
ti įsteigti musų valsčiuje 2 naujas 
pradines mokyklas, o dabartinę 
perkeisti į dvikliasę. Reiktų, kad 
žmonės patįs bent kiek tuo pasi
rūpintų. i

1 (*V- 2 ”)

Jeigu

ADUTIŠKIO, ’ 
Švenčionių pav.

Sausio 5 d. apie vidurdienį ūki
ninko Suškos namuosna, kur gu
lėjo serganti Suškos žmona, įpuo
lė Adutiškio urėdninkas. Nesavu 
balsu šaukdamas iš piktumo (-buvo 
nevisai blaivas), prišokęs prie li
gūstos moteriškės, ištraukė ją iš 
lovos aslon; paskui, pagriebęs už 
kojos miegantį ant krosnies patį 
Sušką, ėmė kolioties ir klausinėti, 
kur esąs jų sūnūs, 12 metų vai
kinas. Mat, jisai urėdninkui bai
liai prasikaltęs — išdrįsęs sniego 
lustu mesti urėdninko šunį, kurs 
buvo apnikęs Suškos šunį piauti. 
ir pataikęs netyčia urėdninko sū
nui. Atėjęs tad “prasikaltėlio" 
j ieškoti ir neradęs grįčioje, nuėjo 
kitų triobėsių apžiūrėti. Kieme 
susitikęs Suškos šunį, jį nušovė; 
Suškos gi sūnų, radęs daržinėje 
pasislėpusį, taip apdaužė ir suspar
dė, kad tas nabagas kraujais ap
siliejo.

žmo-

G. P

IŠ PUMPĖNŲ 
Panevėžio pavieto.

Adomovos dvare Šią žiemą bu
vo mokinama apielinkės sodiečių 
vaikai. Mokino juos P. Karalevi- 
čius, Adbmavos dvaro savininko 
sūnūs. Paskutiniu laiku Karalevi-. 
čius įskųsta už tai policijai. Sau
sio 12 dieną atvyko Adomavos 
dvaran pas P. Karalevičių Pum
pėnų uriadninkas su sargybiniu ir 
rado mokinanties apie 20 vaikų. 
Sustatęs protokolą ir surašęs visus 
vaikus, 4- išsidangino.

Jausmas.

keletą
Rei 

staty- 
darbo

Vilniaus teismo rūmai nagrinėjo 
spaustuvės savininko Žinnundzkio 
raidžių statytojų (zecerlų) Kamer- 
machero, Barkano, Cinmano, Paš
kevičiaus, Ciarkos, Utovičiaus, Ko- 
šerkovičiaus -ir metsampąžo Čer- 
niavskio bylą. Buvo, jie kaltinami 
prik laušime rusų spo.-demokratų 
darbininkų partijai. 2mnundzkio 
spaustuvėje- policija užtiko sausio 
31 d. 1908 m. bespauzdipant pir
mą laikraščio “Socšjąldemokratas'’ 
numerį, užtiko ir vuais kaltinamuo
sius, prie jo spauzdjninjo besiruo
šiančius ir jau apie 7 godus at- 
spauzdintų to laikraščių ęgzempįio- 
rių. Visi buvo suimti ir spaus 
užpeččtyta.

Teisme gynė kaltinamuose 
vokatai: Kedrinis iš P rgo, 
Kobiakovas iš Maskvoj ir Vkublev 

 

skis. Vygodskis ir PovUockjs iš 
Vilniaus. -

Vienas iš kaltinamųjų A 
vičus neatėjo teisman. Kaltina
mųjų suole sėdėjo 9/:— senio 
65 metų Žirmundzkio, visi jauni
kaičiai nuo 18 ilg 27. metų.

Kamenuacheris prisipažino, jog 
jis, nors ir nepriguli prie soęijal- 
demok. partijos, prijaučia par-

Adutiškietis.

IŠ TROSKUNŲ7 
Ukmergės pav.

Pas mus jau nuo senovės 
nės labai susidraugavę su degtine.
“Laisvės metais” valstiečiai buvo 
nutarę monopolines ir aludes už
daryti. Tuo nutarimu begalo bu
vo apsidžiaugusios moterėlės; ne 
viena davė ir ant mišių, kad tik 
greičiau tatai įvyktų. Užuot mo
nopolinę laikius, vyrai buvo nuta
rę prašyti p. Mantvilą leisti pasta
tyti ant jo žemės, palei rinkos, 
elgetoms ir seneliams prieglaudą, 
kur jie, dovanai gavę pragyveni
mą, dirbtų kokį-nors lengvą dar
bą, ir nebevaikščiotų po kaimus.

Žmonės jau buvo atvežę 
vežimų akmenų ir medžių, 
kią buvo tik pradėti pats 
mas. Bet pinigų truko;
pradžia traukėsi, traukėsi ir galų- 
gale visa-kas . nutilo, užmiršo. 
Girtuokliavimas gi tuo tarpu ne
tik nesumažėjo, bet paaugo. Troš
kūnų monopolinė smarkiau ir 
smarkiau darbuojasi. Geriausia 
parodys tatai šie skaičiai.

1906 m. parduota degtinės 1108 
kibirai^ už 8985 rub 16% kap.

1907 m. parduota degtinės 1234 
kibirai už 9994 rub. 4054 kap.

1908 m. parduota degtinės 1383 
kibirai už 11200 rub. 12% kap.

Išviso tat per tuos trejus me
tus parduota Troškūnų monopoli
nės 3725 kibirai; troškūniečiai pra
gėrė 30179 rub. 68% kap., o dar 
kita tiek, jei nedaugiau, jeina alu- 
dininkų kišenėn.

Tai 
gail

IŠ LIEPOJAUS.
Pasodinti liko į kalėjimą trims 

sanvaitėnas visi tie, kurie nenusiėmė 
kepurės, kuomet giedamas buvo 
Rusijos hymnas.

IS KAUNO.
Kauno gubernijos liaudies 

kyklų direkcija kreipusis į žmonių 
švietimo ministerį, prašydama lei
sti šįmet Kauno gubernijoje įkurti 
dar 267 vienkliąsės liaudies mo
kyklas, 6 žemąsias pertaisyti į 
augštesnes ir leisti pasamdyti 45 
naujus liaudies mokytojų padėjė
jus.

mo-
IS VEIVERIŲ, 

Senapilės pavieto.
Paskutiniais laikais reakcija čia 

žymiai apsireiškė, kaip ir abelnai 
visame hiusų viešame gyvenime; 
kaip ir visur varžymai, trukdymai, 
grąžinimai į seną vėžę viso to, kas- 
buvo pirmiau iškovota, išgauta. 
Štai prirodymai: t) pirmiau mo
kiniai patįs atsiimdavo nuo kra
sos adresuotą jų vardu ^korespon
denciją, į bet paskutiniu laiku se
minarijos administracija vėl po 
senovei paėmė į savo rankas mo
kinių laiškų Užžiurėjimą; 2) per
nai (ir užpernai) mokiniams ne
buvo draudžiama prenumeruoti 
savo vardu laikraščius; šįmet jau 
tai griebtai, uždrausta; jJ-praėju- 
siais n^etais (net prieš “laisvės

ad-

difbtu-7 odų 
daugiau kaip 

darbininkų. • Smargonių 
mieste (Vita. gub.) užsidarė 28 
odų dirbtuvės su 1200 darbininkų. 
Jau beveik 
nių yra be 
jo begaus.

Vilniuje užsidarė 
vės, kuriose dirbo 
IOOOO

visą mėnesį tiek žmo- 
darbo ir kasžin-kuomet

sanitarų komisija ty-Vilnians
rinėjo pieno gerumą pas pieninin
kes, kurios iš artimųjų sodžių at
neša pieną miestan. Pasirodė, kad 
iš 100 pas 93 buvęs pienas geras. 
Kitur jgi prie pieno rasta primaišy
ta miltų, sodos, ir tt. Kiek-vC

Lietuvių moterų katalikių drau
gijai leista Kaune atidaryti prie 
draugijos moterų namų ruošos 
mokyklą, be teisių išgiildinėti jojo 
kitus mokslo dalykus.

(W-tis”).

IS A^POLIO, 
RuitlMlAb Ežerėnų pav.

kur leidžiami žmonių pini-

Alkoholio Priešininkas.
(“V-ūs).

IS KAVARSKO,.
Kauno gub.

Gyvenęs Kavarske, pragarsėjęs 
visam Ukmergės paviete, policijos 
valdininkas Kovaliauskas. nuo lap
kričio. 15 d. 1908 m. išsigabeno
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laikus) lietuvių kalba, buvo pul
dinėjama 2 valandi- į sanvąitę; da- 

.* bar gi jau tik po vieną’valandą į
sanvaitę. Čia abelniti kalbu apie 
varžymus.* 6abar luirodysiu fak
tą kuris 'parodys, kad jkai-kuriuo- 
se atsitikimuose kalti ir mokiniai 
dėlei savo apsileidimo it energijos 
stokos. Taip praėjusiais metais 
spektakliai būdavo' ne tik rusų, 
bet ’ ir lietuvių kalba, dainuojamos 
ne tik rusiškos, bet ir lietuviškos 1 
dainos. Dabar gi rengiamas va
karas (rodos sausia 10 d.) su 
vaidinimu ir dairionts vien tik ru
sų kalba. Mat mokiniai neturė
jo drąsos išpildyti formališkumų, 
kurių reikalavo seminarijos admi
nistracija ir kurių reikalauja pri
verstini įsakymai (cėnzuruotų vei
kalų ir tt.) ir tuo išsižadėjo nuo 
vaidinimo lietuvių kalba. Labai 
gaila? Vienok ar sunkiau, ar leng
viau. bet. išgautas f teises įeikia 
mums išnaudoti kuo plačiausia. 
Neišnaudojimas savo* teisių paro
do mažą apšvietimą ir susipratimą. 
Reikia patiems mokiniams apie ta' 
rupinties ir nepasikakinti vien “ka- 
jionu” mokslu. Dideliai skau
du, kad kaikttrie mokiniai ąikvoja 
brangų Laiką, lošdami kortas, o 
dar blogiau girtuokliaudami. lai
kas ntesti viską į šalį, pabudinti 
savyje “žmogų”, ir imties tikro, 
rimto apsišvietimo. . V—lis.

(“L. U."), ..

<
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r gresia į kronišką ligą pavirsti 
J kaip jis čia -gaišina nevienu 
larbą, kiek jau padarytojo išnai
kina .... tą papasakos kuomet-opn 
kronikos čiaudžiusiųjų ir kosėju
siųjų ainiams.... nes patįs čiaudan 
tejie tuo tarpu nesirūpina nei savo 
ligos priežasties apgalvoti.... nes 
reikia pripažinti jiems tą ir neduo
da jiadaryti prakeiktasis čiameris 
.... Tačiaus matant dabar lietu
vių susivienyjimo “Rūtos” tokią 
puikią pradžią, kiekvienas geros va
lios žmogus iš širdies turi linkėti, 
kad ta “Rūta'' kuopuikiausiai želtų 
ir lapuotų, ir kad išaugtų į tokią 
didelę, didelę “Susivienyjimo“ šluo
tą. kuri įstengtų vienu patraukimu 
iššluoti tą vilniečių grįčioje dabar 
taip gausiai, pribarstytą, čiamerį. 
Nes tik čiamerį iššlavus bus gali
ma visokiems darbam^, ir sumany
mams tikrai kilti .ir plėtoties, o 
nevien dejuoti ir kaltinti “sunkius 
laikus”.

Todėlei
“Rūtą” ir neduokim nei vėjams, 
nei šalčiams naikinti.... Užvis la
biau dabokim, kad neįslinktų ir į 
“Rūtos” grįčią tas nekviestasis, 
sur

Kitų universitetų ‘ lietuviai siu- 
dentai “Rūtos” sumanymą priėmė; .1 J 
buvo jau net išrinkti ir delegatai, 
tik nelaimė — susivažiavimas dė
lei kai-kurių kliūčių neįvyko^

Kitus Šveicarijos lietuvius stu
dentus riša “Sandora”. »

- ra tap-pat lietuvaičių" kuopelė į 
Ingenbohl’io mergaičių mokykloje. ] Į 
Ten yra puikiai iš kiekvieno-at-" 
žvilgio vedama vidurinė mergai
čių mokykla, kuri turi kelis sky- ‘ 
rius: j>edagogijos, ’komercijos, na
mų laikymo (Haushanltung). mu
zikos, vokiečių, prancūzų, : italų, 
anglų kalbų, ir kitokių mokslu.

Pirmutinės, lietuvaitės: Kazimie
ra ir Magdelena Kaupiatės atvyko 
čia 1903 m. spalių 23 dieną. Ke
lią parodė joms kun. MHukas, ku
ris norėjo priruošti kandidačių ‘su
manyta j ai Amerikos vaikams mb- 
kyti lietuvių merginų kongregaci
jai.

Pirmutinių lietuvaičių pavyzdys 
patraukė čia ir daugiau norinčių 
mokyties. Štai jų skaičius šian
dien pasidaugino iki devynių, iš 
kurių viena įstojo į teftaii esantį 
vienuolyną.

Gaila labai, kad nėra kam jų 
mokyti lietuvių kalbos. Vienok 
musų kalbos jos ten neužmiršta, 
lavinasi skaitydamos laikraščius ir 
knygas.

Norinčioms ’ važiuoti užsienin 
patarčiau būtinai pramokti pirma 
vietinės kalbos. Ikišiol važiuoja 
kai-kurios lietuvaitės, kad ir į Irt’- 
genbohlį, nemokėdamos nei žodžio 
vokiškai. Laikas pašvęstas kalbai 
pramokti čion kaštuos gana daug,s 
o jug tai galima padaryti; Lietuvo
je visai menkomis išlaidomis, ir 
jau išsyk čia atvažiavus naudoties 
išguldomuoju mokslu. .

Yra dar vienas mokinys lietuvis 
Schwyz’o gimnazijoje (kolegiju- 
me). Yra tai viena iš didžiau
sių ir geriausiai vedamų Šveicari
jos gimnazijų. P. Jonaitis.

IŠ LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
1 GYVENIMO BELGIJOJ.

Buvo rašyta, kad Lježe ir Brux- 
ely yra 6 lietuviai-studentai (da
bar 5, nes vienas Bruxelį apleido). 
Sausio 3 dieną Iježiečiams ir bru- 
xeliečiams paaiškėjo dalykai ir su
lyg Luveno klierikalų 'uitiversle1 
to. Ten pasirodė, esama 5 
vių-kunigų-studefttų. Minėtąją 
sausio dieną pora luveniečių aplan
kė Lježo ir Bruxelio lietuvius-stu- 
dentus su propozicija susivažiuot 
artimuoju laiku Luvenan (mieste
lis tarp Lježo ir Bruxelio), kur 
butų apsvarstyta sumanymas įkur
ti savitarpinę pašelpos draugiją. 
Kaip Lježo, taip ir Bruxelio stu
dentai tuotarpu nieko neatsakė lu- 
veniečiams nei kaislink susivažiavi
mo laiko, rtei kaslink propozicijos 
įkurti savitarpinės pašelpos drau
giją, prižadėję, apsvarsčius tatai 
dar patiems, vėliau parašyti į Lu- 
veną.

Susirašius link proponuojamos 
draugijos bruxeliečiams su Įježie- 
čiais, abiejų pusių nuomonės išsi
aiškino ir pasirodė, jog jųjų prie
šingų esama. Lježiečių nuomone 
susivažiuoti su kunigais-studentais 
esą galima, taip-pat kaip esą ga
lima savitarpinės pašelpos drau
giją su jais steigti, — bruxeliečiai- 
gi mano, kad negalima netik ką 
draugijos tverti, bet dar gi net ir 
susivažiuoti, kur susivažiavilbe 
lyvautų kunigai-studentai-

Ar Iježiečiai susivažiuos su 
veniečiais ir draugiją tvers, —-
žinia dar, o bruxeHečiai į Luveną 
parašė skyrium savo nuomonę link 
draugijos ir susivažiavimo. Vą, iš
trauka iš laiško į Luveną, kuri 
liečia šituodu klausimu:

Į “Gerbi am ie jie!
Jūsų suteiktąjį mums sumany

mą bendrai tverti savitarpinės pa
šelpos draugiją apsvarstėm, ir su
lyg šiojo dalyko mums paaiškėjo, 
kad proponuojamos draugijos ne
galima twrti dėlei jto: 1) kad, ne
žiūrint, jog vieni ir kiti mokina- 
aiės, esam priešingų vienas kitam 
mokslų šalininkai: mes svietiškojo, 
jus — tikybos;
’ 2) kad musų ateities idealai 

yra perdaug priešingi, idant dabar 
galėtume tverti bendras savitarpi
nės pašelpos draugijas, kad lem
ties vieni kitais.

Link susivažiavimo, kur butų-riį* 
tomas savitarpinės pašelpos drau
gijos klausimas, apsvarsčius |a$po- / 
gi paaiškėjo, jog susivažiavime da- 
h-Vauti taip-pat negalim kaip ir 
drauge draugiją tverti, dėlei to, ’ 
kad susivažiavime, nerandam ben
dro pamato, kur galėtume sustoti 
ir jus ir mes; o šiaip jau ir jūsų 
ir musų pozicija aiški ir be susi
važiavimų.

k. 18—I—09 m.
Bruxelies’io lietuviai-studentaji.”

n^Rowiero “Litwa”, apie lietu I 
viųj. judėjimą, pastatė - apkalbėjimu i I 
tokiuos punktus: 1

1. Lietuva yra atskira šalis, ne ' 
Lenkijos t pakraštys.

2> Lietuva tai šalis su gyvento- | 
jaiSį maigytais. t

3^ Apsigyvenusiejie Lietuvoj len- 1 
kai ne ą^iviai, bet sulenkinti vie
tiniai gyventojai.

4, Lenkai turi geisti kaimyniško I 
susigyvenimo, o ne lenkinimo gy
ventojų lietuvių ar baltarusių, o | 
dažnai gyventojų nesuprantančių 
dar savo tautystės.

5/ Lietuvių judėjimas yra ’de- 
centralizacijos pakraipos.

"Iš* to užsimezgė didžiai įdomios 
kalbos. Dalyvavusiųjų pažvafgos 
pasirodė labai įvairios, bet visi iš
reiškė užuojautą musų atgimimo 
judėjimui. -•

Kaip tasai klausimas pradeda 
užimtį lenkų visuomenę, rodo ge
riausiai tat, jogei visų dienraščių 
atstovai pasiskubino atvykti susi
rinkimai ir ant rytojaus padavė 
savo organuose visi užjaučiamus 
atsiliepimus apie pajudintąjį klau
simą, pažadėdami plačiai jį išgvil
denti.

Sausio 7 d. pasirodė keliuose 
laikraščiuose lietuvių protestas, iš 
rusų dienraščio “Rieč” No. 313.

“Gazela Nowa” ir “Przegląd 
Poranny” išsiuntė tam tyčia kores
pondentą į Vilnių arčiau ištirti vi
so dalyko, dėlei kurio pasirodė lie
tuvių protestas.

Matyt, jog musų santykių su 
lenkais klausimas taip karštai ir 
aštriai svarstomas spaudoje už
pernai, pasirodžius kun. Bylos pro
testui priėš spėtą tuomet paskyri
mą į Seinus vyskupo lenko, vėl 
kįla į viršų. Lenkų visuomenėj, 
bent spaudoje, prasidėjo, kaip iš
sireiškė vienas rašytojas, “lietuviš
kos dienos” (litewski dnie).

Šiandien dalykų stovis yra jau 
šiek-tiek kitoks, nekaip užpernai.

Lietuviai turi užpakalyj eilę 
gražių ir rimtų darbų. Treti me
tai kaip dirba su jo vaisiais — 
augančia raštija ir laikraštija, ei
lė įvairių kultūros įstaigų -L- tai 
musų naujiejie aktyvai.

Lenkų gi,visuomenė tais metais 
pergyveno taip-pat nemaža. Ne
žmoniškas ^vokiečių pasikėsinimas 

l^ant tėvų žemės, skaudus smūgiai, 
kurie nukrito ant lenkų Rusijoj, 
— išklaistė nemažą svajonių, su
siaurino daugelio “tautiškus apeti
tus”; santikiai su rusinais Galici
joje privertė daugelį atsipeikėti iš 
tautiško atkaklumo, nurodydami, 
kur jis gali nuvesti; Durnos “Len
kų Rato” politika atšaldė daugelio 
užuojautą: endekų programai, su
mažino jų įtekmę, o galop — pa
gamino net tos partijos suskili
mą.... Tai vis žadina lenkų vi
suomenę naujų kelių jieškoties.

Ir todėl valanda musų santi- 
kiams su jais svarstyti, regis, yra 
patogesnė, nekaip seniau buvo.

Tuo tarpu gi reiktų kuo-pla- 
čiausiai naudoties spaudos žodžiu. 
Lenkų visuomenė musų kalbos ne
supranta, musų laikr^štijos balsas 
retai ja tepasiekia, — derėtų kart
kartėmis plačiau atsiliepti per “Lit- 
wą”, arba per Varšavos laikraš
čius: “Kurjer Polski”, “Gazeta 
Nowa”, “Prawda”, “Dzien”; jie 
žada noriai duoti vietos rimtiems 
lietuvių balsams.

Taip-pat gaį reiktų dažniau 
naudoties ir rusų spauda: pasiro
dę ten balsai yra didžiai atjaučia
nti lenkų visuomenės. V. K.

(“V-tis”).

noti. Tačiaus jis, nebodamas to, 
žadasi ginti lietuvių teises, kas nie
kuomet išpildyt jam nepasiseks, ką* 
taipo-jau žinoti tūrėtų; tokio vei
kimo kitaip negalima pavadinti, 
kaip suvadžiojimu. Lietuviai tūri 
teisę iš jo reikalauti, kad jis nors 
tįęk atviras butų, ir 
“Žmonės, kol aš 
nerinkkite manęs, 
teisių apginti!” 
panašaus nuo jo 
jis atpenč skelbia per laikraščių: 
jog lietuviams daug gero padaręs. 
— žodžiu sakant, jis esąs tas tin
kamas vyras, kursai pakeisiąs į 
garbę lietuvius. Tokį veikimą ji
sai uzvardija politiška kova..u. 
Pašalietis, paskaitęs “Naują lie
tuvišką Ceitungą”, kuri yra orga
nu to politiško “judėjimo”, pairia- 
nys, kad čionai ištikro verda kova, 
bet kaip veik mažumą apsižvalgys, 
tai tąsyk ir supras, jog tai tiktai 
tušti žodžiai. ■ •

Minėtasis laikraštis nepadės jo
kio straipsnio, kursai berft mažumą 
paaiškintų politiškų teisių suprati
mą, arba pastatytų kokius reika
lavimus; juo menkiau atlieka tai 
kiti laikraščiai, kurie stačiai eina 
prieš tautiškumą.

Dabar dar keli žodžiai apie drau
gijų ir šiaip atskirųjų žmonių vei
kimą. Praeitaisiais metais Tilžės 
“Birutės” draugija stengėsi viso
mis jiegomis platinti savo keliu 
tautiškąjį susipratimą; norint tas 
darbas gana menkas, bet pažymėji
mo vis dėlto vertas. “Birutė” su
taikė tris lietuviškus vakarus įr 
vieną susirinkimą, kuriame buvo 
aiškinama naudingumas prigimto
sios kalbos, be to, buvo nurody
tas lietuvių literatūros kilimas.

Toliau vertas paminėti p. Paukš
telio įtaisytas “Keliaująs _ knygy
nas”, kursai praeitaisiais metais 
buvo žymiai padidintas ir ’ savo 
kelionę tarp tautiečių gana gerĮi 
pavarė. Be abejonės, šitasai dal
bas neliks be vaisių. Labai gei
džiama butų, kad prie šito kultų- 
ros darbo kuo-daugiausiai prisidė
tų žmonių ir iš Didžiosios Lietu
vos.

‘Rūtos’’ nariai nutarė todėl susi
vienyti su latvių draugija ir iš
vien darbuoties abiejų tautų labui. 
Tų dviejų draugijų susi vienyj imas 
jau įvyko. “Rūtos” ir latvių drau
gijos valdybos, po susivienyjimo, 
nutarė bendrai sutikti naujuosius 
metus, nutarimas įvykdyta; naų- 
jiejie metai sutikta bendrai prie 
vieno stalo. Sakyta karštos pra
kalbos, padainuota tautiniai lietu
vių ir latvių hymnai, raginta dar
buoties.... • Buvęs.

valsčiaus sueigos nutarimą, t. y 
nedėldieniais ir švęntadieniais lai 
kyti visą dieną uždarytas alude: 
ir smukles, o valsčių sueigų die 
nomis — ligi jųjų pabaigos, t y 
ligi surašymo padalytojo nutari 
mo. 2) Žmonės, laužančius šitą 
musų nutarimą, bausti: pirmą sy
kį 10 rublių, antrą $yl 
o Irečią sykį išvyti 
ribų. 3) Surinktuos us iš tų pa 
baudų pinigus įnešti 
dan ir sunaudoti juos tiktai vie-

mokvklos naudi.i. 4) Neiš- 
patentų svaigi 

pardavinėjimo 
valsčiaus ribo: 4 

išrinktojo blaivy
5) Įsakrti monopo- 

liaus degtinės pardavinėtojui, kad 
jis slaptai- pardavinėj 
tinę žmonėms ir jų 
riams neparduotų daužau, kaip po 
1 bonką paprastojo si iprumo deg
tinės per dieną. Tu įtariamųjų 
slaptame šinkavime žmonių sąrašą 
'įduos monopolio degtinės pardavi
nėtojui valsčiaus išrinktasai blai
vybės komitetas.

Be to dar nutarta prašyti vai
zdžios, kad ateityje miškų valdyba 
nedarytų pardavimui parambų 
brangesnių kaip po 300 rub. ir.kad 
kaip dabar parduodama pavieni 
sienmedžiai triobų pastatymui, taip- 
pat butų pardavinėjama ir me- 
tižiai kurui (malkoms).x

Valsčiaus raštinėn valstiečiams 
pasiskaityti nutarta išrašyti “Vil- 
hiaus Žinios” ir “Šaltinis”.

Viršaitis ir raštininkas prašė pa
didinti jiems algas, bet tasai jų 
prašymas liko atmestas.

Kokios bus to nutarimo pasek
mės

kį 20 rublių, 
iš valsčiaus

valsčiaus iž

esu 
nes 
To 
dar

prisipažintų: 
valdininkas, 

negaliu j Ūsų 
nieko, arba 
negirdėjoj;

is,
tinęs 
duoti 
rimų 
verti 
duos
leidimo.

IS KROSNOS, 
Kalvarijos pav., Suvalkų
Gruodžio 19 d. atsidangino čia 

iš Marijampolės žandarų viršinin
kas ir tyrinėjo visus “Šviesos” 
narius. - Klausinėjo kas pažįsta 
Grinius, kur, kas gavo knygas, 
kas užmanė įkurti vietinį “Švie
sos” skyrių, ir ar girdėjo ktin. 
Slavėno (vietinio klebono) pa
mokslus apie “Šviesą”. Buvo at
sakyta, kad Grinius žino tik kaipo 
daktarą ir “šviesos” valdybos na
rius, kad visas knygas pirko pas 
karabelninfcus (škaftiierninkus). 
Žandarai fbkiu atsakymu nėpasi- 
kakiitf) ir, prirodinėdauti kun. SI. 
pamokslo žodžius, reikalavo “pla
tesnių” žinių;"priešingai gi grąsi- 
no kalėjimu, ištrėmimu ir tt.

Vienas labai įdomu: nors 
viršininkas, nei 
vieno kum SL ' 
bet pasirodo, kad jie juos labai ge
rai žino, 
noti ?.. 4.

gub.

nei
(darai nei ant
[>kslo ne buvo,

Iš kur jie juos gali ži- 
Į' Dzūkelis.

Iiančiųjų gė- 
staigoms at- 
£kol neį- 

s komiteto

intiems deg- 
šeimynų na-

— pažiūrėsime.
Bliuviškių Antanas.

visi- išvien auklėkim

čiamerj barstantis svetys.
vi-

S (“V. 2”)

LIETUVIŲ SL’SIVIENYJIMAS 
“RŪTA”.

Draugijų ir draugijėlių Vilniuje 
netrūksta. Sausio 11 d. gimė dar 
Vienas svarbus lietuviams kultū
ros žydinys, tai lietuvių susivie
nijimas “Rūta”. Jau nuo 1905 m. 
kilo tarp vilniečių sumanymas

I§ GRIŠKABŪDŽIO, 
.. .. < . Naumescio pav.

Dar spalių 15 d. 1908 m. griš- 
kabudiečiai nutarė valsčiaus suei
goje įsteigti Griškabūdyje 8 jomar- 
kus ir turgaus dienas pėtnyčiomis 
ir uždaryti nedėldieniais, .šventadie
niais ir valsčiaus sueigų dienomis 
visas smukles ir aludes. Buvo iš- 
rinkta ir įgaliotiniai pasirupinimui, 
kad greičiau butų įvesta jomarkai. 
Viršui minėtiejie nutarimai buvo 
trumpai surašyti: “norime, *kad to
mis" ir tomis dienomis butų įvesta 
jomarkai, taip-pat, kad minėtuoju 
laiku butų uždarytos visos smuklės 
ir aludės”. Smuklės ir aludės dar 
ir dabar tebėra šventadieniais at
daros, o kas link jomarkų įvedimo, 
tat įgaliotinis Griškabūdžio kaimo 
Antanas Švedas, sausio ,15 d. vals
čiaus sueigoje paaiškino, kad jo
markai ištikrųjų busią užtvirtinti. 
Tą darbą sutrukdžiusi tiktai aiš
kaus apie tai nutarimo surašymo 
stoka. • Pavieto ir gubernijos raš
tinėse paaiškinę, kad valstiečiams, 
darant nutarimus (prašant ko nors 
valdžios) būtinai reikalinga esą 
paaiškinti nutarime, dėlko to ir 
reikalaujama. Visi formališ
kumai dėlei jomarkų įvedimo jau 

. esą užbaigti ir tik, laukiama esą 
gubernatoriaus užtvirtinimo. Dė- 

1 lei smuklių ir aludžių uždarymo 
šventadieniais'reikią dar, kad su
eiga savo nutarimu paaiškintų, ko
dėl to reikalaujama.

Sueiga po tų visų savo įgalioti
nio paaiškinimų padare paaiškini
mą (geriau sakant tik priėtnė vien
balsiai A. Švedo . išdirbtąjį nuta- 
rimą), kodėl reikalauja smuklių ir 
aludžių uždarymo, ką ir įrašė nu
tarimų knygon.• Paskiau stieiga iš
rinko taip _ vadinamą “Griškabū
džio valsčaus blaivybės komitetą”, 

i į kurį išrinkta; Rygiškių Jonas Mo
tuzą, Griškabūdžio Antanas šve
das, Didvyžių Mateušas Kuras ir 
Obromžilių Jonas Kudirka. Tasai 
komitetas darbuosis vietiniam vir
šaičiui pirmininkaujant. Komiteto 
nariai turės teisę savarankiškai 
darbuoties girtuokliavjmo naiki- 
niipe ir, reikalui esant, dagi kreip
ties į valdžią. *". * v

Netarta taip-pat prašyti vai

kilo tarp vilniečių 
įkurti savo kliubą, kur žmonės vi
sokių pažiūrų ir luomų galėtų 
rinkties bendram apsišvietimui, 
bendram pasilinksminirvui, bend
ram nevieno Svarbaus reikalo 
aptarimui. Tačiau įvykinti tą su
manymą pasisekė vos dabar ir 
tan ačiū rūpesčiui( trijų vyrų: Dr. 
Domaševičiaus, agronomo J. Ma
siulio ir juristo M. Šleževičiaus, 
sustačiusių įstatymų sumanymą ir 
išgavusių valdžios leidimą.

Į pirmą “Rūtos” įsteigiamąjį su
sirinkimą suėjo virš 60 žmonių, ku
rie visi įsirašė į narius ir tuo ta
po “Rūtos” nariais-įsteigėjais. Gra
žioje salėje prie Jurgio prospekto 
(Nr. 22). galima buvo pasidžiaugti 
žiūrint į lietuvių būrelį, suside
dantį daugiausiai iš darbininkų ir 
amatininkų, ir visų viena mintimi 
užimtų, kaip pradėti ir prisidėti 
prie labiau sumaningo gyvenimo. 
Mažas būrelis inteligentų visokių 
pažiūrų irgi maišėsi tarp kitų 
svečių, gyvai visuose sumanymuo 
se dalyvaudamas. Į valdfbą liko 
išrinkti šitie žmonės: 1) Domaševi
čius, 2) Sliaževičius, 3) Basanavi
čius, 4) Valteris, 5) Bruožis, 6) 
Sapkauskaitė, 7) Masiulis, 8) Ma- 
Imžuskis, 9) Cepukaitis, 10) Šla
pelienė, u) Juodvalkis, 12) Vo- 
gonis. Į kandidatus liko išrinkti: 
1) Lauminauskis, 2) Dargužis, 3) 
Macys, 4) Rimkunas.

Žiūrint į tokią puikią 
negalima nelinkėti tam 
susivienyjimui geriausios 
Tik, žinant visokius musų miesto 
gy ventojų santikius.... mintis kasži- 
kodel nurimti negali. Kįla ypatin
gas' atmintyje atsitikimas kas-žin- 
kur ir kas-žin-kuomet girdėtas.... 
Daug kaimynų-ponų negalėjo su- 
savimi jokiu budu santaikoje gy
venti. Vis kas-žin-kas atsitikdavo, 
dėl ko vienas kaimynas ant kito 
gurėjo supykti; Sutarė pagaliau iš
kelti didelę puotą su šokiais susi
taikinimui, tik pasižadėjo vieną iš 
savo tarpo neįleisti, nes jį visi 
įtarė esantį visų vaidų driež_ J
mi. Atėjus pokylio dienai ir vi
siems svečiams besirenkant,

taikinimui, tik pasižadėjo
I . • M • •••

pradžią, 
lietuvių 

kloties....

įtarė, esantį visų vaidų Priežasti
mi. Atėjus pokylio dienai ir vi
siems svečiams besirenkant; niekas 
nepastebėjo, kaip tas nekviestasis 
ir nepageidautasis draug su kitais 
• —.L .---- h Mn_
taikos mylėtojai tuojau pasirūpino 
tą tvarkos ardytoją iš susirinkimo 

Tačiaus šokiams prasidėjus, 
> ir kitiems svečiams salę 
i. Pasirodė, jog ansai ne

kviestasis visur asloje ptibarstė 
čiamerio ir dulkėms pakilus nie
kas negalėjo nuo čiaudymo ir ko
šėj imb susilaikyti...,.

Tarp vilniečių toks kosėjimas ir 
Čiaudymas Jau. mėty mętai| ,tverią

į salę įsmuko. Pastebėjus

IS1

Iš VARSA VOS.
Pastaruoju laiku lenkų 

menė (Lenkijoje) ėmė rupinties 
musų su lenkais santikių klausi
mu plačiau, nekaip tai buvo prieš 
porą metų; pastebimas noras iš
gvildenti, pažinti tą klausimą iš 
pašaknių, išgirsti ir susipažinti su 
jaunąja Lietuva, jos norais, sie
kiais ir tikslais, surasti, jei galima 
priemones numalšinti sukilusiems 
tarp dviejų “senų bičiuolių” vai
dams. ...

Pradžią padarė draugija “Pols- 
kie stowarzyszenie przyjaciol po- 
koju”, kuri įtaisė keletą pasikalbė
jimų su lietuviais, pasiihitč keletą 
žmonių pasiteirauti apie dalykų 
stovį vietoje — į \ ilnių. Rer 
tuos pasikalbėjimus Varšavos lie
tuvių atstovai nurodė eilę reikala
vimų, be kurių išpildymo sunku 
butų lietuviams susitaikyti su len
kais.

Reikalavimai tie maž-daug buvo 
išreikšti šitaip: 1

1. Abiem šalim, lietuviams ir 
lenkams, bendruose santikiuose vi
suomet reikia šviesti praeities san
doros atminimas, rymąs ant ly
gumo ir brolystės pagrindų.

2. Etnografiškosios Lietuvos ri
bose lenkai, išsikalbėdami sau tei
sių lygumą, pripažįsta vien 
vius esant autochtonais (iš

Į senovės tenai gyvenančiais). 
I 3. Lenkai pilnai pripažįsta
viams teises savarankiško kultū
riško ir politiško plėtojimos ir sū- 
lyg savo išgalėjimo privalo palai
kyti lietuvių veikimą toje linkmėje. 
Kur tasai lietuvių veikimas susi
durtų su ligšiolaikiniu lenkystės 
stoviu Lietuvoje, lenkai privalo pri
sitaikyti prie teisingų lietuvių rei
kalavimų.

4. Lietuviai iš savo pusės priva
lo palaikyti, sulyg išsigalėjimo, pa
matuotus kulturiškus ir politiškus 
lenkų siekimus.

5. Visokie vaidai ir nesutikimai, 
kokie galėtų pasirodyti, privalo bū
ti išrišajni teisybės pamatais, per 
bešališkus teisėjus, visiškai atme
tus prievartą.

6. Kurstymas nacijonalinės ne
apykantos, ypatingai žmonių, uži
mančių įtekmingas vietas, privalo 
būti pripažintas prasikaltimu prieš 
savo šalį ir prieš žmoniją.

Tie lietuvių reikalavimai, nuro
dyti paminėtosios draugijos val
dybai, sukėlė įvairias kalbas; kai- 
kurie priėmė juos labai su užuojau
ta ir karštai už juos stąjo, kiti gi 
tvirtino, jog lenkų visuomenė ne
sutiksianti jų priimti. Ypatingai 
antrasai reikalavimas — pripažinti 
etnografiškosiose Lietuvos ribose 
autochtonais tiktai lietuvius — bu
vo lenkams nepatikęs: lenkai ne
galėsią išsižadėti savo teisių ant 
Vilniaus, ir tt. Nurodyta buvo 
jiems, jog ir pačiame Vilniuje di- 

Idžiuma gyventojų visai nėra len- 
Ikiška, o apie kitas vietas jau nei 
kalbėti nėra ko. Be to, dalyvavu- 

| šie jie pasikalbėjimuose lietuviai 
skelbė, jog tie reikalavimai esą tik 
jų, atskirųjų žmonių nuomonė, ir 
kad butų geistina sužinoti tiesiok 
su Lietuvos visuomenės atstovais, 
sukviesti kokį susivažiavimą-• 
Tuo ir užsibaigė tuo tarpu pasi
kalbėjimai.

Vėliau (sausio 5 d.) draugija 
“Zjednoczenie postęųpwe” įtaisė 

j susirinkimą “Dyskusija litewska , 
pasikvietus- taip-pat kelioliką lietu- 

Įvių. Vienas tos draugijos narys,, 
|p. Zubovičius (Lietuvos lenkas)1

visuo-

lietu-
senų-

lietu-

' , IS TILŽĖS.
Vasąrio 4. d. pasimirė

57 hietų amžiaus žinomasis vi
siems lietuviams spautstuvės savi
ninkas ir knygų leidėjas Maude- 
rodė. Jo pasimirimą apgaili ne
vien jo darbininkai, kurių užuojau
tą jis savo meilumu užsipelnė, bet 
ir lietuviai jį su dėkingumu at
simena. Nabašninkas, būdamas 
laisvamaniu, neatstumė nuo savęs 
nei praščiausio “žemaičio”, kaip 
tai darydavo kai-kurie spaustu
vininkai. Nevien Didžiosiois Lie
tuvos lietuviams išleidinėjo jis lie
tuviškus raštus, bet ir Prūsų lie
tuviams įsteigė jis “Naują Lietu
višką Ceitungą”, kuri, rods dėl 
gešefto išleidžiama, tačiau ne kar
tą drąsiai lietuvių teises apgynė. 
Spaustuvės savininku liko nabaš- 
ninko vienatinis sūnūs, kurs be 
abejonės taip jau lietuvių prieteliu 
liks, nes ir jo motina buvo lietuvė.

Tilžėje

4

nuta-

prašoma

Jioesselio 
kovo 4

IŠ GUMBINES.
Gumbinės amatų mokykla 

rė vasario mėnesf už geriausius 
lietuvių moterų išdirbinius mokėti 
premijas. Tam tikslui 
išdirbinių atsiųsti.

Taippat yra nutarusi 
politechniškoji draugija
d. įtaisyti lietuvių išdirbinių paro
dą. Bus taip-jau referatas skaito
mas apie, Lietuvą ir lietuvius. 
Prie tos progos bus tenai |iėtu- 
viški išdirbiniai parduodami. Tos 
draugijos pirmininku yra Roesse- 
lio gimnazijos / direktorius, D-ras 
šmeier.

(“V-tis”).

IŠ PETERBURGO.
Nuo sausio 1 dienos iki 

džio i dienai praėjusių 1908 metų 
visoje Rusijoje parduota buvo iš
viso 77 milijdhai, 655 tūkstančiai 
ir 191 kibiras degtinės, už kurią 
gauta čjj^tmiijonai 734 tūkstan
čiai ir 539 rubliai. Nors ir daug 
degtinės išgerta, vistik matosi, kad 
žmonės prideda susilaikyti nuo gė
rimo, kadangV’per tą-patį laiką 
i9O7-fnetafe'išg¥tta buvo 970 tūk
stančių ir-862'kibirais daugiau, ir 
išrinkta buvo ,J2 milijonais 783 
tukstanČiaiii 33^ rubliais daugiau 
negu perna?. ‘ u

Z nj’-,

1$ ODESOS.

■

gruo-

Odesos lietuvių draugija “Rūta” 
tuoj po įsikūrimo gan stipriai gy
vavo, bet, laikui bėgant, buvo 
bepradedanti irti. Nors lietuvių 
Odesoje yra gan nemažai, bet visi 
jie gyvena kiekvienas sau, todėl 
ir “Rūta” bųvt> nusilpnėjusi. Ke
letas veiklesniųjų lietuvių, norin
čių, kad ‘*kuta"j tasai vienintelis 
lietuvių Odesoje susivienyjimo 
.centras, nežūtų, pradėjo rupinties

J. Zubovičius (Lietuvos lenkas),’kaip nors ją atgaivinti. 
.^umPai, į '■ Odesoje^ yra^ ir latvių draugja.

PRAEITIEJIE METAI PRŪ
SŲ LIETUVOJE.

Kas tikėjos, jog tautiškasis ju- 1 
dėjimas tarp Prūsų lietuvių žy
miau pradės augti, tas apsiriko. 
Kas laukė, bene tik Prūsų lietuvių 
tautiškasis atbudimas nors praei
taisiais metais tikrą pradžią pada
rys, tašai to nesulaukė. Ir pra- 
eitiejie metai Prūsų lietuvių gyve
nime jokių žymių nepaliko, iš ku
rių butų matyti, kad pradeda augti 
tautiškasis susipratimas. Kaip lig- 
šiolei, taip ir šiais metais, viešpa
tavo čia germanizmo dvasia; gal 
Skirtas tik tame, kad skaičius jo 
“garbintojų” iš taip vadįnataų lie
tuvių priaugo, pasididino, j Prūsų 
lietuviaf jau iŠ seniau pasižymėjo 
ir šiahdien dar tebežymi tuo, jog 
garbina vokiečių valdžią ir jos 
kaizerį labiau, nekaip patįs vokie
čiai. Ant kiekvieno žingsnio vi
same jų gyvenime kaip tik kur 
keli žmonės susirinks, tai jau ir 
kalbasi apie kaizerį ir jo šeimyną.

Dirstelėjus į praeitųjų metų po
litiškąjį veikimą, tai aiškiai ma
tome, jog viskas eina senu keliu. 
Lietuvių politiškos partijos progra
ma pasiliko senoviška, norint savo 
laiku ir nutarta buvo ją geresne 
pakeisti. Darbartinioji lietuvių 
partija skiriasi nuo vokiečių tiktai 
vienu dalyku, tai yra, jog save va
dinas lietuviška konservatyvi ška. 
Rods yra paminėta, jog vaikų mo
kymas turi būti prigimta kalba, 
bet tai tiktai ant popierio; šiaip vi
sa kaip vokiečių konservatyvų par
tijos programoje. Dar ligšiol lie
tuvių išrinktiejie atstovai nėra aiš
kiai pabrėžę savo programos.

Dabartinis lietuvių išrinktas at
stovas kunigas Dr. Gaigalaitis lai
kė daug svarbesniu dalyku paremti 
medžiagiškai kasžin-kokią vokiečių 
moterų draugiją “Frauenerwerb”, 
nekaip sąžiniškai ginti lietuvių tei
ses. Jis nevien agitavo tarp Prū
sų lietuvių, bet kreipėsi, kiek skai
tytojams žinoma, ir į Didž. Lietu
vos tautiečius, kad siųstų savo iš
dirbinius jam, o jis tad perduos' 
minėtajai draugijai, kuri padarė 
gerą gešeftą savo parodoje.

Kunigas Dr. Gaigalaitis laikė 
pranešimus Vokietijos mieste Goet- 
tingene vokiečiams; argi negeriau 
butų buvę tą darbą pašventus lie
tuviams, kurie daug menkiau teži
no apie Lietuvą ir jos praeitį, ne
kaip vokiečiai....

Kad kunigas Gaigalaitis kaipo 
valdininkas negali priderančiai už
tarti lietuvių, tai jis žino, turi ži-

(“V-tis”).
Kurmis.

MOKSLEIVIŲ GYVENI-j 
MO ŠVEICARIJOJE.

Friburgo Universiteto studentai 
lietuviai, pajutę reikalą kokio-nors 
tvirtesnio ryšio, kuris juos arčiau 
vienytų ir padėtų geriau prisi
rengti prie ateisiančio Lietuvoje 
darbo, gegužės 7 dieną, 1899 me
tais, sudarė lietuvių-studentų drau
giją — “Rūtą”, priimdami jai jau 
tada gyvuojančios Zueriche lie
tuvių draugijos įstatus.

Naujai įsikūrusį draugija pasi
statė sau tikslu rengties sujungto
mis jiegomis prie ateinančio darbo 
Lietuvoje, bažnyčios ir tėvynės la
bui. Pažymėtasis tikslas ir šian
dien tebėra tas pats. .Pirmutinė-; 
mis savo gyvenimo dienomis “Rū
ta” turėja išviso septynis narius; 
kurių skaičius ir vėliau nekiek tė- 
pasidaugino. Dabartės draugijoje* 
yra devyni nariai; — tiek ir'yra 
čion šiuo tarpu gyvenančių lietu-; 
vių, išskiriant vieną mergaitę, ku-l 
ri prie draugijos neprisidėjust.

Draugija turi gana didelį, kas
met vis augantį lietuvišką knygy
ną, — daugiausiai lietuviški vei
kalai. Yra taip-pat daug knygų 
ir svetimomis kalbomis, kurios iš 
kurio-nofs atžvilgio paliečia Lie
tuvą. Knygynu draugijos įstatais 
gali naudoties netik nariai, bet ir 
pašaliečiai žmonės. Draugija par- 
sisiųzdina visuS Lietuvos lietuvių 
laikraščius; tatai nariams labai pa
deda sekti Lietuvos kultūros bėgį. 
Kas dvi sanvaiti daromi draugijos 
susirinkimai.

Pažvmėti reikia plačiai vedamo
ji “Rūtos" kronika ir protokolų 
knygos. Pirmąja rūpinasi draugi
jos knygininkas, kurio priedermė 
yfti sekti viešą visų lietuvių .gyve
nimą ir svarbiausius apsireiškimus, 
draugijai pripažinus, įtraukti į kro
niką. Knygininko globoje yra 
taip-pat “Rūtos” archyvas; čia ei
na • visokie dokumentai, paliečią 
kaip visų lietuvių, taip draugijos 
gyvenimą.

Protokolų knygą veda draugijos 
raštavedis; čia įrašomi gana pla
čiai visi draugijos susirinkimai.

“Rūtos" santikiai su kitų Švei
carijos universitetų lietuviais stu
dentais laikui bėgant mainydavosi.

1906 metais “Rūtoje” buvo ki
lęs sumanymas padaryti visų Švei
carijos lietuvių susivažiavimą ar- 
timesniems ryšiams padaryti, pa
žiūromis pasidalyti ir svarbesniems 
Lietuvos gyvenimo apsireiškimams 
apsvarstyti, o gal-but ir visų Švei
carijos lietuvių studentų vienai 
draugijai sutverti.

it i* »

Iš

da-

lų-
ne-

i

n
* u

4

t

h
•a
‘S

r

ką

h.
• i-. J 
i d



(kelio

fe

tikra
nes

čia 
vir- 

tNuo-

bet 
dau-

LAISKAS IŠ LIETUVOS.
Trumpai gavai Tamsta atsaky

mą per laikraštį.* Ačiū jums visi ■ 
sakom už prijautimą ir “Lietuvos ■ 
(Ūkininko” platinimą. Pas mus 
Lietuvoj teipogi ne kaip stoyi da
lykai. Viešpatauja valdžios sau
valė. kiekvienas mažiausias činau- 
ninkas varo savo politiką, o tikrai 
pasakius žiuri kaip pasinaudoti iš 
žmonių. Kadangi galima į kalė
jimą įkišti vienu apskundimu .ant 
vėjo paremtu, tai niekas nėra tik
ras savo likimo. Dabar iš visų 
kampų išlindo musiškiejie blogo 
noro žmonės, kurie sykiu su policija 
kankina žmonės ir juos demorali
zuoja. Taip sunku gyventi! žmo
gus žmogui pavirto budeliu, nėra 
kam įkvėpti žmonėms drąsą* o 

.pirm visko viltį į geresnę ateitį. 
Dabar reikia kantrybės, reikia 
tiems, kurie pasiliko arčiau ir tvir
čiau spiestis, pradėti vėl iš pama- 1 
tų darbą. Gaila tik, kad tų darbi- ' 
ninku teip mažai liko ir kas kart 
mažiau lieka. Pas mus Lietuvoje 
dabar, galima pasakyti, visos orga
nizacijos ypač politiškosios, ką bu
vo susitvėrę 1905 m. beveik išny- 

♦koj Toks pats' likimas pasiekė V. 
Sąjungą, kur ne kur ji laikosi, bet 
silpnai, kas ne tupi ar ne pabėgo, 
griebėsi kultūros darbo. Suvalki
joje įėjo į “šviesą”; idant plačiau Į 
vejkti ir turėti priedermę.’ Dabar 
vėl viskas suardyta. Kauno rė- 
dy(boje žmonės stengėsi grupuotis 
aplink ūkio ratelius - (žinonpa ne 
visur, ne ten kur kunigai ar dva 
rininkai nelaiku paėmė tuos rate 
liijs savo globon) ir iš dalies 
Aušros skyrių. Dabar pas mus 
partijos apmirusios, L.S.D.P. labai 
silpna, sodžiuje beveik niekur netu
ri savo žmonių, pasiliko dar mie-

> stttose ir tai labai, labai sumen- 
kėjusios organizacijos.' Prieš vie
ną priešą, klierikalus, visi einame 
ir varome vieną darbą. Taigi tarp 
partijų revoliucijas jokios nėrą. 
nes ir partijų nėra, tik atskiri žmo
nės. kurie ant galo suprato, kad 
reikia iš vien eiti prieš bendrą prie
šą. Nors, jei su laiku pradės eiti 
stiprin, tas pats atsikartos, — vie
ną kitą nofės suėsti. Ką daryti, 
męs dar nepribrendome. ‘ Amerir 
fcoje turbut ,tas pats atsikartoja. 
Jęąs pas mus buvo anais inetąjs. 
tamsią minią trumparegiai politi
kai mano, sufanatizavus, jiavesti 
kpr norės, o .patys neapsižiurės 
kur atsidurs ir nežinos kaip ir 
kokiu budu jį suturėti nuo darbų, 
ktirie visai garbės nedaro, ypač 
pirmeiviams. • X. X.

-T J

TĖVŲ PRIEVARTOS AUKA.
Duųuesne, Pa. Rūsyje tėvų pir 

mų rado su perpjauta gerkle gra
žiausią čia maskalkaitę, Smilą M|- 
jesterovičJ 9 vai. tdrėjo būt jOs 
vestuvės,^ bet mergina jų nelattte. 
Yra tai auka prievartos. Tėyai 
mat ją privertė tekėti už nek< 
čiamo vyro. 1___
rų vaisių neišduoda.

Ruffalo, N. Y. Siautė čia gais
ras, kuris išnaikino nąmų bloką 
terp Michigan, Scott ir West Mar
kei str. Nuostojius gaisro padary
tus skaito ant 300000 dol.

:n-
Prievarta niekur ge-

GERAS ATLYGINIM AS. 
Decatur, \Vis.

mas perkratinėjo skundą motetu 
Duprest, kuri nuo moteries Basi 
Sivlcy reikalavo atlyginimo už 
naikinimą .prilankomo jos vi| 
Teismas pripažino 
Apskųstoji yra tai 
jos.

LIETUVA

Iš AMERIKOS.

Sunimer, \Vis. Viduryj šito 
miestelio 11 d. vasario siautė gais
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
200000 dol.

Čianykštis teis
ies 
ler

jai 30000 dol. 
v uošvė skunldė-

V ARGAS.INDIJON U
Helena, Mont.

man atėjo indijonų Chippewa 
minės vadovas ir skundėsi ant

Chico, Tex. Sudegė čia namai 
pastoriaus W. J. Gregory. Ugnyje 
pražuvo ir patsai pastorius. Ug
nis užgimė nuo padegimo.

Cianykštin tris- 
gi- 

' ar-
go, kokį ind i joną i kenčia ; j'digu 
greitai nesulauks pagelboSj dides
nė dalis indijonų išmirs nuo hado 

bet

NELAIMES ANT GELŽKE- I 
LIU.

Memphis, Ten. Netoli Coldwa- 
ter, W is. iššoko Chicago Central 
gelžkelio traukinys iš vėžių ir su
sidaužė. Prie to viena ypata liko
si užmušta, o apie 20 tapo sun
kiai apkultų. Traukinys tyčia iš 
vėžių išvestas niekšų plėšiktj

«vinism and Experimentil Methods 
in~Botany), prof. D. IT. *Mac- 
Dougal;

Kovo 17 d.: “Išsivystymas kai 
bos, bei tardymas kalbos’’- (Evo- 
llution in Language and in Study 
of Language), prof. C.“ D. Buck ;

Kovo 18 d.: “Pasirinkimas, Kei
timas ir Priderantis atsigimimas 
(Selection, Mutation and Orjhoge- 
nesis), prof. C. O. VVhitman.

Vieta, kur augščiau minėti iš- j 
guldinėjimai bus yra:

Kent Theatre, 4 valandą po pie
tų, Ellis Avenue, tarpe 57 ir 58 
ui. Chicago University Grounds. 
Pietinėje dalyje miesto.

Antanas Rutkauskas M. D.

ir šalčio.'_ Jiems priguli žemė, 
valdžios jos jiems neduoda.

I GINČAI DEL MUITU
j Los Ąngelos, Cal. Čianyki

rišus draugystėms i vietų centrą. | turi įsuodinai savo teisingunų. 
Laike polemikos gal paaiškėti ne 
viena da/- tamsi vieta, ne vienas 
skaitytojas gal geriau tuomet su
sipažinti su tuo klausimu. Užtai 
polemika yra naudinga ir būtinai 
reikalinga. Bet polemizuokim rim-

ras, kad Pittsburgiečiai dirba, nes«i 
tori apie 6 kuopas S. L. A. To
liau p. Praeivis sako: buvo čion 
L. S. Š. A. kuopa, kuri, turbut, 
žlugusi. Lai nesirūpina p. P. tos 
kuopos likimu, kuopa dar tebėra ir 
auga, Tėvynės Mylėtojų kuopa 
teipgi auga; apart bažnytinių — 
yra dvi tautiškos draugystės — 
D. L. K. Gedimino draugystė- ir 
Laisvės draugystė; kaslink L. M. 
draugystės tai p. P. ir per toli nu
važiavo, nes aš manau, kasžin ar 
berasi Suv. Valstijose lietuvių ki-1 
tą draugystę, kuri rūpintųsi dau
giau apšvietimu lietuvių. Ne ga
na, kad minėta draugystė, knygyną 
turi ,kuriame randasi knygų be
veik u> $1000, draugystė prenu
meruoja laikraščus kiekvienam sa
vo nariui. P. Pr. girdėta apie Bu
da vojimo bendrovę, kuri buk 

j kunigo rankose. Gal p. Praeivis 
dažinojo apie tai iš melagių biuro? 
Ta bendrovė ne buvo kunigo ran
kose ir negali būti; kasierium 
Vaišnora kaip buvo ir dabar yra. 
Kun. Sutkaitis buvo bendrovės se
kretorių, bet dabar juom nėra, jei
gu bendrovė išrinko Grajauską, 
bei vargonininką pirmininku, tai 
tas ne reiškia, kad bendrovė kuni
go rankose. Bendrovė yra po 
charteriu ir po valdžios priežiūra, 
Budavojimo bendrovių komisijos. 
Tas ženklina, kad ji ne gali būt nei 
kunigo, nei keno kito rankose. 
Butų geriau, kad p. Praeivis ki
tu kartu melų ne rašinėtų, bet 
Užėjęs j tokį miestą ,kur, kaip 
jis sako, tamsybė, apsileidimas, su
žlugimas viešpatauja, kad pamoky
tė žmonės kaip atsikratyti nuo to
kių negeistinų apsireiškimų, o ne 
rašyti melus ir klaidyti skaitytojus: 
melas t prastas ginklas ir patar
lė sako: su melu ne toli keliausi.

J. G. Miliauckas.

sąnarys, išvažiuodamas į kitą mie
stą, neatbūtinai turėtų pasiduoti 
ano miesto draugovių globai, ku
rios atsitikus ligai, pasirūpintų 
juom kaip savo draugu ir praneš
tų to ligonio draugovei su savo 
daktaro paliudijimu, kad teisingai tai ir į politikos, ekonomijos ir 
tas sąnarys reikalaitja pašelpos, abelnai visus visuomenės ir kitus 
kad jis serga' Tąsyk nebūtų to- klausimus nekiškim ypatiškų da- 
kių apgavimų kaip kad dabar bu- lykų.

\ ienok pas lietuvius tokios po
lemikos dar nebuvo. Pas lietuvius

va. * T •,1
Minėtos draugovės visos trjs

turi savo centrą ir meldžia , kitų kiekviena polemika vaidais pasi- 
miestų draugoves atsišaukti. Jei baigia. Už tai daug yra tokių ku- 
jau kur kitur yra panašus centras, mano, buk polemika ir vaidai 
tai-teiksis atsišaukti šiuo antrašu: ta’ synonimai, tai tas, pats. Kam

J. Letuvninkas,
26, S. Green st.,

Baltimore, Md.

jau įkirėjo vaidai, tas visoms, ke
turioms stumia nuo savęs ir po
lemiką kaip kokią baisią šmėklą!

Polemikos bijotis nėr ko. Kitos 
tautos het turi tam tikrus polemi
kos laikraščius. Nesibijokim ir1 

„ mes. Bet stumkim nuo savęs ne-
preiegenių reikalingus barnius, nes apie tai

pajudino ti ėjimis ą skaitytojams skalyti jau nusibodo'.
O reikia pripažinti, kad Amerikos 
laikraštija labai mėgsta *ypatišku- 
mus. Tankiai visos skiltis užkimš
tos vien ypatiškumais. Tas dva
riško peno skaitytojams neduoda.

IŠ KENOSHA, WIS.
d. vasario, Schlitz halėje., 58 

kuopa L. S. S. A. parengė viešą 
susirinkimą. Kalbėjo drg. P. Pus
kunigis apie socijalizmo platformą 
ir apie moterų teises. Nors retai 
darome susirinkimus, bet į paskuti
nį susirinkimą mažai kas atsilan
kė: atėjo vos apie 50 ypatų, mo
teris ne atėjo nei viena. Litera
tūros parduota už 75c. Aukų su
rinkta $t-3O. Viena ypata įstojo 
į kuopą, |

Vakare 58 kuopa parengė susi
rinkimą Racine, VVis. Kalbėjo 
drg. P. Puskunigis apie vargingą 
gyvenimą darbininkų ir turtų iš
dalinimą ir apie moterų teises. 
Žmonių buvo vos apie- 40 ypatų, 
moterų nei vienos. Literatūros 
parduota už 60c. Aukų surinkta 
$1. Viena “ypata įstojo į kuopą. 
Kalbėtojui užmokėta $248. Ka
zimieras Braževičius dekliamavo 
eiles “Daugiaus šviesos".

K. B.

ATEITIES TIKĖJIMAS.
Vienas iš prelegentų “Aušros’ 

draugystės 1 , 
klausimą, skaitydamas prelekciją 
sulyg temos — .“Ateities Tikėji
mas”.

Prakalboje prelegentas prisipa- 
žno, kad esąs Rvmo-katalikiško ti- 
kėjimo, ir non Ūme_ Jr | Ne pro5a|i pridurti

vos laikraštija nuo to nevisai liuo- 
sa. Reikia gydytis, -r- tuorhet tik 
ir musų rašliava,šiek tiek pakils 
išbris iš purvyno, į kurį- nuklimpo 

Kt-u. . Z. Aleksa.

7

že-

Omaha, Nebr. Netoli nuo čia 
iššoko iš vėžių pasažierinis Misouri 
Pacific gelžkelio trūkis. Prie 
viena ypata likosi užmušta, o 
tuonios tapo sunkiai sužeistos.

to

ličiai 
gėrynių anporteriai pakėlė prote
stų prieš valdžių uždėtus 1111 itus 
ant, japoniško gėrymo saki žadi
namo. Importeriai sako, jog 
saki (.turi būt skaitoma alum ir 
už atgabentą iš Japonijos r< ikia 
mokėti įpuito tik 20c. už galioną.

kaip 
nuo

, nes

Muitininkai gi muitą skaito, 
nuo vyno ir reikalauja 504

ltus

galiono. (Susitaikyti ne lengvą.

EXPLIOZIJQS.
Wheeling. \V. Va.* Gaylor 

syklose expliodavo bačkutė parako. 
Expliozijos keturi darbininkai' li
kosi užmušti.

ka

dėl to Skirtumo reikia ar vienai, _ l . .W • • t-..’ *1 1* _ Iar kitai ‘ pusei -išsižadėti kelių 
lijonų dpliarių į metus.
sunku ųuspręsti, kas ištikrb 
saki; alus, ar 
svaiginantis gėrymas 
dirbtas.

Tod<

vynas ? "S fa 
iš rvžm

DARBO AUKA

nu-
lėl ir 

yra 
tai 
pa

VĖTROS.
Cleveland, O. 14 <1. vasario 

ypač vakarinėse ir pietinėse val
stijose siautė sniarkios vėtros ir 
sniego darganos. Telefonų, tele
grafų ir Hrtrtriškų gelžkelių vielos 
likosi nutraukytos. Mieste West 
Point, Miss. dvi ypatos tapo už
muštos, q septynios sunkiai apkul
tos.

■ncanLo.raiįe, O.
Shipbuikling »Co. nugriuvo pasto
vai ir .tūlas darbininkų skaitlius 
nupuolė; žemyn. Trįs darbininkai 
užsimušė, o penki kiti pavijingai 
apsikulė. I į.

DARBININKU NELAIMtĖ.
Zeigler, III. Le|tero anglių ka- 

<»yklose, kur neseniai atsitiko didelė 
expliozija. dabar vėl atsitiko maža, 
bet ir ji teip išgazdino dirbančius 
darbininkus, kad jie leidosi prie 
išėjimo. Du <..........................
pilną vandens duobę ir prigėrė.

UŽGRIUVO

IŠ DARBO LAUKO

IRAPSIVEDĖ SU MOTINA 
SU DUKTERE.

St. Joseph. Mo.' Gyvenantis 
mūrininkas \Villiam Smjth apsi
vedė su motina ir su duktere ir 
visi trįs drauge gyveno. Duktė 
žinojo/ kad Smith yra vyru \jos 
motinos, bet ji sutiko teipgi už jo 
teketi.

RENGIA NAUJĄ MIESTĄ.
Superior. VVis. • Netoli nuo čia 

United States Steel Co. rengia 
niaują miestą. Ji pirko 1600 akrų 
žemės, ant kurios bus parengtas 
miestas. Jis bus prie St.
River.

čia

uing 
tūlas darbininkų skaitlius Roslyn, \Vash. Darbai eina 

čia blogai: kasyklose dirba tik 3— 
4 dienų sanvaitėj. Čiamkščiose 
kasyklose likosi elektrikus užmuš
tas lietuvis Liudvikas Vienckus. 
Palaidojome jį 29 sausio. Jis bu
vo 27 metų. I’aėjo iš Kauno gub.', 
šiauliii pav., Nunupio sodžiaus.

Dom. Savickas, i
Box 5>9, Roslyn, Wash.

darbininkai įbėgo Chicago. III. Viena iš Chica- 
gos galvijų skerdyklų padarė kon
traktą su Anglijos kariumenės už- 
veizda. sulyg kurio ji apsiima pri
statyti mėsą Anglijos kariumenei.

I IŠBADĖJĘ VAIKAI. 
! New York. Susirinkime 

rų New York Academy of

numirti. Toliaus aiškino, kad skai
tyme atsikartos tankiai 
laisvė ir teisybė, kas reiškia 
minties ir dvasios, ir tikrą, 
teisybę, be jokių nudavimų. Pre- 
lekcijoj jis nurodė keturis 
tus ateities tikėjimo, kuriais busią: 
laisvė, teisybė, apšvieta ir drą- 

kam- 
atei- 
ab^ jnį: Kas tai yra metelinga? Senė

žodžiai 
laisvę 
aiškią

pama-

’ 1 -
; METELINGA.

Nr. 4 “Lietuvos” radau straips-
sa. \’isi . tie • keturi 
piniai akmens pamatų 
ties tikėjimo yra, be 
Jonės, labai geri ir tvirti, 
kad prelegentas paaiškino, jog ap- Mvo kįklo, teiį> apie ją pasakoja-1 
švieta ateities tikėjime pakels mo- Metelinga .buvusi lentutė apvali 
teriškę ant augštesnio laipsnio, ir su skjtyte įrišimui šniūrelio tiek 
sutvarkys šeimynišką gyvenimą';. ilga> kąd butų galima užsikabinti 
kuris, be abejonės, yra pamatu ant Xe-ioio ją kokis mo_
tvarkos draugijoj. Bet idomu, kinys, kuriam mokintojas paskv- ’ 
kad skaitytojas prelekcijos, kuris rė (mokintojais buvo daugume 
drąsa daro vienu iš kampinių ak
menų ateities tikėjimo, nepasielgė 
pagal savo teoriją, nes kritikuoda
mas senus tikėjimus pats apsisau
gojo nuo kritikos, uždrauzdamas 
klausytojams uždavinėti klausy
mus ir kritikuoti jo išvadžiojimus, 
kas rodė, jog skaitytojas jautėsi 
per silpnu apginti savo išvadžioji-

ypac, liai, kurie tą metelingą nešiojo ant 
er ___  I . -k _ . • • . .

IS TAMA0UA, PA.
Lietuvių čia yra 30 šeimynų, 

tiek bus ir pavieniui Visi pas
kendę tamsybėj ir permirkę gir
tuoklystėje. I^aikraščių išskyrus 
porą ypatų, niekas neskaito tik kur- 
nekur galima pamatyti “Saulę” ir 
“Žvaigždę”., apie kitus laikraščius 
ir užsiminti negalima, nes kiti, anot 
jų nuomonės, bedieviški, kokius 

kunigai užgynė. Skai- 
laikraščius, matome, 

kitur lietuviai or
ganizuojasi, tveriasi visokios 
draugovės, pas mus yra priešin
gai. Teisybė, praeituose metuose 
šita epidemija ne aplenkė ir mu
sų miestelio: susitvėrė kuopos: 
L. S. S., S. L. A. ir S. L. R. K. 
bet dabar beveik visos pa- 
įro: sanariai L. S. S. ir S. L. A. 
priversti aplinkybių išvažinėjo ki
tur, o nauji nesirašo, teisindamiesi, 
jog ir taip gerai gyventi. Bandyta 
rengti prakalbas, bet tai buvo 
bergždžias darbas, raginimai buvo 
balsu šaukančiu tiruose.

Per naujus metus L. S. S, 103 
kuopa parengė prakalbas. Žmonių 

risirinko apie 50—60. Atvažiavo 
ir keli anglijonai socijalistai pa
žiūrėti, kaip lietuviai užsilaiko su?< 
s i rinkimuose ir kaip organizuojasi. 
Ir musų lietuviai pasirodė labai 
puikiai, ypač jauni vyrai: dar kol 
nebuvo merginų, tai dar šiaip taip, 
ir tai kelt, gerokai įkaušę, nerima- 
stavo; bet atėjus kelioms mergi
noms, tuoj visi jauni vyrai puolėsi 
prie merginų ir pradėjo graibyti 
krutinės. Paskui, visi sukibę j 
krūvą, išmarmėjo laukan.

Sausio 10 dieną nuėjo į kapus 
musų L. D. K. Gedimino Uk. Kliu- 
bas. Verkt ant jo kapo nėra už 
ką, nes nepaliko nieko tokio ypa
tingo. Susitvėrė du metai atgal, 
veikė labai daug, ką rodo tuščios 
alaus bačkos.

Darbai čia eina labai silpnai. 
Kasyklos dirba 4 dienas sanvaitėj.

skaityti 
tydami 
kad

vargonininkai ir mokindavo vien ■ 
lenkiškai, lietuviškai mokinti buvo • 
uždrausta). Turintis tokią lentu
tę turėdavo nueiti vakare pas kai-f 
myną, kuris leizdavo vaiką moky-1 
ties pas vargonininką į “špitolę”, 
bet neidavo į vidų, tik po langu r 
klausydavo, kaip mokinys- kalba|

• - -- r su namiškiais. Išgirdęs bent vie-i
mus, ir kad pats neturėjo tos drą-l^ žodį ištartą lietuviškai, už lan- 
sos, kuri, sulyg jo išvadžiojimų. Į go esaatis sušukdavo -‘metelinga” 
turi būt pamatu tikėjimo. ir pametęs lentą palangėj, bėgdavo:

Skelbėjas Ateities tikėjimo, pėfk-1 atgal į savo namus, tas prasižen- 
damas senus tikėjimus ir ClyyStų, |gėlis, kuris prašnekėdavo lietuviš- 
sakė, buk seni tikėjimai 
stebuklų ir dogmų, bijosi mokslo 
ir neatsako reikalams žmonijos — 
kuk Christus, skelbdamas savo 
mokslą laikuose didžiausios bau
džiavos ir pažeminimo moterų, nė 
vienu žodžiu ne užstojo už bau
džiauninkus ir nė vienu žodžiu ne
sistengė pakelti moterį ir šeimy
nišką gyvenimą, kuris yra pama-

j parengi ant [kai, turėjo tą lentutę pasiimti ir 
rytmety), ant kaklo užkabinęs, 
eiti į mokyklą, ir mokintojas jį • 
nubausdavęs už kalbėjimą lietu- ; 
viškai į tai klupojimu ant žirnių 
papiltų ant žemės, 
plauku pešimu, stovėjimu kampe': 
mokytojo paskirtą laiką. Dar to i 
nebuvo gana: dar turėjo “mete-į 

. _  . . lingą’’ parsinešti vakare namon;
tu laimingo sutvarkymo draugi jos. | ir eiti šnipinėti kitą, sugauti be 

 

Skaitytojas matyt ne visai susipa- Į šnekant! kitą savo draugą ir anam 

 

žinęs su įstatais senų tikėjimų ir j teip pat palikti “metalingą”, kaip 

 

su Christaus mokslų, nes kitaip | jam kad buvo palikta. Teip tęs-, 
tokių niekų ne skelbtų.

Tegul prelegentas painia Bibli
ją ir perskaito pamokslą Christaus 
ant kalno, užrašytą pas Mateušą, 
arba jo atsakymus farizėjams ir 
seduceams, kaip ir kitus pamokini
mus, o pamatys, kati Christus pei
kė skriaudimą žmonių, peikė hypo- 

kriziją, peikė nedorą pasielgimą su 
moterims, mokino gyventi dorai, 
platinti brolišką meilę, liepė jieš- 
koti teisybės. Dešimtis gi prisa
kymų Dievo nurodo teip aiškiai 
būdą doraus gyvenimo, kad jeigu 
žmonės elgtųsi sulyg tų prisaky
mų, tai ne reiktų nė advokatų, nė 
teismų, nė ateities tikėjimo skel
bėjų. Todėl reiktų kiekvieųam no
rinčiam skelbti ateities tikėjimą 
susipažinti nuodugniai su įstatais 
ir mokslu senų tikėjimų, o tas 
apsaugotų skelbėjus naujų tikėji
mų nuo baimės klausimų ir kri
tikos. Klausytojas.

. I§ BROOKLYNO, N. Y.
Musų mieste yra J. Paufėno gy

nimo komitetas, kuriame dalyvau
ją penkiolika draugyriKų.fd 8 dieną 
vasario ,komitetas parengė prakal
bas surinkimui .aukų reikalingų ve
dimui bylos su Masknlijoa valdžia. 
P. Giraitis savo kalboj! norėjo 
daug išaiškyt, bet jam nenusisekė.
Pradėjo nuo Amerikos skurdaus 
darbininkų gyvenimrL pabaigė ni- 
gone ant musų moterių ^tamsumo, 
J. A. Stankus., nedaug pasakė, 
tnkmpai perbėgo J. Paurėno gy
venimą ir priminė jog reikia au- 
kaut, po kiek kas gali, gynimui
Paurėno. Aukų sminkta $11.70 
Lietuvių choras (da vardo neturi), 
vedamas p. P. Bukinaičio, padai
navo dvi daini: “Lietuva tėvynė 
.mttsų”, ir “Marselietę”. N. Aleni- 
kov kalbėjo rusiškai. Jis nupiešė 
vilas šunybes Maskolijos valdžios. 
Priminė, jog net gana augšti val-

- dinos.-tarnai dalyvavo užmušime
dėjo dabar dirbti su ne prigulin- pj^vės ir kitų. Ragino lietuvius
čiais į uniją. Mat organizuotiejie susitverti skyrių Raudonojo Kry-
darbminkąi sustreikavo. > žilus, kuris kas metai išsiunčia

, Maskolijon po 2—3 tūkstančius
• doliarių paselpąi kaliniams. A-

Dembskis kalbėjo lenkiškai. Jis 
aiškino, jog viešuose darbuose ne
reikia skirstvt darbininkų spėkas. MOKSLO SAI.INIKKV ATI- 'JL

- ' sivieniją. .langiau svarbių darbu
Ubai gaila, kad šitas reikalas nuvcikti -j A s

nebuvo ankščiau apreikštas vieti- .
niams lietuviams. Nors suvėlin
tas. ir. žinoma nepilnan surašąs/iš- 
guldinėjimų, vienok, ką žemiaus pa
duodu, tas vertas yra vardo “dva- 

p^^Jsiškos puotos” tiems, kurie perma
no anglišką kallią.

Chicagos miesto universiteto 
Biologišką draugovė parengia 
eilę viešų 
mų............

New York. 65 skrybėlių dirb
tuvės, kuriose dirbo iki 25000 pri
gulinčių j uniją darbininkų, pra-

KETURIAS YPA- 
TAS. <

Pottsyille. Pa. Netoli St. Nico- 
las \Vashery, Philadelphia and 
Reading Coal Co., kasant darbi
ninkam; apačioj' pasidariusias iš 
kasyklų išmetu kalvas, visa kalva
nuslinko ir užbėrė keturis vyrtisj 
Atkasė ■ juos rods neužilgio, bet 
jau negyvus.

SNIEGO DARGANOS.
Pereitos sanvaitės antradienio 

naktyj Dakotose, \Visconsine, Ar- 
kansasey Nebraskoj. net Coložadoj, 
siautė Smarkios labai sniego dar-

LIETUVIAI AMERIKOJ

Louis

C 4 . ~į .pganos. Kaip kur užsnigo gek 1 
traukinius ir jie turėjo sustoti 
braskoj termometras rodė 203 
•niąu zęro.

dakta- 
Medi- i 

cine, daktaras pamestų vaikų na- 
niių Mathias Nicoll skaitė praneši- 
rtą, jog daugelis New Yorko vai 
kij teip suvargę, kad visai netin
ka mokyklų lankymui. Jis pasa
kojo apie vieną 9 metų italijonuką, 
Ickiris sveria tik 35 svarus. Jis be
veik badu marinamas, o turi at
likti sunkius namų darbus.

L ŽUDYS ŽMONĖS.
.Uleveland, O.1 Nusibankrutino 

čia Lamprechto & Co. bankas. 
Skolų yra $1250000. Turtai ban
ko daug mažesni; todėl '.sudėju- 
siems banke pinigus atseis ne ma
žiai žudyti.

ŠVEICARŲ KOLIO^IJA.
Denold, Wis. Turtingi šveica- 

rai šitose aplinkinėse pirko 10000 
' akrų žemės ir ant jos parengta 

bos šveicarų kolionija. Kiekvienas 
kolionistas gaus po 80 akrų žemės. 
Kolionistai parengs čia pienininky
stės ūkę, užsiims išdirbiniu sūrių. 
•C/ f

(PRAŠALINO NUO TARNY- 
STOS.

w Hutchinson, Kas. Už ėmimą 
Ityšių nuo visokių prastos garbės 
4>eigos vietų, likosi nu^> tarnystes

BAŽNYČIA TAI PARDA\| 
Philadelphia, Pa.

Harristį pastatė čia bažnyčią^ 
ištikro išrado kaipo tokia ir Pasto
rius atlieka savo vėlių ganymb pa
reigas, bet bažnyčioj 'yra 
departamentališka pardavinė,

Pastorius 
kuri

joje yra net kelios pardavinės. 
Nebereikalo todėl prancūziškai raš
tininkas Charles jau seniai išreiškė 
nuomoję, kad bažnyčia pavirs į 
tikrą pardavinę; tokia ji ir dabar 
jau yrą, tik savo reikalus veda dar 
ne atvirai.

GAISRAI. 1
Daytona, Fla. Netoli nuo 

miestelyj Sea Breeze, 
Clarendon hotelis. 
gaisro padarytus skaito ant 
000 dol. Gaisras užgimė miktyj, 
kada (visi svečiai miegojo, 
jiems pasisekė išsigelbėti, tik 
gurno <laiktai sudegė.

Vincennes, Ind. Sudegė 
Enuvvno komų malūnai ir si 
šum 100000 bušelių komų, 
stotus įkaito ant 150000 dol.

Rochester, N. Y. Netoli

Čia, 
sudegė 

Nuostolius 
250-

lįs SO. BROOKLYNO, N. Y. 
. Čia gyvena lulas lietuvių skait
lius. 1. dieną vasario likosi čia už
dėta jiašelpinė draugovė vardu 
“D. L. K. Mimlaugio“. 1-a.ike ligos 
ji sąnariams mokės 'po $6.00 san-

..—e t________ . vaitėj, o posmertinės $200. Kvie-
moksliškų išguldinėji- čiame visus čianykščitis lietuvius 

mų.............. apvaikščiojant šįmt- prie jos prisirašyti ir visiems drau-
metines sukaktuves gimimo dienos ge darbuotiesi musų tautos labui, 
garsaus moklinčiaus Darwin’o. Prie jos prisirašė -jau 20 sąnarių.

Nuo pradžios šio (vasario) jau Komitetas išrinktas . įįi sekančių 
daug išguldinėjimu įvyko, bet bus ypatų: prezidentas Bindokas,

sekretorius — J. JLąrkis, kasieriuĮTegul čia niękas nevažiuoja darbo 
— A. Malauckas, j( . f *

| I§ PITTSB'yR,^ PA.

Tūlas p. Praeivis, 6 “Lietu
vos” patalpino n^o pufės sieksnio 
straipsnį apie Pittsbufgo lietuvius, 
kurių rado net toooo, ir išvedė, 
buk nieko tautiškp pittsburgiečiai

Ne užtarsiu Pittsbur-

tai ausų ir ‘

davosi !per visą mokimosi laiką? 
Tokia mada buvo įvesta parapijo
se: Židykų, Ilakių, Sėdos, Žema
lės ir Tirkšlių, (Telšių pavieto). 
Paminėtose čia parapijose iki 1900 
metų lietuvių kalboj daug buvo 
žodžių paimtų iš lenkiškos ir ru
siškos kalbos; vėliau mokiniai lan
kanti Liepojaus gimnaziją pradė
jo lietuvių kalbą valyti, vietoj len
kiškų ir rusiškų žodžių, mokino 
žmonės ( grynų lietuviškų.'

• Bonifacas Jukna.

IDEALIŠKOS SEIMYNINKES 
YPATYBĖS.

Daugelyje namų randama viena 
iš trijų rųšių moterų, kurių pir-| 
mos dvi tenka pertankiai matyti, 
trečia gi perretai.

Pavyzdžiui paduosiu tris sese
ris. Viena jų yra puiki virėja. 
Ji padaro skanius velgius tary tum 
iš menko nieko. Bet ji labai ne*

dar dešimtis labai svarbių gvildė- j
nimų: ( >

Vasario 17 d.: “Keitimąsi ir 
įgimimas” (Variation and Here- 
dity), prof. W. L. Tower;

Vasario 18 d.: “Išaiškinimas 
įtekmės Aplinkybių” (InJerpreta- 
tion of Environment), prof. H. C.
Cowles;

Vasario 24 d.: “Darvinizmas bei ne nuveikė.
Politiškas Mokslas, prof. C. E. go lietuvius, bet nąriu atkreipti 

t * ------------------«««
25 d.: “Evoliucija kad ne patikėtų aklai p- Praeiviui. 

t.Hmgauo fiziška ir socijališka" Praeivis kalba .buk Pittsburgo lie- 
(H urna n evolution — Physical and tuviai paskendę girtuoklystėje ir 
Sočiai), Dr. George A. Dorsey; nieko ne dirba visuomenės labui. 

Kovo 3 <£: “Darvinizmo įtek- Kokių veikalų p. P. nuo Pittsbur- 
mė ant Psychologijos”, prof. J. R. giečių norėtų? Ar kad Pittsbur- 
Angell; ........... .... —-xi- —

Kov 4. d.: “Teorija asmeniško 
auklėjimo” (The Theory of Ihdi- 
vidual Development), prof. F. R.
Lillie;

Kovo 10 d : “Išsiplėtojimas Ti
kėjimo”/ prof. Shailer Mathews;

Kovo ii d.: “Darvinizmas bei 
] mėginimo budai Botanikoje (Dar-

jieškodamas.
St. Miliauckas.

Merriam;
Vasario 

žmogaus

vien atydą “Lietuvos” skaitytojų,
— _ • • • TI___ •_

Rochester, N. Y. Netoli nuo 
čia, kaime Hertell, ant Beįisorio 
farmos naktyj užgimė gaisrai, ku- 

Su- 
rme-

ris išnaikino farmerlb namus, 
degė ir dvi jau suaugusios 

šalinti: čianykštis miesto .majo-|rio di 
įr policijos perdėtinis. I mirtinai.

giečiai imtų rietis per laikraščius, 
kaip ki ų miestų apšviestunai da
ro? Ačiū Alahui Pittsburgiečiai 
neturi tokių papročių, nes t tušti 
tauzijimai po laikraščius naudos 
visuomenei ne atneša, reikia pasi
rodyti darbuo kad Pittsburgie- 
}iai ne snaudžia, tai matosi is 
S. £.'A. atskaitos; kur p.’Praeivis

Į LIETUVIŠKAS DRAUGOVES 
AMERIKOJE.

7 d. vasario buvo nępaprastas 
susirinkimas trijų Baltimorės drau
govių : šv. Kazimiero, šv. Izido
riaus ir šv. Jurgio. Susirinkę są
nariai, apsvarstę, pripažino būti
nai reikalingu susirišti visoms lie
tuviškoms draugovėms Amerikoje 
į vieną centrą, kad teisingiau gali
ma būt savo sąnarius išvažiavusius 
į kitus miestus prižiūrėti; jie da
bar kartais neteisingai pašelpą pa
ima. Kartais atsiunčia draugovei 
bent kokio daktaro paliudijimą, jog 
serga. Draugovė jo kitam 
mieste negal atlankyt, tik pasitikė
dama nežinomo daktaro paliudiji
mui siunčia sąnariui pešelpą.

Jau tikrai nekartą buvo apsiri
kimai ant narių, su paspartu išva 
Mavnsitr - į •' kiųhnftftą. ' SusT

iš menko nieko.
žiuri švarumo savo namuose. Jfe 
palieka viską ant Dievo valios iki 
ateina valymo dieną, tąsyk ji dir* 
ba išsijuosus, idant padaryti na- * 
mus žibančiais, švariais. Kuomet 
ji laukia svečių, tai valgių prigaė 
minta pas ją be šykštumo ir val
giai padaryti gerai. Bet kaip sve* 
čias apsigautų apsilankęs pas ją 
iš netyčių. Jai, tarytum, matosi, 
kad namiškiams bent ko gali* už
tekti. Ji vienok yra labai gero 
budo.

uvr nuonv.au . ................ f--------- Antra sesuo yisai kitokia. Ji
tą pravardžiuoti. Ir vieton pole-1 teip nekenčia netvarkos, kad kar- 
mikos, gaunam tik barnius, lojo-ltais ji dvidešimts žingsnių pada

ro ten, kur vieno užtektų, vien tik 
išvengimui laikinos netvarkos, ku- 
... jai visai nepakenčiama. Jos 
namai visuomet gražiai užlaikomi, 
valgiai, ■, kuriuos patiekia, pati, vi
suomet puikus, bet ji Visuomet ne-

POLEMIKA IR VAIDAI.
Kaip pasirodo, tai lietuviai po- 

lemizuot visai nemoka. Jeigu vie
nas aprašo ką nors juodai, kitam 
pasirodo, kad tai balta, ir šis vie
ton to, kad išrodinėti pirmo klai
dingus nurodymus, vieton aiškiai 
išdėstyti,' kad tenai ne juoda, bet 
balta pradeda rėkti ir šaukti, kad 
pats pirmas autorius juodas, už
tai jam viskas juoda ir išrodo. 
Pirmasis autorius tankiausiai ne- 
nor nusileisti antram, ir pradeda

nes ir turim tik vaidus.
. Polemika gal būt karšta, aštri, 
bet ji visai nereikalauja ypatiškų 
prasivardžiavimų. Jeigu rašte susi
duria dvi priešingos pažiūros, tai 
turi pakilti pUenlika/ kiekvienas

nuonv.au


patenkinta ir visuomet dirba. Iš
eiga to yra tas, kad ji besipykinda- 
ma, užbaigia savo sveikatą ir ner
vus. Ąr įdomu, kad pas ją nė
ra smagumo? Nežiūrint į jo
sios gerą priežiūrą namų, jos šei
myna nėra laiminga, nes visi bijo 
jos maudaus budo. . Kliautis wsu 
ja yra, kad ji nemato dalykų pri
derančioje šviesoje. Ji be sąži
nės ramumą proto ir augštesnes 
ypatybes namų pašvenčia tobu
lam išlaukiniam jų išvyzdžiui.

Trečia sesuo, lyg trečioji sesuo 
senovės pasakose, yra ideališkiau
sia. Josios šeimy rankiškos- ypaty
bės susideda tik iš ge
riausių. Ji myli švarumą 
visuomet, bet ji žino, kad vienam 
neaprėpiant visko, turi būti ap
leista. Todėl ji tankiai priverčia 
save apleisti tą, kas sulyg jos nuo
mone yra mažiausiai svarbiu ir ji 
žino teipgi, kad tobula tvarka ne- 
visuomet reiškia švarumą. Kar
tais moters, užlaiko viską išlauki

nėje tvarkoje, bet užpakalyje jų 
žibančių pilyklų ir kranų gludo 
nematomi nevalyvumai, purvai ir 
kiti neminėjami daiktai. Kadangi 
šita trečioji šeimyninkė visuomet 
užlaiko savo namus tvarkoje, tai 
ji nepyksta ir nesikarščiuoja, jei 
ratas nesisuka kaip reikia, bet 
greičiau nuleidžia juokais, žinoda
ma, kad šitie nesmagumąi namų 
yra nieku' sulyginus su tikromis 
gyvenimo tragedijomis. '*

patenkinta ir visuomet dirba.

1 I ' *1
PATARIMAI VIRĖJAI.

Keptos buhčs. Kiekvienas tru
pinys keptų bulvių skorbylo gali 
būti sunaudotas kūno. Bulvėse 
yra 21.5 vandenėtųjų angliadart- 
nių (alrba skorbylinių) kaiiorų 
šilumos vienoje uncijoje, 2.6 
proteino (augalinio baltymo), 0.3 . 
riebumiųų. Duona rukština krau
ją; bulvės surina jį, o sūrumas 
kraujo yra būtinas gyvasčiui. Ant 
lOo nuošimčių druskų bulvėse yra 
53 nuoš, potašo (šarmo), 5 nuo
šimtis fosforo. Patašas yra reika
lingas užlaikymui sūrumo kraujo 
ir kūno sunkų. Fosforas yra rei- ( 
kalingas nervų ir kaulų audiniams.
Vidutiniškam žmogui keptos bulj į 
vės suvarškinamos į dvi va
landą kuomet virtoms ima 3.5 va
landos suvaršKnti. L

Džiovintai. Džiovimai turi 125 
kaiiorų vienoje uncijoje (86 ka 
Korai vandenėtųjų angliadarių, , 
27.5 riebumų. 12 proteino), su- , 

, varškinarni į vieną trečdalį laiko 
reikalaujamo duonai suvarškinti 

’ ir su toli mažesniu atsimetimu.
Sutaikyk duoną ar ragaišį į 

riekeles pp pusę colio storio;. Su-| 
dėk jas ant lėkštos kepamos skar
dinės, įdek į vidutiniškai ‘karštą 
krosnį (apie 300° F.) ir laikyk 
kol gerai išdžius perdėm. Gerai 
yra palikus krosnies duris atdaras. 
Jei džiovimai pergreitai apgruzda 
nuo viršaus, tai jie netuoj pasida
ro kriaukšlėti. Kaip apdžius, už
daryk duris ir padidink karštį, kad 

.kiekviena riekelė pagruzdėtų ir iš
džiūtų perdėm, šiteip apdžiovinta 
duona skardinėje dėžėj, sausoj, 
šviesoj vietoj išlaikys mėnesį.

Kepti bananai. Kadangi bana
nas kuone visas yra skorbylu: 28 
kaliorai vienoje uncijoje: 25.7 
skorbylo arba vandenėtųjų anglia- 

"‘darių, tiktai su 1.5 proteino ir 1.6 
riebumynų, tai kepimas paverčia 
nesuvarškinamą, žalią skorbylą į 
suvarškinamą cukrų.

Išrink geruosius bananus ir nu
lupk. Sudėk čielus į sviestuotą 
kepamąjį indą, pabarstytą dupnos 
trupiniais. Pabarstyk druska ir 
cukriimi bananus ir kepk viduti
niškai karštame krosnyj dešimts 
minučių.

Trys vidutinio didumo bananai 
lyginasi sulyg maitingumo veirtės 
svarui duonos, o viename svare 
bananų yra daugiau peno kaip 
svare geriausios jautienos.

Spragink ryžius, nes 80 nuošim
čių jų yra skorbylu. Spraginti ry
žiai greičiau ir geriau* yra suvar- 
škįnami negu baltiejie.

Papilk puodelį ryžiu ant lėkštos 
kepamos skardies ir įdėk į viduti
niškai karštą krosnį paspraginti. 
Spraginant tolydžio reikia pa
maišyti, idant nepridegtų ir gau
tų vienodą parvą. Kiekvienas grū
delis, užtektinai apspragintas turi 
būti gelsvai pilkas, kuone toks, 
kaip išnokęs kvietys. Sutink teip, 
kaip paprastus ryžius, vartojant 
tik du puodeliu vandens ant kiek
vieno puodelio spragintų ryžių ir 
nemirkinant prieš sutinimą.

Spraginti ryžiai suvarškinama 
•u viena valanda.

Ryžiai yra kasdieniniu valgiu 
vienos trečios dalies visos žmoni-

52 nuošimčiai fosforo, o fosforas 
yra reikalingas snegenims ir ner
vų audiniams.
vienu ] 
maistu.

Virk aznžatnilčius beugniniame 
virtuve. Avižamilčiai turi 69 nuo
šimčio skorbylo. 
gelbsti netik suc 
bet ir suminkštin 
kalą grūdo branduolio.

Verdant vaka rienę 
kvortą vandens viduriniame inde 
dvigubo puodo, įbirstyk į jį vieną 
puodelį rupių aviiamilčių ir virk 
smarkiai, maišant, 
paskui įdek į i šia kinį puodą, ku
riame vanduo turi 
dviguba j į puodą 
į beugnį . virtuvą^ 
bus gerai išvirę 
Tytmetyj pusryčiams.

Liebig sako, kad avižamilčiuose 
yra 60 nuošimčių 
kaip jautienoj; tas 
riausiu maistu smegenims.

Kaštonai, Visi liti.riešutai turi 
aliejų, o mažai skorb^p, kaštonai 
gi beveik neturi aliejaus ir susi
deda daugiausiai š skorbylo — 
86 kaliorai skorbylo (arba van
denėtųjų angliadarių) kiekvienoje 
uncijoje keptų kaštonų, .0 uncijoje 
yra viso ujt keliorų.
, Supilk kaštonus su lukštais ant 
skylėtos skardynės 
karštame krosnyje 
tų arba kol bus m 
denk ir duok skopnin. 
teipgi spraginti ant 
lės ant žeq>lėj ančių

1 Ryžiai skaitomi 
pačių geriausių smegenims

Ilgas virinimas 
: ikrinti skorbylą, 
11 cehiotą apval-

užvirink

kol nusisės;

Įvirti. Uždengk 
erai ir įstatyk 

Avižanjilčiai
Ker naktį duoti

Iosforo daugiau 
>adaro juos ge-

!ir kepk gana 
dešimts minu- 
nkšti. Išgvil- 

Galima 
1 šiųpė-š varios 

žarijų.

kai, jo simboluose yra sutalpintos 
giliausios mintįs, šit kodėl žiūrė
tojai prieš Ciurlianio paveikslus iš
skečia rankas, juose daug kas nesu
prantamo, kaip ir pačiame gyveni
me.

Rymša eina kitokiais' keliais — 
jis grynausias realistas. Nežinia 
iš kur musų visi kritikai pas Rym- 
šą surado simbolizmą; nemačiau 
antrosios dailos parodos — gal 
čia ir apsireiškė artisto simboliz
mas, bet pirmojoje parodoje Rym- 
šos darbuose nebuvo galima sura
sti simbolizmo ir už skatiką. Ne
jaugi galima priskaityti “Lietuvos 
Mokyklą’’ prie simbolizmo? Mo
tina sėdi prie >ratelio ir mokina 
vaiką skaityti. Kur čia -Simboliz
mas ? Jei tokį daiktą paversti į 
simbolą, — tuomet ir visas musų 
gyvenimas vieni simbolai. Nema
nau polemizuoti su musų kritikais. 
Rymša, kaipo tikras dailininkas, ne
užsiganėdina vien gražiomis for
momis, jis žiuri į gyvenimą, jaut
riai klauso jo balsų ir šit jo dar
buose spindi gyvenimas ir gyvy
bė.

Tų dailininkų darbais męs gėri
mės, negalime nuo jų atsltrąukti, 
— kodėl ? Todėl, kad jie mus 
traukia prie savęs turiniu. Vienos 
gražios formos, linijos, dažai — 
netveria veikalo, Ui tik kūnas be 
sielos!

Tas pats ir literatūroje: rašy
tojas įvairiais dažais, įvairiais pa
veikslais gali rašyti veikalą — nie
kas rašytojui negali pakišti kokio 
nors šablono, niekas negali sakyti 
jam — rašyk taip ar taip. Bet 
veikalas bus tik tuomet didis, kuo
met jame refleksuos pats gyveni
mas, kuomet jam bus įkvėpta sie
la. Juo autorius mokės giliau pa
žiūrėti į gyvenimą, juo veikalas 
bus objektiškiau parašytas — juo 
jame bus daugiau dailos.

Imkime šatrij Raganos — 
\ iktutę. Musų progresistai 
sako — jis vertas tiek,
kiek supuvęs agurkas. Žiū
rint į Viktutę iškišus galvą iš ko
kios nors partyvisko* bačkps __
kitaip rasi ir negalima pasakyti. 
Į veikalą reikia žiūrėti ne per par- 
tyvišką apnikusį monoklį, bet ob- 
jektyviškai. Ar Viktutė yra gyvas 
tipas, gyvenimo tipas? Ar tc< 
mergaitės ir kitų asmenų tipai yra 
objektyviškai nupiešti, žnoma, kiek 
tat galima? Jei ant tų klausimų 
atsakysime — taip, Viktutė gyve
nimo tipas, \ iktutė objektyviškas 
tipas, tuomet jau negalima sakyti, 
kad tas veikalas butų vertas tiek, 
kiek supuvęs agurkas. Autorė ne
pasakė, kad Viktutė yra jos idea
las, bet iš visko matyti, kur Šatri
jos Raganos simpatijos linksta — 
Viktutė jos idealas. Čia jau kitas 
dalykas, — męs Viktutę galime 
kyti savo idealu ar nelaikyti, 
to veikalas vertybės nenustos.

Kunigą? sako, kad Viktutė 
sų literatūroje šedevras.* • Na,
devras ne šedevras,, bet Viklutei 
gali būti duota gerbiama vieta 
šalymais Biliūno veikalų. Labai 
gaila, kad Šatrijos Ragana tik tą 
vieną veikalą ir teparašė, kiti jos 
darbai per daug jau persūdyti ten
dencija — klerikališka ar patrijo- 

, tiška!
, Iki 1905 m. socijaldemokratai 
apie Gorkį visai nekalbėjo. -Bet 
šit Gdrkyj, prisigėręs revoliucijo- 
niskos dvasios, ėmė rašyti apie so
či j aldemok ratus-, šie skolingi nepa
siliko — iškėlė Gorkį į padanges, 
net Plechanov tarė apie jį žbdį, 
surado, kad rašytojo talentas tik 
dabar teisingas vėžes surado. 
Paskutinis įžymiausia Gorkio vei
kalas “Mat (motina)”. Čia 
kiekvienas socijaldemokratas švie
sesnis už angelą.. Iš kiekvienos 
eilutės žėri raudona propaganda 
ir agitacija, tartum Gorkyj kalba 
kokiame-nors mitinge. Kur riebus 
talentas, kur esdekai jam hymną 
negiedos ?

Šitie’ du. paviždžiai mums paro
do, kad literatūros negalima sprau- 
sti į partyviškus rėmus, kaip ne
galimas šp'aitsti ir pačio gyveni
mo. !

Galų gale galima tik pasakyti, 
kad literatūra pilnai išskleis savo 
puikius žiedus tuomet, kuomet 
įviks sočijalizmas. Tuomet nežus 
tie talentai, kurie dabar miršta gal 
neparašę nė vienos eilutės, tuomet 
neims plunksnos j rankas tas, ku
ris gali būti genijališku kurpiu 
bet niekam netikusiu rašytoju, tuo-’ 
met kiekvienas eis ten, kur vilio
ja pašaukimas. Tik laisva žmoni
ja gali sutverti liuosą, puikią dailą 
ir literatūrą I

Baigiu feljetonus apie literatūrą 
Atsiprašau skaitytojaus. kad i; 
taip ilgai varginau tais dalykais; 
Bet apie musų literatūrą beveil

butų pęądėti į ją rimčiau žiūrėti. 
Mapo feljetonai nėra nuodugni 
kritika, |ai tik paviršutiniai eskizai, 
kuriuose-yra mestos mintįs be iš- 
plėtjmo.. Nė laikas, nė kitos ap
linkybės r-man dabar neleidžia ra
šyti pan>atingą musų literatūros 
kritiką. n K. Janonis.

IŠ VISUR. I
d. vasario Paryžiun atėjo 

telegramas, buk dalis prancūziškų 
kareivių, vedama pulkininko Gou- 
raud, Adenar aplinkinėse, Morok- 
ko sultanate, turėjo smarkų mūšį 
su maurais vedamais kunigo, 
Prancūzai užpuolimą atmušė, bet 
nužudė 12 kareivių užmuštų ir 19 
pašautų. Maurai ant mūšio lauko 
paliko 54 užųništus ir kelis šim
tus pašautų. Jčuotrotų skirtumas 
mat labai didelis, kadangi maprų 
ginklai seni. Bet matyt ir su se-x 
nais visgi šioto išmoko nuo pran
cūzų, nes susirėmimuose i dabar 
prancūzų žūva jau daugiau negu 
seniau.

9

|| Ant rubežiaus Prancūzijos 
muitininkai sulaikė neva naudai 
nukentėjusių nuo žemės drebėjimų 
italijonų pardavinėti gabenamą si- 
ciliškų oranžių siuntinį. Pasirodė, 
kad vaisiai tie siunčiami 
lijos ,bet iš Ispanijos.
vaisius, viduryj pasirodė netikri is
paniški pinigai, kokių jau spėta 
Prancūzijoj daug terp ąmonių pa
leisti.

ne iš Ita- 
Perpiovus

Mažas Fel
Kas tat yra daili 

pats gyvenimas", gj|Uenimas visuo
se savo apsireiškimuose — ir pui
kiausiuose ir bjauriausiuose apsi
reiškimuose. Daila •— gyvenines. 
Tik tas rašytojas, tas dailininkas, 
tas muzikas sutveria didelius vei
kalus, kuris nej ieško dailos padan
gėse, misticizme, svajonėse, bet 
kuris vaikštinėja po musų nuodė
mingą žemę ir žiuri į jos gyveni
mą. Tokių tvarinių gali pasenti 
technika, stilius bet dvasia jų nie
kuomet nepasens, kaip nesensta ir 
pats gyvenimas.

Prieš A. Wiectzo 
m., mirė 1865 m.) paveikslus gali 
stovėti kiauras diena? ir neatbos 
žiūrėti į juos. Kodėl? Todėl, 
kad matai prieš savę gyvenimą, 
verti vieną už kito gyvenimo la
pus ir skaitai, kas ant jų yra pa
rašyta. Šit jo “La Revolte dės 
cnfers contre le ciel (Pragaro 
maištas prieš dangų)”. Kiek čia 
fantazijos, kokia stebėtina paveik
slo kompozicija, o vienok kiek 
daug jame gyvenimo! įniršęs pra
garas sviedžia į dangų akmenims: 
še tau. nors tu esi Devas, nors tu 
esi didis, bet aš tavęs nebijau, ne
drebu prieš tave! . Kokios gilios 
mintįs!

Šit "La Leseuse dės romans(Ro
manų skaitytoja)”. Jžuna mote
te, visa nuoga, jos kurdas neapsa
komai gražus, guli lovoje ir skaito 
Romanus. Visa ji dega, visa pa
virtusi į geismus. Ji skaito roma- j . . .. _ . , . , . . ,įjus, o žiūrėtojas skaitai jos sielo
je paslėptus lapus: ji įvirįs save 
iki augščiausio laipsnio ir paskui, 
rasi, pirmajam sutiktamjam puls į 
glėbį, atiduos jam savo gražų kū
ną!

Pas VViertz’ą yra labai daug 
nuogų moterų ir visos jos gražios, 
yt pasakų deivės, o veinog tie nuo
gi kūnai nesukelia nešvarių min
čių, nekursto bėgti į prostitučių 
namusj Wiertz į tuos gražius kū
nus įdėjo sielą, įdėjo gyvenimą ir 
žiūrėdamas į juos imi -nejučiomis 
apsistoti ant didelių ir prakeiktų 
klausimų. . *•

Šit “Une scene de l’enfer (Pra
garo scena),,. Napoleonas stovi, 
susinėręs, ant krutinės rankas, apie 
jį visą šliaužo liepsnos liežuviai. 
Aplinkui minia —» moters: mer-*. 
gina su vainiku ant galvos visa 
nusiverkusi, kita mergina, visa iš
balusi, nebegali venkti, ji arti 
pamišimo, kitos moters jau išėję 
iš proto, dantimis griežia, kiša ge- 
nijališkam vadui - žmogžudžiui 
taurę, iš kurios teka per kraštus 
kraujas kiša nukapotas rankas, ko
jas, keikia, rodo kumščius, bado 
pirštais — visur viena beprotybė! 
Čia ir fantazija ir realizmas arba, 
trumpai sakant — realizmas fan
tazijoje. Ir kokį įspūdį daro tas 
paveikslas — jis daugiau duoda 
negu šimtas storų tomų, prirašytų 
apie karų baisenybės!

Musų dailininkai: M. Čiurliams 
ir P. Rymša, — jie geriausios jie-

jĮgot|musų dailoje, — Čiurlianis ri-__ ____  ____r
jos. Iš druskų esamų jųpse y raiša gyvenimo .klausimus Jilpzofiš- nieko uėra-Jkalbama, o juk laikas ’ ūminių.

ėtonas.
? Daila yra

(gim. 1806

lai
mio

mu-

EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

.(Tąsa)

Į Pasirodė, kad rastas mieste 
Santiago, Chili respublikoj, po 
degėsiais vokiškos ambasados na
mų, kūnas nebuvo kunu ambaso- 
dos kanclerio Beckerto, bet vieno 
ambasados tarno, o užmušėju jo 
yra Beckert. Ambasados kasoj 
trūksta iooqo dol.

II ftygijos pakrantėse sugriebė 
tuščią stiklinę, kurioje buvo raštas, 
jog 24 d. liepos 1902 m. prie 
Cape Horn, pietinėj Amerikoj pa
skendo laivas Nenėr Mudge. Kol 
minėta stikline atplaukė nuo pieti
nės Amerikos į Belgijos pakran
tes, perėjo sėsi metai.

U Persijoj, mieste Rešl, pasikėl? 
gyventojai. Gubernatorius ir dau
gelis šacho urėdninkų tapo užmuš
tų. Gubernatoriaus rūmą ir kra- 
sos triobą nudegino. Pardavinės 
visos uždarytos. Gubernatoriaus 
kareiviai pasislėpė pas maskoliš
kąjį konsulių.

Į| Netoli St. Germain, Paryžiaus 
priemiesčio, rado negyvą garsų 
prancūzišką raštininką Catulle 
Meudes. Mano, kad jis išpuolė 
iš traukinio ir užsimušė. Jis gimė 
184 i metuose.

|| Peterburgo laikraščiai praneša, 
jog augi i škic jie kapitalistai šiauri
nėj Siberijoj pirko didelius žemės 
plotus ir ant jų parengs augyklą 
žvėrių duodančių brangius kailius.

— Kad tamsta žinotum, kaip sunku gauti 
tuos bilietus!.... Atsimeni, aš tamstai pasa
kojau apie dvi franeuzi, kurios neapsakomai 
nori pamatyti Šventąjį tėvą. Aš perdaug pri
sispyręs meldžiau išgauti audienciją, ir jos 
turi užsiganėdinti tokiai s "bilietais. Popiežius 
truputį neprigali. Aš ką tik jį mačiau; jis 
išbalęs ir skundžiasi, kad persišaldė. Bet jis 
toks energiškas ir gyvena vien dvasiškais rei
kalais. v

Ant jo lupų vėl ^pasirodė šypsą.
— Tai puikus pavyzdys nekantriems, mano 

brangus.... Aš sužinojau, kad monsinjoras 
Gamba-del-Coppo nieko negalėjo padaryti tam
stai. Aš dar atkartosiu, kad tas ilgas lau
kimas Dievo atsiųsta malonė. Nusiramink 
ir pertikrink save, kad viskas yra Viešpaties 
rankose.

Jis-padavė jam savo minkštą gražią ranką, 
kietai paspaudė ranką Pierre’ui ir įsėdo į 
karietą. •

Iškilmė buvo paskirta vidurdienyje ir 
Pierre atėjo apie vienuoliktą valandą. Cere
monija turėjo atsibūti didelėje ir gražioje Be
atifikacijos salėje. Pierre su savo žaliu bi
lietu vos, vos galėjo prasigrusti į savo vietą, 
taip neišpasakytai buvo prisikimšę žmonių. 
Jau visa valanda grūdosi ten apie keturi tūk
stančiai žmonių, norinčių pamatyti popiežių.

Beatifikacijos (salė savo brangiu paauksi
nimu, paveikslaiss labai nustebino Pierre’ą. 
Bet daugiausiai jį užėmė minia, — sujudinta, 
užsidegusi, kokioj jis niekuomet nebuvo ma
tęs; jam rodėsi, kad Jis girdi, kaip plaka jos 
širdis, o jos akys buvo įsmeigtos į sostą. Ten 
buvo ir darbininkai, apsivilkę išeiginiais dra
bužiais, ir miestietės juoduose drabužiuose, su 
išblukusiais veidais nuo religijinio ekstazo, ir 
dideli ponai frakuose, užganėdinti, j>ersiėmę 
jausmu, kad jie gelbsti bažnyčią ir paklydusią 
žmoniją. Minia vis augo, jos akys vis labiau

. || Kariškasis teismas Odesoj 
■pasmerkė mirtim pulkininką štabo 
Nikitiną už revoliucijinę agitaciją 
terp kareivių. i

|| Pietinėj Amerikoj, mieste San
tiago, Chili respublikoj, sudegė 
trioba Vokiškos ambasados. Po 
degėsiais rado kūną ambasados 
kancleriaus Beckerto.
kad jis buvo nudurtas. Kasoj tru
ko 25000 pesos. Taigi aišku, kad 
gaisrą pagimdė padegėjai plėšikai; 
V ienas iš ambasados tarnų pra
puolė.

|| Berlyne, J dienoj atsilankymo 
Anglijos karaimus bedarbiai dar
bininkai kūlė demonstracijas. Po
licija stengėsi'‘demonstrantus nu
vyti bent nuo ciecoriaus rūmo ir 
gatvių, kiproms turėjo • važiuoti 
Anglijos karinis; tas jai pasisekė. 
Susirėmime su ’polici j a daug žmo
nių likosi sužėhtų, nes policistai 
kapojo žmonės nuogais kardais.

;C 'I
Į| Mieste Odęsoj kariškojo teis

mo pakoriipu pasmerktas štabo 
pulkininkas N’ikitin nepateko j bu
delio rankas, nes jo kambaryj ka
lėjime rado jį negyvą. Išsisuko 
mat tokiu budu nuo kilpos.

|| Meksike, Morelos valstijoj gy
ventojai pakėlė riaušes. Susirėmi
muose daug žmonių likosi užmuš
tų, o dar daugiau sužeistų. Daug 
žmonių suareštavo.

Į| Į miestą Galweston, Texase, 
atėjo žinia„ jog . jūrių vilnys, ant 
■alos. Portorivo užliejo miestą 

11*011 Lunąn. Čia pražuvo ir daug

Pasirodč,

Staiga Pierre prie ]>aties sosto pamatė 
monsinjorą Nani, kuris, jį ištolo pažinęs, ran
komis jam darė ženklus, kad jis prisiartintų; 
ir kuomet jis jam taipgi ženklais atsakė, kad 
nori pasilikti savo vietoje, pralotas pasiuntė 
prie jo ta/rną, kad praskintų jam kelią.

— Kodėl tamsta neužėmei savo vietos? — 
I»aklausė jis, kuomet tarnas atvedė jį. — Su 
savo bilietu tamsta turi teisę būti čia, kairė
je sosto pusėje.

— Butų prisiėję patramdyti tiek žmonių ir 
to nenorėjau daryti, — atsakė Pierre.

— O, ne, aš tyčioms ir daviau tamstai tą 
vietą. Aš noriu, kad tamsta butum pirmoje 
eilėje ir gerai matytum ceremonijos smulk
menas.

Pierre tik padėkavojo. Išmušė dvilikta 
valanda. Per pirmas dvi sales tartum pra
ūžė banga. Bet tai buvb tik tarnaujantiejie, 
darantiejie kelią kortežui. Staiga pirmosios 
salės gilumoje pasigirdo balsai, iš pradžios 
duslus, paskui vis aiškesni ir garsesni. Tai 
buvo kortežas. Išpradžios pasirodė šveicariš
kos gvardijos būrys, už jo tarnaujantiejie 
raudonuose rūbuose; paskui ėjo rūmų pra
lotai. Ant galo tarp dviejų eilių bajoriškos 
gvardijos vienas ir pamažu ėjo šventas tėvas, 
laimindamas minias, kurios užsidengę šaukė 
ir apimtos begalinio ekstazo, puolė kniūpsčios.

Pierre priklaupė. Pasidarė didžiausia ka
pinių tyla. Leonas XIII atsisėdo ant savo 
sosto, apie kurį apstojo kardinolai ir svita. 
Ir paskui prasidėjo ceremonija pagal anks
čiau išdirbtą programą. Iš pradžios kalbėjo 
vyskupas, kuris išreiškė viso pasaulio kata
likų ištikimybę popiežiui; paskui baronas de- 
Furas, maldininkų vadas, perskaitė kalbą. Jis 
labai apgkilistavo, kad pasaulis vis labiau pra
deda šalintis nuo švento sosto, bet geri katali
kai atiduoda šventai bažnyčiai paskutinius 
skatikus, kad ji galėtų drąsiai kovoti ir žiū
rėti savo priešams į akis. Paskui atsikėlė 
Leonas XIII ir pasakė, kad dabar tikrai už
ėjo sunkus laikai, l>et nėra abejonės, kad ne
užilgo bažnyčia pergalės savo priešus. Ir kuo
met jis vėl atsisėdo ant sosto, pasigirdo ap
lodismentų trukšmas, y t audra. Pierre tuo 
tarpu atidingai žiurėjo į Leoną XIII ir jam 
išrodė jis tuo šventu stabu, prieš kurį nusi
lenkia du šimtai penkiosdešimts milijonų žmo
nių. Ir* Pierre jajuto ką reiškia tas žmogus.
— tas Dievo įpėdinis, tas caras, kurį gerbia 
minios žmonių.

Ceremonija baigėsi ir, minia praeidama 
pro popiežių, nusilenkusi karštai bučiavo šliu
rę ir žiedą. Pierre’ui suspaudė širdį, pama
čius gražiausią vėliavą iš Lourdes. Ant bal
to šilko, išdabinto auksu, iš vienos pusės buvo 
lourdes Dievo motinos paveikslas, iš antros
— Leono XJII portretas. Jis matė, kaip pa
starasis nusišypsojo,\ pamatęs savo portretą, 
ir jis labai nuliūdo, tartum tas matymas su
griovė jp svajonę apie inteligentiškąjį popie
žių, atsikračiusį všsų prietarų. Ir tyliai tuo 
patim laiku jis susitiko su monsinjoro Nani 
akimis, kuris visą laiką atidingai žiurėjo į jį.

Jis prisiartino prie jo ir pasakė:
— Toji vėliava puiki! Turbut šventam 

tėvui labai malonu matyti savo portretą arti 
Švenčiausios Mergaitės paveikslo.

LU pi 
katali

dur'0 neatsa^’ dievobaimingai pri- *

Męs Ryme labai mylime Lourdes, —> 
45ernadettos istorija tokia puiki!

Po, to vjena scena neišpasakytai sujudino 
- ler{eą;. Jls Pamatė, kaip maldininkai, įėję 
l patrakime, puolė popiežiui po kojų.- Iš 

vyskupai, kongregacijų perdėtiniai 
šaul n k’L F egatal Padėj° sost^ viso pa- 

1 1 aM^ų aukas. Tai buvo savanorios 
1 va dtįiy, duodamos savo imperatoriui, 
.•^ ai?SaS’ ®.lcIabl!as> bankos bilietai. Paskui 
i-sejo damos ir, parpuolę ant kelių, davė brili- 
jantus, deimantus ir kitas brangenybes. Syki 
ekzaltacija pasiekė tokio laipsnio, kad moterį 
.Svertę.savo kisenius, iškrapštė paskutinį gra- 

,cna brunetė nutraukė sau nuo 
ir • .grand,neIl su laikrodžiu, nusiėmė žiedus 
n- viską numetė ant pakloto .kilimo. Visos jos 

no prisirengę supiaustyti savo kunus, išimti • 
mylinčias sirdis ir pamesti ten. Ten kain 
ankus hetusį biro dovanos, ir kiekvienas ap-* 

svaigęs norėjo savo lupomis paliesti tą švep-

Ceremonija pasibaigė, Leonas'XIII atsi- 
Urtum nUte"d k.°kS tU°met PakV° Hksmas’ 
artum, atsidaręs dangus vėl užsjdarė prieš

"ega,7\Prie jo prisiartinti ir pa- 
matyti jo. hjoks baisus nušivilimas — matvti 
Dievą ir vėl jo neberegėti. Moters’puolė pas 
kui jiopiezių, šliaužė ant visų keturių, bučiavo 
jo pėdsakus,. godui ingai rijo dulkes, kurias 
jis šukele. [Augšta brunete isteiiškat par
puolė ant estrados ir apmirė. Kita moteris 
tartum išėjusi iš proto, lupomis prilipo prie 
paauksuotos sosto rankenos, ant kurios buvo 
pasirėmusi siĮpna,. stįdžiuvusi senelio ranka. 
Kitos pamate ją ir puolėsi prie sosto, apka
bino abiemisjrankonjis, tartum jos priaugo" 
prie to medziė ir aksomo ir tiktai spėka pasi
sekė jas atitraukti. dT

kaip tas viskas pasibaigė, Pierre’ui pasiro
dė, kad jis atsibudo ife sunkaus slogučio, fo 
sirdj suspaudę nuliūdimas, o protasl)iaurėjasi 
ir protestavo prieš tąl reginį atkarų. Jis vėl 
susitiko su Napi akimis, kuris be pįiovos žiu
rėjo 1 jj.

Ar ne tiesa, puiki ceremoniji? — pa
sakė pralotas. — Panašus reginy* Įgali būti; 
atligmimu už daugybę neteisybių. ' |

— Taip, žįnoma, bet kiek stabmeldiškumo^ 
tame viskame^ — pasakė, neiškeni 
abatas.

Monsinjoras Nani tiktai nusišypsojo, Ivg 
neuzgirdęs paskutiniųjų žodžių. Staiga ’ 
pajuto, kad kasžin-kas palytėjo petį pi; 
kęs, jis pažino Narcissą Aberą, kuris 
džiaugėsi iš ceremonijos. 1

Aš tamstai dariau ženklus, mjįelasjįa- 
te, ^t tamsta nematei., Na/kaip tamstai par 
tinka ta brunetė, kuri apalpo? Kolds puikus 
jos veidas! O los, kurios lupomis prįlipo prie 
rankenos, — kokia puiki grupa! • Kiek joje 
buvo užsiganėciinimo, dailos, meilės!^ Aš nie
kuomet nepraleidžiu tų ceremonijų, -4 ten vi
suomet galima pamatyti įstabius paveikslus.

Pierre, eidamas paskui monsinjorąj Nanį. ir 
Narcissą, paskendo savo mintyse, ojtaip, jis 
buvo didelis ir gražus, tas popiežius, dįidaręs 
\ atikanoĮ sienose, kuomet jo niekas Kiematė; 
štai jam pasisekė konstatuoti, kaip didelis ir 
galingas tas dvasiškasis viešpats,’ prie kurio 
kojų alpo motefs. Bet toje pačioje minutoje 
jis pajuto, kad prieš jo akis atsistojo pi n i gi* 
nis klausimas, kuris aptemdė jo džiaugsmą ir 
tas piniginis klausimas laikė jį stipriai pri
ristą prie^žemės. Jis'negalėjo priimti 

todėl reikalavo Į šv. Petro skatiko. ’1 . 
gumas katalikų nieko nėaukavo ir tilcijturtuo- 
liai siųzdavo didelius pinigus į Rymą, ___
mi omenyje polįtiškus tikslus; visos kijos au
kos buvo vyskupų ir nekuriu kongregacijų 
rankose, taip, kad tikrais aukautojaisffišrodė ’ 
tie vyskupai, toš galingos kongregacijošį. Pra
stuoliai ir varguoliai, kurie pripildo bažnyti
nes skarbonkas savo skatikais, atsitraukė į 
užpakalį; ir popiežius, bijodamas nustoti pri- 
siegiškos pageltos,; turėjo klausyti aukštų po
nų balso, kaip dvasiškų, taip ir svietiškųjų; 
turėjo išklausyti jų patėmijimus ir kartais net 
klausyti jų paliepimų, nusilenkti prieš jų no
rus ir godulingųs apetitus. Ir Pierre atsiminė 
Itourdes grotą popiežiaus sode ir ką-tik ma
tytą Lourdes vėliavą; jis žinojo, kad vienuo
liai Lourdes’e iš.' savo pelno kas metai atskaito 
du šimtu tūkstančių frankų iš išnaudojiamojo 
stebuklo ir siunčia tą dovaną popiežiui Ar 
tik ne tame ir buvo slėpinys jų galybė* ? Jis 
sudrebėjo nuo tos mintie^; jam pasirodė aiš
ku. kad neveizint į niekąį jis visgi' bus per
galėtas, ir jo knyga bus nuteista.

Kaip jis, prisigrūdęs per maldininkų mi
nią. atsidūrė ant šv. Petro pleciaus, Nafciss/ 
pasakė: i ’

Tamsta tikrai manai, kad šiądien dau
giau buvo aukų? J *7 ’Tz

— O, daugiau trijų milijonų, aš esu per
sitikrinęs! — atsakė monsinjoras Nini.

Trys milijonai! — skambėjo be paliovos 
Pierre’o ausyse. Jis pažvelgė į Vatikaną ir 
mintyje sau vaizde, kaip Leonas XIII dabar 
neša sudžiuvUsiosę, prispaustose prie krutinės 
rankose dovatotą jam auksą, sičįabrą, banki
nius bilietus ir brangenybes. Ir tartum ne
jučiomis jis prakalbėjo balsiai:

— Ką-gi jis darys su tais piilijonais ? Kur 
jis nuėjo su jais? č ' u ;

— Jo šventenybė nuneša juos su savim j 
savo kambarį — atsakė jam Narciss, -— ; 
teisingiau, prisako juos ten nunešti, 
tamsta nematei dviejų ypatų ii svitos, k) 
kimšo aukas į savo kišenes? O

sekė jas atitraukti.

iaurėjosi

pa

jaunąs

a Pierre 
, atsisu-

1 p* iv z.cinc?>. JIS negaiejo priimti pimgiš- 
kos pagalbos iš Italijos valstybės rankų ir 
todėl reikalavo šv. Petro skatiko. Bet dau-

klurtuo-
1, turėda-'

d
kuos
I j®

^Toliau bm); ..
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o

Lietuviškai paraše Jonas Šliupas, M. D.

8. Jeigu kas kam davė įstatymiškai surengtą ir 
numirė, ainiai arba imantiejie paveldimą, išpildyti

Įžrasą, 
' suda-

rytą sutarmę privalo. (Tas pats art. 18 trečio statuti).
c * * * • • • I-------------

vo užstatyti, per gvoltą tuos lobius atimtų, parankos
9. Jeigu kas neužmokėjęs sumos, ant kokios lobiai bu- * ’ 4 - - - A 1 - ~~ — , ** «■v-iv, ....X> r— —;— -t“

mėje aprašytas ir už gvoltą pinigiškas bausmes užmok 
—----- ---- --- -

tymiškamjam valdytojui nedirbtų, tad už ki,ekvienąj 
(čielą) tarną ant savaitės keturis grašius1), o nuo j 
*-----  aj.. tAripi-artinorn^ ntimtnias ližmo

>s sa-

buti 
par- 
pri-

savo

sutar- 
___j___ t-r—j,  „ w ___________________ Lės; ir 
kiek žmonių einančių baudžiavon užstatytuose lobiuose įsta- 
tymiškamjam valdytojui nedirbtų, tad už kiekviena' pilną 
(čielą) tarną ant savaitės keturis grašius1), o nuo jėsčio 
tarno du grašiu’), toks prievartingas atimtojas užmęcės, o 
visi kiti įėmimai ir pelnai gausiai turi būti apiprekiuoti 
(art. 21)._________' . L

10. Jeigu kas pakviestų dėlei prigulėjimo kokie; 
vasties, o pakviestasai statytų prigaviką, kuris jam tą lobį 
pardavė,' tad lygiai pakviestasai ir prigavikas neturi * 
paliuosuoti nuo teismo; bet kada pasirodys neteisiu 
davimas svetimos savasties, toji kam pagal įstatyme 
klauso prisūdyta taps. o-pakvięstasąi turi pajieškoti nu j pri
gaviko; o jeigu tasai prigavikas nebūtų apsisėdęs, tuojau 
teisa daroma būti turi dėl j ieškančioj^ atvangos nuo savo 
prigaviko (art. 23). . . ?

H. Jeigu keletas ypatų padarytų užrašus, o vieii jš- 
p—.j r.--------o—,
būti turi, kurie savim prjržadėjimui netęsi _(art. 25).

Trečiame statute pridėta:
I •• 1. Jeigu kas, turėdamas savo nupirktą savastį gii!

i r ‘ pajudinamą', o niekam jos neužfašęs ir ainių žemyh ei
nančių neturėtų, nei brolių, nei tikrų seserų nepalikę; nu
mirtų, o tėvas arba motina, ar abudu ar vienas iš jų — 
gy ventų sūnų ar dukterį, tuomet ant tokių tėvų arba 1 
iš jų tokis turtas krintą. Lygi regula yra atsitikime, 
sunuk ar dukra numirtų. (Art. lč>).

2. Jeigū kas, darydamas užrašą ar dovaną, arba Į par
davimą kokio lobio, išreikštų, kad vyrui, pačiai ir vaikams 

i(bent
mi- 

pildytų pareigas, kiti jų neatliktų, tad tie tiktai pakviestais

linčią

per- 
vieno 
jeigu

duoda ar parduoda, pati neturi tiesps prie tų lobių, jei 
arba butų išreikšta, kad už bendrus moterunų pinigus 
pirkti buvo, ----- ——ai
padrutintų (art. 17.)1). 1

. 3. Nieks niekam be gromatOs arija išpažinimo
rašto neturi daugiaus paskolinti kaip 200 kapų (4284 
sinų 13 grašių), o jeigu kas be išpažinto rašto di<

1, arba vvras atskiru užrašu tai apsergėtp ir

ant
___________ ____o_______________ .... (auk
sinų 13 grašių), o jeigu kas be išpažinto rašto didesnę, 
sumą paskolintų, prapuldo pinigus, o kas daugiaus net 
paėmė, daugiaus mokėti neturi (art. 26).

4. Jeigu kas kam arklį ar jautį užstatytų, o tas arklys
ar jautis be kaičios laikytojo * nustiptų, tad skolytojas (za- 
sta\vnik) privalo tiktai skiįrą parodyti, o savininkas pu
sę suniks sugranžins (art. ^9). v ( . • į

5. Jeigu kas kam krutiųamus daigtus užstatytų.’pri- 
valo būti apie tai abipusinės Sutartys surašytos; jeigu tokie

P daigtai. būdami bendrame trobesyje, su ūkiškais krUtina- 
tuojau urėdui pranešė 
naudos neapvertė, tad

Isčiaus, paimtų nuo jo 
ant savęs užrašą, tad 

dani) žmonės jokio 

turėtų skolas, turintis

L tad mažesnės sumos 
jeigu abudu nenorėtų 

i
> pasidalinti. O jeigu 
. verti, pirmesnį užra- 
o ' vėlesnes turintiejie

sę sum^s sugranžins (art. ^9). ' I
5. Jeigu kas kam krutiųamus > 

daigtai. būdami bendrame trobesyj 
hiais daigtais sudegtų, o uktvėrys 
ir prisiekė, kad tų daigtų ant savo 
atsakyti neturi; o jeigu užstatytieji e daigtai tik sudeginti 
ar išvogti taptų, o uktvėrys neturėtų blėdies, tad užmokės. 
Taip-gi, jeigu kas ant padėlio svetimus daigtus priimtų ir 
be žinios savininko perkeltų ar judintų, tad už visas blėdis 
atsakys. Jeigu kam be išpažintos gromatos duoti butų ko
kie daigtai į užstatą, tas, kuriam daigtai duoti, pačiu užsi-

* gynimu negali atsiliuosuoti nuo bylos, bet prisiekti privalo, 
kad niekados neturėjo patikėtų tųj daigtų, apie kuriuos 
einasi (art. 30). • - .

6. Jeigu, kas, suprasdamas turįs sau prigulinčią sko
lą, o jieš/o atvangumo ant judinamojo turto pas ką-nors 
sudėto, turi užsakyti, arba areštuoji; areštas teisme pri
valo būti paremtas į dvi sąvairi; jeigu tame laike nebūtų 
paremtos bylos, tada uktvėrys užsakytus daigtus išduoti 
pirivalo (art. 30- Į '

7. Jeigu laisvas žmogds'eiklus Jpocliožy, einantis ant
uždarbių) nueitų pas poną teokio vai: ’’— — ..........
pagelbą ir būtyje trijų šlėktų duotų 
pareigos tame užraše išreikštos, laikomos bus;*bet nuo sa
vų ponų nuotėviniai (ojezyšei, podar\‘ ------ 
užrašo kitiems davinėti neprivalo (art. 8).

' 8. Jeigu keletas ant vienų lobių turėtų skolas, turintis
didesnį kapitolą turi tiesą atnAjįėti .turinčiam mažesnį ka- 
pitolą, arba jeigu atmokėti nepanorę*, tad mažesnės sumos 
savininkas didesniam atmokės. O jeigu abudu nenorėtų 
viens kitam atmokėti, .turi susitaikyti, idant kam trečiam 
peružstatydinti^ o pinigus tarp savęs 
butų daugiaus skolų negu lobiai yra 
ša turintiejie įstatymiškai apturės, 
skolas, nuo skolininko (istiec’o) pajieškos savos savasties 
(art. 11).

9. Jeigu kam groniatOs ant skųlų, užstatų judinamo' 
daigto, vienok nė ant svarbesnio daigto kaip ant 200 
kapų (beje 4284 auksinų 13 grašių), pražūtų, o tuojau 
po sudegimo ar pražuvimo urėdui tą pragaištį pasakytų, 

. tad nors užrašo nebūtų aktuose, gali byloje savininkas 
■pragaišintos popieros drauge su liudininkais, kurie po už
rašu pasirašė, prisiekti, kad iš tiesų Jos popieros pražuvo; 
o jeigu tie pečentoriai išmirė, tad darant urėdišką apipasa- 
cojimą. pats prisiekti turi ir daigtą atgaus (art. 25).

. PERSKYRIMAS

lei esti terminas nė-
1, Maro,

Apie rubežius, įstatymišką rubežių pervedimą. 
Pridėta taip~gi apie vieškelius ir apie dalykus, paeinančius 

- iš sudužimo laivų.

Artikulas I. Visosę bylose rubežių dėlei privalo būti 
užlaikomas vienokeriopas įstatytuos1).

Artikulas II. Byloje rubežių
atidėstomas (zawity), apart trijų priepuolių: 
2, Ligos. 3, Viešos tarnystes. 4, Seimo laiko.

Antras (art. 2)) ir trečias (art. 5) statutas pridėjo, 
kad jeigu kas paliudijimo apie atlikimą viešos tamystos ne
sudės, arba kad sirgęs neprisieks, tad daigtą, apie kurį ei
nasi, prapuldo. Lyginai pravilkinimas taps leistas, jeigu 

r | tame pačiame laike šalis turėtų bylą pas pakamarinį kitam 
į paviete, arba turėtų kaklinę bylą teisme to, ar kito pavietu., i

Artikulas III. Kas turi geresnius atrodymus ant raš- 
>, tai 7 ? —r-
išto užsisenėjime valdymo t liti pateisipti savo reikalavimą.

apturėti daigtą privalo; kas neturi rubežių ant

UVA• I * '
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Artikulas IV. Kada per sutartį, teisifto Ištarmę, ar 
per senų seną turėjimą upė esti rubežiumi/o dtmaino te
kėjimą, visuomet senoji upevietė bus rubežihmi.

Antras (art. 11) ir trečias (art. 20) Statutas pridėjo, 
. kad rubežiuojančios upės pusė priguli prie abiejų krantų 
savininkų.' Jeigu upė ant keno kranto išlietų smiltis, tad 
tas pridėjimas turi prigulėti prie to pono, keno yra žemė, 
o jeigu kas upę varu perkastų, tad per teismo ištarmę turi 
būti priverstas sugrąžinti senąją upevietę, blėdis atlygins, 
ir bausmes už iškirstą jeibį užmokės.

Artikulas V. Visose bylose rubežių dėlei abidvi pusi 
privalo statyti po aštuonioliką liudininkų.

Antras statutas (art. 1) tą patį panaujino, bet trečias 
statutas (art. 16 ir 17) skaičių "liudininkų iki daugeliui 
sumažino, o skundikui, kurs savastį žemės išlaimi, .pat- 
ketvirtam prisiekti ant žemiškos savasties įstatymas palie
pia. Formula prišiekos privalo būti prilaiki ir aiški.

Artikulas VI. Jeigu kas savam tėvoniškam lobyje 
turėtų abudu krantu upės (upytės J, o ant jos pastatytų kut- 
ras ir malūnus, o kitus malūnus ir šienpiovynes patvindintų 
ir nenorėtų už’tai imti pinigišką atlyginimą, tad pakvie- 
stasai visas blėdis atlygįs, už iškirstą klastą nubaustas taps, 
ir vandenį taip pažeminti turi, idant nebūtų jokio užpludy- 

Į mo žemių, šienpiovynių ar malūno, ar grunto.
Antras statutas (art. 16) tą patį panaujino, o trečias 

(art. 21) pridėjo, kad jeigu kas per dešimtį metų n’eitų 
bylan dėl užtvindinimo malūno ar užpylimo prie savo pa
krantės plovų, amžinai to dėlei tylėti turi.

Artikulas VII. Jeigu kas ant keno žemės kokius-nors 
javus be leidimo savininko pasėtų, tad tas, kas savo žeme 
tą gruntą esant mano, turi paimti iš teismo uždraųdos 
gromatą (list, zapoyviedni), idant po bausme 6 rublių, 
grašių1) urėdui ir šaliai nupjauti javai iki teismo ištarmei 
nebūtų suvežami, bet idant būtyje skundžiančiosiųs šalies, 
kaugės (rikės) butų suskaitytos, gerai sudėtos ir aptver
tos: byla į šešias savaites1) būtinai turi būti pradėta; jeigu 
pasirodys.teisingu skundas skundėjo, tad bausmes už užsi- 
spirtiną užsėjimą ir javus gaus; jeigu javai apdraustiejie 
supūtų, šalis, pas kurią a]xlrausta javus, už tą blėdį atsa
kys; o jeigu neatrodytų, kad tai jo žemė, tada turi pats už
mokėti įkaitą urėdui ir šaliai. •

Antras statutas (art. 13) pridėjo, kad jeigu laike tę
simos! padaryto/apdraudimo, klausime ėsantiejie javai tap
tų išvaginėti, o pasiliksi prie grunto tas, kuris pasėjo, turi 
pajieškoti atlyginimo blėdies nuo apdrauzdinančiojo, o ta
sai kaltojo sugrąžinimo užmokėtų javų jieškoti privalo} tas 
jjats reikia išmanyti ir apie šienpiovynes. ‘

Trečias statutas (art. 22) pridėjo sąlygas: 1, Kad kas 
į dvyliką savaičių dėlei užgrėbtų javų nesibylinėja, puola* 
byloje kaslink atėmimo javų, bet teisme privalo jau pa-, 
prastu bildu, kaip dėlei užimtos žemės skųsti, o už vogtus 
javus užmokės. 2, Nieks neturi javus k vesti joje esančius 
mindžioti ir gadinti.

javus kvestijoję esančius

Artikulas VIII., Jeigu kas žemę arendavotų ramiai, 
o kitas ateitų, arklus ar akėčias f------ * '
glemžtų ar nupiautų, blėdis ir pinigiškas baudas užmokės’).

Artikulas IX. Jeigu kas turi girią iš pusės neda
lintą1), o bandžiulis savasties panorėtų turėti savą dalį 
girios perdirbtą į lauką ar šienpiovynėn, privalo drauge 
su kitais liepti kirsti, o kur susitiks kirtėjai, ten bus rube
žius; o jeigu kas geresnės žemės*), daugiaus išdirbtų, ati
duoti lygiai geros žemės tiek privalo, kiek ant dalių 
kitų savininkų pripuola.

Antras (art. 16) ir trečias (art. 22) statutas pridėjo, 
kad jeigu vienas iš savininkų daugiaus medžių iškirstų ne
gu jam pridera, privalo ten, kur bus parankiaus sądalyvau- 
tojams nuvežti; o jeigu neturėtų galutinai girios, tad pi
nigais pusinę statuto paskirtą kainą užmokės. O jeigu 
kuris, dalybauninkas reikalautų skyriaus giriose, o kiti da- 
lybauninkai netrokštų padalinimo, teismas tokį padalinimą 
padaryti įsakys taip, kaip apie paprastas dalybas tarp\bro- 
lių statutas paliepė. \

Abudu-gi statutai, apie dalybas jjer bendrą kirtimą 
ir ten paskyrimą rubežių. kur šalys susitiks, pirmame sta
tute patalpintą sąlygą praleido.

pravarytų arba javus pa

Artikulas' X. Jeigu šlėkta šlėktai rubežius jiagadintų, 
ar rubežninkus1) sudegintų, tad dvylika rublių grašių’) 
liausmės užmokės, o rubežninkus supilti arba pastatyti sa
vomis lėšomis privalo; už perarimą ažios tris rublius už
mokės; o jeigu toji skriauda šlėktos chlopui taptų padary
ta, tad pusė tos bausmės paskirta bus.

Antras statutas (art. 9), tą patį įstatymą įsakyda
mas,. sumažino ešybėje bausmių. Trečias statutas (art. 
18) pridėjo pinigiškas baudas labui teisiančių pakaniarinių. _ I ’ < i* .

Artikulas XI. Neleista lyg 
leidimo savininko pylimą priremti, 
o 21 trečio statuto).

kitam kraštui 
(Tas pats art.

upės be 
16 antro,

Artikulas XII. ’ Tvaikas stoti dėki ru-šalims bylose 
bežių -privalo būti į keturias savaites paskirtas.

Antras (art. 7) ir trečias (art. 5) statutas, pridėjo, 
kad žemiškas teismas, apturėjęs spaudą per pakvietimą iš
duotą, privalo bylą dėl rubežių atsiųsti pas .pakamarinį, ir 
už šešių savaičių laiko neatidėstomą (zawityX terminą 
paženklinti. » ’ »

Artikulas XIII. Bylose dėlei rubežių privalo būti 
panaudojami liudininkai krikščionys, kurie velykinę išpa
žintį’) yra atlikę. Privalo būti tie liudininkai . nenu
žvelgiami. r ‘ ’

Antrame statute nutarta (art. 3), kad liudininkai mo
kėtų poterius, o trečias statutas (art. 14) pridėjo, kad 
bylose fcarp Totorių ir krikščionių, dievobaimingi Totoriai 
privalo būti į liudininkus prileidžiami.

Artikulas XIV. Neteisiai norintis prašalinti liudinin
kus bus baudžiamas.

Trečias statutas (art.' 15) pridėjo, kad už kiekvieną 
priguitą liudininką privalo tiek pinigiškos bausmės užmo
kėti, kaip kad jį butų sužeidęs?

Artikulas XV. Jeigu šalis prašalintų vienus-* liūdi 
ninkus per teismo ištarmę, šalis neprastoja laisvės statyti 
kitus liudininkus.

Tą patį antras (art. 5) ir trečias (art. 16) statutas 
nutarė, pridėdami, kad ant vietos prašalintų liudininkų, iki 
trečiai dienai bylose rubežių dėlei kiti nepažvelgiami gali 
būti J>astatytai«.

Artikulas XVI. Kada šalys turi ginčą dėl kokių lo
bių, o leistų, idant iki pasibaigiant bylai rankoje viešpa
taujančio pasiliktų, tad viešpatiškas urėdninkas turi turėti 
tiktai maistą tuose lobiuose, o iš visoko išduos atskaitą tai 
šaliai, kuriai lobis taps prisūdytas. (Tas pats art. 16 antro, 

. o art. 25 trečio statuto). w

Artikulas XVII. Kada šalis ant nealidėstomo ter
mino byloje dėlei rubežių nestotų, tad dekretas už akių 
turi užkristi.

Artikulas XVIII. Ekzekutorius (\vwiązujący) skoli
ninko ar savininko lobiuose privalo teisingai surašyti pa
dėjimą lobių po atsakymu savo ypatos, jeigu turtų neuž
tektų; bet jeigu tas pats urėdninkas neteisingai buvo ap
kaltintas, gali pajieškoti padorių bausmių nuo skun- 
džiančiojo.

Antras (art. 15) ir trečias (art. 24) statutas pridėjo, 
kad bylose teisiamose viešpataujančio (o potam tribuno
lo), pavietiniai teismai privalo išpildyti nevėliau# kaip 
į keturias savaites ištarmes, arba tuomet, kada išpildomame 
dekrete laikas išpildymui yra paženklintas.

' Artikulas XIX. Dalybos gruntų neurėdiškai net pri
pažintos, žemišku užsisenėjimu dešimties metų paremtos, 
pasiliks nepalytėtomis.

Antras statutas (art. 17) ir trečias (art. 26) įsakė: 
1, Kiekvienos dalybos urėdiškai pripažintos, negali būti pa
lytėtos. 2, Jeigu būtų kokios parankos ir įkaitos prie tų ne- 
urėdiškų dalybų, privalo būti užmokėtos, o dalybos privalo 
būti įsakytos. 3, Prie kiekvienų amžių dalybų, prie tbš pri- 
pieros pasilikti turi, prie ko kaimas ar žemė pagal do
vanojimą priguli.

Iš visur.
|| Meksike, ant Haciendos La 

ĮGlorietta samdytiejie darbininkai | 
pareikalavo užmokėjimo pilnai 
jiems algų, kitaip jie pažadė
jo viską išnaikyti. Mat haciendos 
'savininkas darbininkams .jų uždar
bį už kokias ten susektas vagy- 
stas sumažino. Savininkas algas 
užmokėjo ir darbininkai išsiskir
stė.

|| 9 d. vasario, prietaisos speci- 
jališkos temyklos ant kalvos Val- 
ledi $ongti, netoli Napoles (Itali
joj), paženklino smarkius žemės 
drebėjimus kurie galėjo atsitikti 
apie 1400 mylių nuo observatori
jas.
j ‘ 1 ? •' * ši ' • - l

|| Vokiškasis orlaivininikas, lai
mėtojas orlaivių lenktynėse Ame
rikoj, u d. vasario, su savo orlai
viu “Berlin” perlėkė Alpų kalnus. 
Kelionė ore buvo sunki dėl dide- ' 
lio šalčio; oriai vys pasikėlė iki 
18000 pėdų į orą.

Artikulas XX. . Nieks nuo svetimo chlopo be leidimo 
tėvonio (dziedzico))_ nupirkti žemės negali.

Trečias statutai (art. 27) pridėjo: 1, Bausmė nete
kimo duotų pinigų ir turimų javų įstatyta. 2, Samdyti sve
timus chlopus be leidimo pono, neleista po nuotyota pini
gų duotų pasamdymųi.

ar 
be 
ar

Antrame statute pridėta:
1. Jeigu tiktųsi, vandens keliu vežant kokius pirkinius 

kokius-nors daigtus, sudužti laivui arija sudynui-, leista 
jokios kliūties tuos pačius pirkinius ar daigtus išvežti 
išnešti ant keno-nors kranto, o urėdininkai, tarnai ir sa

vininkai, nuo to išnešimo nieko imti neturi; o jeigu kas
tokiam nelimėliui kokią sunkenybę padarytų, tad gausiai 
apturėtą blėdį atlygins1). (Tas pats art. 31 trečio statuto).

2. Jeigu kam tiktusi rasti kokį skarbą ant savos že
mės, atrastas skarbas esti atradėjo savastimi; kas ant sve
timos žemės rastų skarbą, tas per pusę apturės. Užstaty
tuose lobiuose pusę iš atrasto skarbo ima tėvonis, pusę 
(zastaivnikas) užstatėmėjas. Atsitikime, jeigu kas užsi
gintų atradimo, artymesnis yra atsiprisiegavimui’)^ (Tas 
pats art. 30 trečio statuto).

3. Jeigu kas ant valios1) apsįsėdėjęs metus ant laisvės
nuo baudžiavos ar čyžės paskirtus, atsitrauktų, arba neiš
sėdėjęs įstatytų metų atsitrauktų, privalo už visus metus be 
užmokesties išsėdėtus užmokėti. (Tas pats art. 29 trečio 
statuto). * " . "•«

4. Ęajorai, žmonės pėkštiejie (putni) ir prastos luo- 
mos neturi be žinios ir leidimo savų ponų, galvotiesi dau
giaus kaip už tris kapas grašių.

Trečias statutas (art. 28) parašė, kad už daugiaus 
chlopas galvotiesi negali, kaip už keturias kapas grašių, o 
jeigu net ir daugeliui žmonių toks chlopas galvotųsi, visas 
sunešimas pagalvotos sumos neturi perviršinti nutartą
ją sumą. . *

5. Keliai turi būti tokie, kad butų ant pusantro pren- 
to’) platus, tuščias vežimas turi aplenkti prikrautą ve
žimą, raitas vežimą, jeigu siauras butų kelias; o žiemą 
kada pusnynai sniego esti dideli, važiuojantiejie turi su
sitikę. kelią tarp savęs.pusiau dalintiesi,- o vienas kitą nuT 
stumti neturi. (Tas pat§ art. 32J.

išpildymą sūdyto reikalo

kur atrodymų ant rašto

. || Vokietijos sostapilyj Berlyne 
atsirado koksai vyriškis su peiliu 
rankoj užpuldinėjantis ant mote
rų. Į trumpą laiką- jis pavojingai 
sužeidė kelioliką moterų. Polici
ja suėmė kelis nužiūrėtus vyriš
kius, bet juos paleido, pasilaikė tik 
vieną jauną vyriškį, kurį užpulto
sios moterys pripažino užpuoliku.

|| 11 d. vasario. Induose, netoli 
Barukpur, kaksai vyriškis! metė į 
bėgantį traukinį bombą. Mano, 
kad jis norėjo užmušti Indi jų ka
raliaus vietininką, lordą Minto, ku
ris tuom keliu turėjo važiuoti , r

|| Garsiame klioštoriuje Escurial, . 
Ispanijoj, kur ilsisi Ispanijos kara
lių kūnai, siautė gaisras, kuris iš
naikino klioštoriuj esančią Kole
giją.. Studentai ir profesoriai visi 
išsigelbėjo.

| Ispanijos I pakrantėse, priešais 
Valenciją, siautė smarkios vėtros, 
laike kurių daug laivų* tapo paga- 
dytų; vienas žvejų laivelis pasken
do ir trįs žvejai prigėrė.

|| Iš vulkano Aetnos, ant salos . 
Sicilijos, ^eka degantis skystimas 1 
ant apačioj esančių kaimų. De
ganti upė pasiekė jau apačioj au
gusį eglyną ir jį uždegė.

| Pareikalavjis Maskolijos val
džioms, Šveicarijos valdžios su
ėmė Zuerivhe maskolišką revoiiu- 
cijonierių Bunach.

|| Peterburge, I^eontjevo ga
niuose policija užėjo revoliucijo- 
nierių susirinkimą. * Suėmė 30 ypa
tų. Terp suimtų yra 3 merginos 
studentės.

Trečias statutas pridėjo:
1. Kiekviename paviete įstatomas esti pakamarinis’).

Tasai, kaip kiti žemiški urėdininkai bus išrenkamas*), pri- 
sieką įstatymuose paskirtą prieš pradedant urėdą sudėt 
turės (art. 1). • -

2. Visuose žeminiuose ginčuose dėlei rubežių, pą- 
kamariniai po nusiuntimo bylos nuo žemiško arba grodzko 
teismo, pakvietas šalims ginčus vedančioms ant neatidėsto- 
mo termino šešių savaičių išdavinėti turi. O visą rube- 
žinę bylą apsudys, kapčius supils, rubežius paženklins, gvol- 
tus, pagalvines prastų žmonių ir visokias blėdis sugrąžinti 
palieps. Teismas, kurs bylą pas pakamarinį nusiuntė, ga
vęs pranešimą nuo pakamarinio, išpildymą sūdyto reikalo 
daryti turi.

Visose rulježių dėlei bylose. 
arl>a aiškių rubežinių ženklų nebuvo, O tiktai abidvi pusi 
statytų liudininkus, tad skundžiančioji šalis turi būti, arty- 
mesnė drauge su savais liudininkais atlikimui prisiekos. 
O jeigu kas pakviestai šaliai leistų prisiekti, po atlikimo 
tos prisiekos dalyką, apie kurį einasi, prapuldo, bet pa
darytų blėdžių neužmokės. Jeigu kam prisieka ant sa
vasties žemės yra prisakyta, o jos nesudės, prapuola by
loje (art. 2).

3. Bylose rubežių dėlei, skundžiantčioji šalis privalo 
siėnininkus pakviesti1) sergėjimui savų rubežių, o1 jeigu tie 
pienininkai nestotų, visgi teismas tarp tų šalių, kurios yra 
byloje, duos ištarmę, o jeigu stos ir parodys rubežinį skir
tumą, teismas tą kvestiją užrašys ir vedimą bylos tinka
mame teisme apsergės. • O jeigu tokis šienininkas, kokių 
vaidų dėlei, o neteisiai padarytų perdavimą (przekazę) ar 
užpuolį, privalo už baudą tiek duoti žemės, kiek neteisin
gai apturėti troško. Tačiaus tokioje byloje apeliacija bus 
leidžiama; bet jeigu augštesniame teisme užsispyrėliui (za 
upornego) pripažintas taps, apart pridėjimo žemėa, dar 
visas blėdis gausiai sugrąžins; o jeigu užstatėmėjas ar glo
bėjas tokią neteisią painę padarytų, pats iš savo lobio at
sakys-(art. 3).

4 4. Rubežinėse bylose su karališkais lobiais išdayiamos 
taps komisijos (art. 6).

5. Pakamarinis, apart tikros ligos, neprivalo praleisti 
teismą; praleidimą ligos dėlei privalo ant antro termino 
savo prisieka -paliudyti, o jeigu to nepadarytų, skundžian
čiai todėlei šaliai šešis rublius grašių užmokės, o kas tris 
terminus praleis, netenka urėdo (art. 7). , v .

ĮĮ Berlynan atėjo žinia i§ Addis 
Abeba, Abisinijoj, jog ciecorius 
Menelik visai sveikas, sugrįžo iš sa
vo kelionių po visokius Abisinijos 
kraštus, jog visi paskalai apie jo 
ligą buvo pramanyti.

|| Amerikos sutvertoj Afrikoj 
negrų respublikoj Liberįa laukia 
žmonių sukilimo. Anglija į jos 
pakrantes, ginti svetimtaučius, at
siuntė karišką laivą.

|| Ant galo Prancūzija susitaikė 
su Vokietija Morokko klausyme: 
Prancūzija pažadėjo Vokietijai ne 
stabdyti jos prekybos, o Vokietija 
pripažino Prancūzijos politiškas 
teises. • į ,3

|Į Frankfurte ant Maino,' Vo
kietijoj, likosi įrengtas virimo mu
rėjus. Jame bus visokios virimo 
prietaisos nuo seniausių laikų iki 
dabartinių. .į •' Į . i

|| Indijose, Kalkutos priemiestyj 
Alipur, likosi vieno jauno benga- 
liečio nušautas valstijos prokurato
rius Ashutorh Viswas. ,

| Mieste Neusalz, Holandijoj, 
išlėkė į padanges parako krautu
vė. Expliozijos 25 ypatos tapo 
sunkiai sužeistos.

[| Naujos' Zelandijos pakrantėse 
paskendo pasažierinis garlatvys 
Penguin. Dalį pasažierių išgelbėjo, 
bet trūksta 67 ypatų, kurios, be 
abejonės prigėrė. r

M

Į 12 d. vasario Kriokavo) pa
simirė pagarsėjęs kitą kart Ame
rikoj lenkiškasis veikėjas Jerzma- 
nowski. I ’ ' /

! || Šveicarijoj, mieste Genevoj, ra 
d. vasario sudegė gelžkelio staci
jos rūmas. Nuostoliai gaisro pa
daryti labai dideli. 4(Toliau bus).
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ĮĮ -Prancūzijos pakrantėse pas
kendo nežinomo vardo angliškas 
garlaivys. Prigėrė ir 7 įgulos ypa- 
tos, kitus žmonis išgelbėjo.

VIETINĖS ŽINIOS
— Medikališki inspektoriai per

žiurėjo 11822 mokyklų vaikus pe
reitą sanvaitę ir 427 jų išskyrė 
dėlei limpančių ligų.

Skiepijamas rauplių atliktas 1115 
vaikų.

Iš 3374 išžiūrėtų . vaikų rasta 
, 1729 reikalaujančių vaistiško -ar 

chirurgiško gyd)*mo. Kliautys yra 
tokios: Maitinimosi 98; blykšlės 

>96; papirtimo gilių 590; nerviškų 
ligų 15; širdies ligų 17; plaučių 
ligų 7; odos ligų 68; iškrypimo 
kūno dalių 38; matymo 648; gir
dėjimo 88; nosinio kvėpavimo 148; 
gomurio 3; dantvi 1316; liežuvė
lio peraugimas 831; adenoidų (gi- 
lenų) 97; protiškumo 26.

Mėsos inspektoriai išrado neti
kusiais 71146 svarus mėsos; iš tos 
apšties 62082 svarai buvo negeros 
už rybų suvienytų laidarų sker
dyklų.

Dėlei pasididinusio siuntimo sve
tur meitėlių pridėtinis skaitlius in
spektorių tapo pastatytas prie įvai
rių išvėžiojimo stočių. Per *?ąn- 
vai(ę jie surado 15 meitėlių su 
tųberkuliozu. 48 veršiai buvo su
stabdyta dėlei nesubrendimo.

Inspektoriai dirbanti įvairiose 
miesto dalyse rado 259 mėsos ir 

- valgomų daiktų sankrovas, nesani- 
tariškame padėjime. 82 vietos pir- 
miaus praneštos nesanitariškomis 
buvo iš naujo peržiūrėta ir buvo 
rasta, kad 9 iš, jų nepaklausė pri
sakymo apvalyti vietas. Pilnas 
peržiūrėjimas 23 dešrų dirbtuvių 
buvo pėreitg sanvaitę.

Bijosi išleisti doleri, 
kad paimti dešimtį.

Visi musų lietuviški biznieriai bi
josi išleisti doier(. kad paskui pa
imti dešimti, užtai jie ir taip skursta. 
Jie nemoka dar biznio varyti, nes 
Jeigu mokėtų, tai nesibijotų. , Jie 
mano, kad žmonės būtinai turi eiti 
pas juos, nęrs Jie ir nesigarsina 
Bet ne taip yra. žmonės eina pirkti 
tiktai pas tą, kuris geriausiai mo
ka garsinti savo prekes (tavoms), 
kuris geriausiai moka patraukti žmo-

tu negalėsi su - ja .dirbti: ji sustos, 
surūdys ir turėsi ją išmesti laukan. 
Tas }>at8 ir su bizniu. .Biznis tai 
mašina, o apgarsinimai „-r. alyva. Juo 
geresnę alyvą vartosi savo mašinai 
juo .lengviau H-bėgs ir juo daugiau 
;u padarysi; juo geresnius apgarsini
mus vartosi savo biznyje — juo la
biau patranka jie žmones ir juo dU 
Jesn| blznj • tu darysi'- Todėl :s gar
sink! garsink ir vėl garsink!

Męs padirbame apgarsinimus, kurie 
traukia. Męs užsimanėme išdirbti 
tavo biznj; bet tą galime įdaryti 
tiktai tuomet, Jeigu išdirbsime kar
tu ir Tamlstos biznį. Męs norime 
išdirbti ir išgarsinti Tamttot blznj; 
nes jeigu nenorėtume, tai musų čia 
nebūtų. Bet tą galime padaryti tik
tai tada, kada Tamista ir norėsi. To
dėl, dirbkime ranka rankon. Duok 
mums Tamista visus savo apgarsini
mus;-o matysi, kaip biznis pasigerys. 
Nesibijok išleisti dolerio, kad paimti 
dešimt].

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

kiai. Jeigu gi tie patys rezultatai 
atsikartoja, učsimaino, tai tuomet 
galime jiems įtikėti. Iš šitos tai 
priežasties ir taip labai pasigarsi
no Trinerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno. Jo gerą 
įtekmę prie gromulojimo valgių 
negalime užginčyti, nes jis visuo
met veikia vienaip ir gelbsti kiek
viename atsitikime. Apsi reiškimai 
prasto sugromuliojimo kaip tai: 
netekimas apetito, išblyškęs, ar pa
geltęs veidas, nesmagumas po val
giui, vėmimas, nikšti atsirūgimai, 
pilvo išsipūtimai, užsikimšimai, 
diegliai, išbėrimai ir kiti nesveiku
mai, tikrai prašalinami vartojant 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno. Neilgstuokis su 
gydymu, jeigu nenori, kad liga 
tame visai apgalėtų. Į ^Gaunamas 
aptiekose arba pas Jos. Triner, 
616-622 
go, III. 
kai per

So. Ashland avė., Chica- 
DaktariŠkas patarimas dy- 
laišką.

APGARSINIMAI

Pajieškau savo dv?&ų draugų: An
tano Baltrušaičtd“ ir tivinco Naujokai? 
čio. Abudu Suvalkų gub.. Naumies
čio pavieto. Griškabūdžio gmino ir 
kaimo. Jie patn* ar'kas kitas malo
nės duoti* žinią:adresu:

Ant '''Tunaitis.
P. O. Box 120, Mc Kees Rocks, Pa.

Pajieškau dradgė* kpslvedimui, ne- 
jaunesnės kaip ’SO metų ir nesenes- 
nės kaip 40 m.V gali būti mergina 
ar našlė. Esmi našlys, 46 metų am
žiaus; turiu du namu: triobą gyve
nimui ir krautuvę, įkurtą pats lai
kau. Artesnias žinias gausite rašy
dami adresu:

M.
Box 295.

U., 
Ledford, IU.

brolio Motiejaus 
paeina ii Kauno

Reikalavimai
Reikalaujama 200 darbininkų | Mi- 

< bigano ir Wlsconsino girias prie 
lentų plovyklų. Geros algos, vienva- 
Hnls darbas per žiemą; pigi kelionė 
iš Chicagos. Taipogi reikalaujama ir 
moterų prie visokių darbų Chicagos 
mieste. Nerašyk, bet ateik pats tuo- 
jaua

J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 
239 Milwaukee avė., Chicago, III.

Ant Pardavimo.

NEGIRDĖTAI PIGUS 
IŠPARDAVIMAS.

Gražiausios gromatoms popieros su 
gražiausioms kvietkoms ir apskaity
mais, daugiau ^kaip 30 gatunkų, kož- 
nas su kitokiu apskaitymu. Parduo
sime per trumpą laiką 4 tuzinus tik 
už 50c., arba 10 tuzinų už |1.

Telppat visas knygas išparduosime, 
kuone už penką dal| kainos. Atsiųsk 
sayo adresą ir 4c. prisiuntimul nau
jų kataliogų ir su naujoms pigioms 
kainoms. Adresas: M.r Zukaitis, 227 
E. Main st, New Britain, Conn.

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, Dl. 1907, pus
lapių «.■ . 150

No.76 Maxim Gorki). Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalą; Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, 111. 1906, pus- 
lapių 103. 25c

JPajieškau 
čiakausko, ___ ____
gub., Raseinių pav? Jurbarko parap., 
kaimo Smuikurčių. V metai Ameri
koje, pirm 4 metų gyveno Springville. 
III. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

AnL Clakauskas, 
Box 183, Ha^dford, Ark.

Pajieškau Pranciškaus ir Liudvi- 
nos Vitkauskų; paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Gruzdžių parap., Rat- 
kunų sodos. Girdėjau neseniai atva
žiavus juos | Ameriką- Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
resu:

ad-

1100.00 penkiems akrams derlingos 
ūkei žemės, mokant po 81.25 kas 
savaitė, arti prekyviečių Atlantic 
City miesto, N. J. Labai mažai pini
gų reikalaujama. Rašyk 
žlnioma Stantan Morris, 
rison Bldg., Philad'a, Pa.

artesnėms 
314 Har-

valgomuĮ pardavimą sankrova 
daiktų ir mėsos lietuvių apgyventoje 
apigardoje, plati vaizba, ateikite 
sitikrinti. — 4812 — 5th avė., 
eago, III.

Per- 
Chi

naumusiovnygos, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENĖ, Gyvenimo piešinė
lis Aatrijoa Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina j kitą. 
Graži Ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1968, pusi. 24, kaina 16c.

No. 90 Olttlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indi jonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95.............................

Du lotai | pardavimą pigiai, vie
nas kampinis ir kitas kale jo, 52x130 
pėdų, kampas 34 ir Aurburn avė. arti 
lietuviškos bažnyčios, gera vieta lie
tuviui vaixbiul; mažą dal| (mokėti, 
likusius išmokestimis. 
Emerald avė., Conard

<46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .................. 15c.

No. 97 Pamokslai Išminties ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, IU. 1899, pus
lapių 182.

Adresas: 3236 
Schmeck.

— Pereitą sanvaitę Kazlaucko 
aptiekoj, priešais “Lietuvos” redak- 
cją, be mažo ne atsitiko expliozi- 
ja. Mat .uždarius aptieką, tyčia 
ar netyčia neužsukinėtas’ tapo ga
ras, kurio priėjo į visą namų apa
čią. Gerai, kad viršutinių ruimų 
gyventojai ne miegojo. Jie pa
šaukė policiją, kuri, išmušusi duris, 
gazą prašalino ir viduj jį užsuki- 
nėjo. Čia, kaip girdėt, buVo šei
myniški nesutikimai

Kalendorius!
Kaina 25c.

“Lietuvos” išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 
7%, 144 puslapių. Šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir' 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje valandoje 
įr minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
‘fąjounj|eg :ut) diEi| ‘asorijsaiui 
New Yorke, Čhicagoj Denverte ir 
kituose. Aprašo saulės ir mėne
sio užtemimus, prirodymus svar
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų V aisti jų ir viso 
svieto, metriškas svarstomas, sai
kuojamas ir kitokią; mieras var
tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
visų viešpatysčių 'pinigus; termo
metrus; tolumus nuo miestų į mie
stus; Lietuvos kunigaikščių ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata
vo; didžiausius sviete miestus ir 
kiek kuriame gyventojų; kiek (»|- 
ventojų kiekvienoje valstijoje šiau
rines Amerikos ; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa
mokinimai reikalingi prie gavimo 
amerikoniškų ukėsystės popieni; 
pačto reguliacijos; daug gražių pa
sakaičių, pamokinimų, dainelių, 
juokų ir tt. Kaina šio Kalendo
riaus 25c., kas užsimoka $2.00 pre
numeratos ui visą metą, šį Kalen
dorių -gauna dovanai.

- Reikalaudami Kalendoriaus 
“Lietuvos”, adresuokite:

ar

su-
sau 3252

A. OLSZEWSKI
So. Halsted st, Chicago.

ap-

— Pereitos nedėlios dieną ant 
Chicagos gatvių buvo teip slidų, 
kad ne vienas pareivys paslydo ir 
gerai apsikulė. v Dėl slidumo net 

J ant gerų koncertų mažai Buvo 
t. žmonių; o koncertų buvo gerų: 

paneikšlan, geras ir vertas atlan
komo buvo koncertas vokietės gies- 
mninkės Gadskės.

j— Grįžtant namon nuo vestu
vių, ant locnų namų trepu plėšikai 
užpuolė ant siuvėjo F. H. Schlun 
ir jo svainio Ęmanueliaus ir at
ėmė pinigus ir turinčius didesnę 
vertę daiktus. Atėmė nuo, jų graz
nas kelių šimtų doliarių vertės.

Į ’
— Karčiamoj pn. 525 State str., 

bekazyruodatni, pereitos nedėlios 
dieną susipešė du kazyrų mylėto
jai, William Vail ir Charles Leh
man. Vai! metė Lehmaną ant da
lies baro, kur laikomi cigarai ir 
jis, žmogelis, gana" sunkiai į 
daužytus stiklus susipiaustė 
kaklą.

I— 12 d. vasario Chivagoj
vaikščiojo šimtmetinės sukaktuves 
gimimo dienos dviejų atsižymėjusių 
vytų — panaikintojo verguvės 
Ariierikoj, jos prezidento Lincolno 
ir garsaus angliško gamtamokslio 
Danvino.

.— Pereitą sanvaitę Čhicagoj pa
simirė 592 ypatos: 389 vyriškiai ir 
253 moterys. Daugiausiai mirčių | 
nes 122, buvo nuo plaučių užde
gimo, nuo džiovos 135, nuo šir
dies ligų 491.

— Pereitą utarninką kun. Jur
gis Kolesinskas, asistentas šv. Jur- 
gid lietuviškos parapijos Chicago
je apvaikščiojo 50 metinį jubiliejų 

- savo kunigystės Ant apvaikščioji- 
nx> buvo lenkiškas vyskupas Rho- 
de, ipie 70 kunigu ir šiaip daugy* 
bė svečių. Prakalbos buvo laiky- 

*^tos lotyniškoj, angliškoj, lietuviš
koj ir lenkiškoj kalbose. Kun. J. 
Kolesinskas buvo įsteigtojumi lie
tuviškos šv. Jurgio parapijos Chi
cagoje 1892 metuose.

SUSIRINKIMAS
BERNO MU2IKALI6K0 FONDO.

Pėtnyčios vakaro, 26 d. vasario at
sibos Šerno Mus. Fondo susirinkimas 
p. A. Olševžkio kontoroje. Nariai teik
sis sueiti pilname skaičiuje.

Sekretorius
I J. tiąaudas.

VINCAS PŪKAS. 
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
Šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestų St. Louis, East 

ir aplinkinių 
“Lietuvą”, 

prenumeratą,
pn- 
par- 

tt.

? KLAIDOS ATITAISYMAS.
Nr. 4 “Lietuvos”, koresponden

cijoj iš New Britain įsiskverbė 
klaida: parašyta ten: dvkliamavo 
files NL Pantaųckiytė, turi būt M.

St. Louis 
užrašinėdamas 
Įminėdamas 
davinėdamas . knygas
Todet, kur jis atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir "-duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių ta vorų, tokiu budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogfažiausiai prisiu
sime ką tik per jį už s t ei i uos it e.

Vincas Pūkas teipgi reprezen
tuoja didžiausią Chicagos firmą 
vyriškų drapanų, Tht Bridgeport 
Clothing Co. Teipgi kas norite 
apsistelhioti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų prabas, paims 
mierą, prisius j Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Oothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už
A. OLszrtuskis, "Liotvvo^1 Išleist.

tai atsakome.

Jau išėjo iš po.spa'udos PROSPER 
MARIMEE’Č

“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, . i

Draugysčių reikalai.
“Birutvs” Vakaras.

Chicago, Iii. Gerai žinoma Lietu
vių Muzlkališka Dr-stė "Biruta” ren
gia savo vakarą 21 d. vasario (Feb ), 
1909 m., svetainėje Settiement of 
Chicago Universlty, 4600 Gross are., 
arti kampo Ashland ir 47-tos gatvės 
(Ant Town of Lake, kur atsibuvo 
“Aušros" prelekcijos). Vakaras pra
sidės lygiai 7:30. vai. vakare. Bus 
statomi ant scenos pirmu kartu du 
veikalu: Komediją "Daktaro Kabi
nete’ ir drama iš baudžiavos laikų 
"Ne Sau-žmonės'’. Abu veikalu yra 
vienu iš geriausių ir todėl, be abejo, 
klekvlenaa lietuvy* ’ norės juos pa
matyti ant scenos. Laike pertraukų 
sugrąjys ant ntnuiko ir piano mylė
tojai Wm. Bigei ir E. Damijonaitis, 
o draugystės choras, susidedąs iš su* 
virš 50 ypatų, sudainuos naujas, nie
kur dar nedainuotas dainas, kurios 
yra gražesnės ui jau dainuotąsias.

Kaip visuomet publika nesigailėjo 
savo išleistų centų ant “Birutės” va
karų, teip ir šiuo kartu užtikriname, 
kad garbi publika bus pilnai užga
nėdinta iš vakaro ir todėl neabejoja
me, kad ji susirinks skaitlingai.

"Birutės" Dr-stA

PIRMAS DIDELIS TEATRAS.
Melroea Park, IU. Jaunų Liet Ukė- 

sų Am. Kllubas suręngė dldelj teatrą 
Subatoj, 20 d. vasario. 1909, Ravens 
svetainėje, kampas 15 avė ir Lake 
st Bus lošiama faraa "Audra Gied
roje”. Perstatymas su dekliamacljo- 
mis, prasidės 8 vai. vakare. Įženga 
25c., 35c. ir 50c. Po perstatymui ba
lius Iki 1 vai. nakties.

Teatrą loš žymiausi Chicagoa artt- 
stai-mylėtojai, kurio jau kartą lošė 
"Audra Giedroje* Ir kurie jau gerai 
atsižymėję ir kitais lošimais. T<*ėl 
galime kiekviena užtikrinti, kad pa
matyt tokj gerų teatrą, kokio dar 
nematė ' ir nevien prisijuoks pilnai, 
bet ir visus savo rūpesčius užmirš. 
Atsilankykite ant šito perstatymo, o 
tikrai sakysite, kad jisai tris kartus 
tiek vertas kiek užmokėjote už ti- 
kietus. Ir jus betik Juoksltėsi, bet 
veAslte iš Juoko laikydamiesi šonus 
ir pilvus. Kviečia Komitetas.

"THE BELL’’
Metinis susirinkimas dalininkų 

"The Bell" korporacijos atsibus bė
gyje vieno mėnesio. Visi dalininkai 
užprašomi prisiųsti sekretoriui savo 
adresus, kad tokiu bud u jisai galėtų 
Jiems pranešti dieną susirinkimo.

The Bell.
F. J. Tomczak, sekret., 
Milwaukee avė., Chicago,770-2 III.

Box 69,
Jurgis Valiukas, 

Grant Works,

a99 PELKĖS. . Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė U p to n Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 
pusi. 468, kaina ......................

.. 50c h

No. 98 Pragaro atgljimaa. Parašė 
L Tolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. ■ 
1908, pusi. 22. 10c

111.

savo pusbrolio Alijošiaus 
paeina iš Suvalkų gub., 

Virbalio parap.. 
Pirma gyveno Cle-

Pajieškau 
ivupčiuno; 
Vilkaviškio 
Vaišvilų kaimo, 
veland. Ohio Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Julius Kalvaitis,
21H Barclay st., Worceeter, Mass.

Namai Ir lota! | 
warke, N. Y. didžiausiame pabrikų 
mieste rytuoee. 8000 lietuvių, liet 
bažnyčia ir mokykla, visoki pagerini
mai. nuo 8100.00 augštyn. Išlygos: 
85.00 j mėnes|. Rašykite pas advo
katą John Francis Cahlll, 800 Broad 
st, Newark, N. J.

pardavimu Ne-

1908,
11.25.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. RaA 
" * * - * lę esti

>vo.
teitai apie tuos gyvūnus, kuri:
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdi____
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66. .... ........-.... .... 20c

Pajieškojimai
Pajieškau savo tėvo Astraucko, 40 

metų . amžiaus, gyveno Union City, 
Conn., paskui Dajtone. O., girdėjau, 
kad yra miręs, bet nežinau tikrai, 
turiu j jj labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią

Pajieškau savo brolio Juozapo Ja- 
čio, Kauno gub., Fiaulių pav., iš Triš
kių, 5 metai kaip Amerikoje, girdė
jau j| esant Chicagoje; turiu j j j 
svarbų reikalą Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Zofija Jačaitė,
1433 Clymer st, Philadelphia. Pa.

Pajieškau dėdės Vinco Dvarecko, 
Vilniaus gub., Trakui pavieto. Merki
nės gmino, Povoclų kaimo. Jis pats 
ar kas kitas malones duoti žinią ad
resu:

Felix Dvareckas, 
170 Water st., Woonsocket, R. I.

Pajieškau Juozo Šaltenio ir Sevie- 
ro Petronės; abu Kauno gub, Uk
mergės pavieto, Anykščių valsč., Le
liūnų parapijom, pirmas Kalvelių so
džiaus; antrasgi Palangos apieiinkėa 

su kuriuom kartu 
Yorkan, likosi Av.

8. Petronis gyve-

Juozas Šaltenis,
atvažiavau New
Juozapo namuose^ _ _____
no 2 metu Pittsburg, Pa., o vėliau
išvažiavo* į Fedaroile, Pa. į Turiu

. -1 ,w. Jie patys ar
kas kitas malonės duoti žinią ad-K.$ NEGALIMA UŽGINČYTI? ^^*

Laktus arba rezūltatns negalime 
užginčyti Tflfomet Jtlos hiatome aii- Juoz. Jodzevičlus.

Uniontovrn, Pa

Pajieškau savo tetėno Vinco 
ciulio; Suvalkų gub., Vilkaviškio 
vteto, Budevežių kaimo. Pirm 9 
tų gyveno Phlladelphijoje. Pa. 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jeronimas 
905 Bank st..

Mi

mo
jis

Stankevičius.
Waterbury, Conn.

draugų: I^ono Zo-Pajieškau savo 
rlo, Juozapo Lemezio ir Felikso Uk- 
rino. Visi trjs paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav.. Triškių parapijos; pir
masis Radaukių sodos, antrasis 
virvitės ir trečiasis — Nabazų. 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Stan. Venckus, 
21 llighland avė., Newton 

Falls, Mass.

Jie 
ži

Upper

Pajieškau savo pažįstamo Kazimie
ro Urpsto; paeina jisai iš Kauno 
gub., Aiaulių pay« Grinkiškės para
pijos, Dirgsičių sodns. Trečią kartą 
atvykęs Amerikon. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duot) žinią adresu:

Albinss Beržląskis, 
Bcx 151, . Duųuesne, Pa.

Pajieškau savo d raupį Ch. Stierpei- 
kio; Kauno gub., Raseinių pavieto, 
žvengtų parapijos.** Keturi 
gal gyveno Westville. IU. 
ar kas kitas teiksis duoti 
resu:

notai at- 
Jis pats 

žinią ad-

Mike PoleikiR. 
Box 286, We8tville, III.

Pajieškau savo sesers Kazlmleros 
oulevkaitėa; Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Triškių parapijos ir miestelio, 
Deksnelės kaimo. 8 metai atgal gy
veno Albemarle. La. ' Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

P. Bubokas, 
Box 180, , Leviston, Me.

Pajteškau savo kvogerio Aleksand
ro Birbalo. Kauno gub., Raseinių 
pav., Vainutas parap.. Girininkų so
džiaus. Pirm metų, girdėjau, gyve
no Chicagoje. Turiu prie jo svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu: "

Petras Budriks.
• Mlnden, W. Va.

Pajieškau savo brolio Petro Kuto, 
Kauno gub., Raseinių pav., Švėkšnos 
vol., Piauloklų sodžiaus. 2 ipetai at
gal gyveno Kewanee, III. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Mot. Kuzas,
2203 N. lot h SL, Springfield, III.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Dikaelo. Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Sartininkų vol. ir miestelio, žigaičių 
parap. 5 metai atgal gyveno New 
Yorke. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu: *

Jonas Kanevskls, 
890 N. Hoyhe avė., Chicago, III.

Pajieškau Kumeco Mataus. Devyni 
metai atgal gyveno Scranton. Pa. 
Turiu prie jo svarbų reikalą. Teipgi 
pajieškau C. Gustaičio, metai atgal 
gyvenusio Red Lodge. Mont. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

John Zalskis,
10 N. Sherman st, Pana, III.

Pusinaičios, 
pavieto, Va- 

, buk 
Ameri-

Pajieškau Marijonos 
Kauno gub., PanęyW9 _ 
balninkų miestelio^ Girdėjau, 
pereituose metuose atvykusi J 
kon. Ji pati ar ku. kjta^ teiksis duo
ti žinią adresu: 

Ona
43 Mad'son avė , ifield, Mass.

Pajieškau savo drdeA Adolfo Jera- 
mino. Jau du metai .kaip Ameriko
je. Pirmiau gyveno CĘfcago, III. ant 
Canal st Turiu prie JG labai svarbų 
reikalą- Jis pats ar kaa kitas 
duoti žinią adrestfi

Adoilus Ali kana, 
1635 8. 5th st, Cedar Rapids, Iowa.

Pajieškau aavo dviejų'2brolių: 
ciškaus ir StanlaMvb ‘ Lileikių; 
no gub., Raseinių pavieto, šviekšnos 
parapijos. Girdėjau, kad pirm metų 
Franciškus gyveno Springfield. III. 
Turiu pas Juos labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas: teiksis duoti 
žinią adresu:

John Kencslus,
Mindės. W. Va.box n

Fran-
Kau-

Tado Gasparavičiaus 
Šiaulių pav., 4’4 pėdos

Visa kaip stovi sankrova valgomų 
daiktų, vaizba grynais pinigais, lietuvių 
ir lenkų apygardoje, du blokai nuo lietu
viškos bažnyčios. Pigiai. — 1100 South 
Hoyne Avė., Chicago, Iii.

b686 LIETUVIŲ TAUTA. Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908. 
pūsi. 183, kaina .......................... |2.00.

No. 103 Pasaka apie Adomą ir Jie> 
vą. Priedas prie sulyginamosios my* 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa> 
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė p. Miškinis. Chicago, UI. 1908, pua- 
lapių 31. 100

Dėlei išvažiavimo savininko | tė
vynę, — parsiduoda už prieinamą 
kainą bučernė ir groeeris drauge su 
arkliu, vežimu ir naminiais rakan
dais. Vaizba gerai Išdirbta. Lie
tuvių apgyventa apylinkė. Atsišauki
te adresu: 

Frank Petrowlcz.
113 — 23rd avė., Melrose Park, III.

1196 SERGEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. Tilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

PaJ ieškau 
Kauno gub., 
augščio. balto veido, geltonų plaukų, 
ploščlus angliškas, iš šalių kišenės, 
abidvi kišenės iš vidaus pusės pra
degusios, ant rankovių galų tos pa
čios gelumbės uždėti karvošlai arba 
mankletos, deėinesės rankos viršus 
perplauta su peiliu ir yra didelis 
raudas; jis yra smulkaus sudėjimo. 
29 d. sausio mėnesio jis išėjo, išsė
damas 849.75. Kam teks . 
patirti meldžiu man pranešti.

Box 160,

kur

tu-

Dėlei išvažiavimo savininko ant 
ūkės, parsiduoda saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Norin
tieji dasižinoti apie pardavimą dau
ginus, kreipkitės adresu:

Antanas BtanisloVhitis, 
113 Adams St, ' N’ewark, N. J.

Parduodu savo locaą ūkę (farmą) 
labai pigiai. 424 skėriai žemės, ge
ras gyvenimui namas, pašiūrės kuku
rūzams (kornams), (stalgos pieninin
kystei Ir tt, trjs šaltiniai, vėjinis 
malūnas. Tiktai 870.00 už akrą. At
stu dviejų pasiganymų nuo Chicagos, 
arti tarpstančio dirbtuvių miestelio. 
Išmokėjimas — pagal sutarti. Adre
suok: Room 605, Inte r Ocean BuilcJ- 
ing, chicago, III.

Pardavimui. — Esu ūkvedy* 
praktikantas Tezas’o valstijoje ir 
riu pirkęs 16 plotų geriausios
roės Pan Handle apskrityje, kuomet 
jijė buvo pigi. Arti dailaus miesto 
Tezaa’e vasaros rytuose ir' prie gelž- 
kelio. Parduodu kelis (Jotus tos der
lingosios žemės, nes man reikia pi
nigų galutinam išsimokėjimui. Taigi 
pasitaiko puiki proga (gyti plotą že
mės plgiaus, negu nuo žemių parda
vinėjimo kompanijų. Užrašai teisin
giausi. Geriausi bankų paliudijimai. 
Adresuok: Maulfalr, 130 
st, Chicago, III.

Parsiduoda krautuvė ir 
symai kriaučystos amatui, 
dirbtas jau du metai. Iš kriaučystos 
(eina | savaitę nemažiau kaip 830.00 
gryno pelno. Pirkėjas turi būti 
kriaūčlus. Parsiduos viskas 30c. nuo 
kiekvieno dol. plgiaus. Priežastis 
pardavimo — savininko nesveikata. 
Viekas turi būti parduota bęgyje 
dviejų mėnesių. Atsišaukite adresu:

L Geležinis, 
4535 S. Hermitage av., Chicago, III.'

Parsiduoda * labai pigiai ir geroje 
v.etoje puikus saliunas prie 2 fabri
kų.: Art.Mfg. Co. ir Flncks Foundry 
Co. Vieta vien lietuviais apgyven
ta. vartojama tik lietuviška kalba. 
Biznis gerai išdirbtas. Randa visai 
dykai, dar atneša raudos 818.00 ant 
mėnesio. Yra taipgi svetainė susi
rinkimams. vestuvėms ir šiaip pasi
linksminimams. Kas nori pirkti ge
roje vietoje ir Jabal pigink tas tegul 
pasiskubina, 
trumpame laike | 
šaukite adresu:

Dearborn

vlsi jtal- 
Bisnis is-

Savininkas išvažiuoja 
kitą miestą. Atsi-

84 W. 14 Place
Chicago, III.

Paliulis, 
arti Jefferson •L,

Akušerijos mokykla.
Lietuvės, norinčios (gyti laipsni 

akušerijos mokslo ir turėti tiesą eiti 
prie ligonių, kreipkllėsl po numeriu 
3312 South Halsted st., Dr. A. L. 
(Jraiėunas. ■ » '

Naujos knysos!
Tlk-ką išėjo iš 

jos knygos: 'c
Krikščionybė*. Ir 

naudinga knygėlė _ . ____,__
rie nori žinoti kokis yra skirtumas 
tarp krikščionybės ir socijalismo. 
Puslapių 73. Kaina .................. 15c.

Galiėo Galilėjus; apysaka iš XVII 
metašimčio laikų; labai akyva kny
gelė, parodanti kaip mokslinčius Ga- 
lUėo Galilėjus tapo nukankintas in
kvizicijos. Kaina ..............v... 10c.

Saliamono Sapnas; drama viename 
veiksme, parodo kaip fenas ir išti
kimas caro tarnas Tamošius išliuo- 
savo iš kalėjimo Rusijos revollucljo- 
nterių. Kaina ............................. 10c.
Knygų pardavėjams nuleidžiamo di
deli nuoėlmtj. Teip-gi męs užlaikome 
ir daug kitų knygų čia nepaminėtų. 
Užlaikomo naujausios mados popie- 
ras groniatų rašymui po 25c. tuzinui. 
Reikalaudami kataliogo, adresuokite

spaudos žios nau-

Socljallzmas; labai 
perskaitymui, ku-

J. K. Vasiliauskas & Co.
2515 Ksntinątoe ava, Pullman Sis. Chicago

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos Italbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) 81-00
Vaiky Draugai arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti bs mokintojo 15c.
Naujas Budaa moklatla rašyti bs 

mokintojo 10c.
Aritmstika mokintis rokundų be 

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

-šiuo adresu:
P. MiholalnlB,

' P. o. Box 62, New York, City.

1330' ŽODYNĖLIS ANGLĮŠKAI-LIE- 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal*ma angliškai susikalbėti Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina.............. 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių dienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
• colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... |3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Ąliuma ir kitos pasakos Guy 

de Maupaasant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos t 1. Aliuma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė. 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III*. 1908, 
pusi. 136.............s................................ 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lletuvlškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235. .... .............................. 81-25
Apdaryta............................  81.50

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

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keU šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar> 
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose...........................................81.50
Audimo apdaruose...........................82.00

No. 44 II mano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincės Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius. Platus bijograflški apipass 
kojlmai kal-kurtų Lietuvos vietų. Chi 
cago, III. 1905, pusi. 301..................  75c

No. *44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Lizdininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai.............................................10c

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

No. 87 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 1. 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, Ui. 1903, pusi. 280. ...... 81-25 
Drūtai apdaryta.............................81.50

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, UI. 1903, pusi. 330. ;... 81-25 
Drūtai apdaryta. .... ...................81-50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis Iii. 
Čia telpa 202 dar gražesnės ir juokia- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
Pūsi. 33jĖ........................ ;...... 81.25
Drūtai apdaryta.............................$1^0

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, III. 1905, pusi 299. Moję da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli iimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
U paminėtų knygų f, 11/117 ar IV

Bemaną pasakų turtą.
Drūtai apdaryta........... 8X50

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė I* Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, Ui. 1904, 

15cpusi. 60.

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai“ 
d*. Chicago, III. 1903, pual. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewski, vertė K.. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Šun
takiais, 2. Viesulą, 8. Motiejus Balis, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, UL 1908, pusi. 76.1 r ■ ii. IT i

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus f Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, IU. 1906, 
pusi. 169. (Ėltą knygelę Vilniaus Vys- 
Kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .... .... . .......................... 50c

20c

N«. 185 žmogus neplluiMs. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekė jo sūnūs apsi
vedė su varginga margina ir laimini 
ginu gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Aitą apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną fr merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
III.. 1899, pusi. 23. 10c

No. 200 Akis už akį, dantis už dan- 
tj. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, UI. 1907, pusi. 29. 
Kaina. ................... ......... .... 10c

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

No. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—ta 
Chicago, I1L 1902, pusi. 48................15c

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

No. 262 Mindaugas, Lietuvos kara
lius., Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka), Chicago, Iii. 196G, pus-
lapij 86?
. • ■5”

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiese veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Dtama parašyta Jš revoliucijos 
judėjimų Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusi. 50. .... .... .......................... 20c

No. 295 Pietr© Caruto. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, -111. 
1908, pusi 3X . 10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje karaliaus Briko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, Iii. 
1908, pust 77................................... 25o

Ns.331 žili galvon vslnlas vus- 
degon. Komedija vienamo akta. Pa
gal lenkišką autais* X- P—i>- Chi
cago, III. 1902, pusi. 31......................10c

No. 381 Gyvybi (kantatas) fr kitos 
trumpos počtnos. Parašė Jonas Via- 
ko*ka. Telpa Čia eilės: Gyvybė, 1*- 
tvirkėlls. Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, 111. 1907, pus
lapių 41. 15c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepnka*. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28. .4

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

. 10c

Ne. 443 tvsjus arba vaizdas sieki- 
mo augštybis. Tragedija-poėma, Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Vtakoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, IU. 
1907. pusi. J36.............       40q

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
1 kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kuria 
aori sužlngti, ii ko darosi žaibai,



M.

briaunoms 
su kabute.

No. 1157 Koks privalo luti vaikų 
auklėjimas? Rankius raštf parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, IR 1908, pus
lapių 91. f..............i..i.....................25c

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

Seattle, I
Inter News Agency.

viinų. F;,rase ur. j. kuiis bu aau 
geliu paveikslėlių iš embriollogijos 
Chicago, IIL 1907, pusi. 21. .... 10c

pasidabruptoms blėtelėms.
•••• f’sv............ . ....

Worce*ter, Mas*. • 
PaltanavIČia, 15 Milbury Street

No. 1803 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, par*šaiHlr auksuota kvietka 
ant vieno šono. {...’....................... $1X5

*<
Moroko skuros minkštais

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria orė žaibai ir griaustiniai, 
nuo 
rios 
kitų 
čiai 
kaip 
daug kitų Įdomių dalykų, 
nas aprašymas, 
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, t* verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907. pusi. 238........................... 75c
Apdaryta................................  • • • •

ko atsiranda ant dangaus įvai- 
švtesosf ir šešėliai, ir daugybė 
{vairiausių ore apsireiškimų. Pla: 
Ir labai suprantamai paaiškinta, 
galima sužinoti oro permainas ir 

Kiekvie- 
aiškesniam suprati-

Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, ps- 
pročlus. užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų- Chi
cago, IR 1903, pusi. 667. J........22-^0
Apdaryta............................ ... .........

M. Vslentanavičia, Maln St

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėtAilis, planetos,’ ko
metos ir kitos retai inatomoa žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 

..Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrdi gali apsišviesti. Chlca- 
,go, 111. 1896, . pusi. 255. . • ’.-'p
Ta pati apdaryta.........................  $100

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs-' 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budri radosi gyvi sutvėrimai adt 
musų žemės,, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, IH. 1901, 
pusi. 147. ... ....................................400

No. 641 Geografija arba , žemė* ap
rašymas. Pagal Geikie. Nalkovskį ir 
kitus sutaisė šernas. Su. paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
tį. vulkanus, metančius iš savęs ug- 

kn|. iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra an^’ ų. geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vafdat plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus. prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli

kos Ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; Kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos, kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus aę giedros; kur koks ilgis die
nos Ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau- 
dlnta. Chicago, Iii. 1906, pusi. 469. 
Kaina. .............................................$2.00

Ta pati apdaryta audimo apdatuo ■<>. 
parašai ant nugaros ir šono. .... $2.50

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor 
mal. Vadovas sveikatai, turtui ir lala 
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carąue. 
Su raštininko leidimu-vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir. kal-ku 
rle kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, iii. 1987, pusi. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni 
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago. IIL 
1908, pusi. 99. .....................................25c

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

No. 490 Dvi Kelionl | Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke-
lionės į šiaurės poliusų. Chicago, IIL1 
Kaina. .. 20c

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Ba< #ia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos*-dalykus, j kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pusi. 209..........  5Oc

No. 655 Istorija abelna. Dali* I. 
Nuo seniausių laikų Chinljos — 2800 
<n.» pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro- Makedonlškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas. sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago. IIL 
1904, pusi., ...................................... tl;00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1X5

No. 508 Gamtos pajiegos ir kaip iš 
Jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnąu-

19^4, pusi. 238.

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

iuI gamtos pajiegų. Chicago. III. 
50c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi- 
dali>.tki didžiausių ir tobuliausių. Citi- 

’ cago, III.49OI, pusi. 129.................. 35c

N«ą 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
llgaudas. , Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos ;gyVybė. Su paveikslais. 
Chicago, IH. 1906, pusi. 140. ..........  35c

No. 527 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nor* pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr.* M. WiIh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. IlgždĮdas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
siitnotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, Hl.* 1906, pusi. 135. 
Kaina.................. ...< 35c

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfų. Harvey. Max- 
well ir kitus surašė J. .Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbės mokytojo. Chicago, III. 
1906, pusi. 307...............   81-85
Apdaryta. ....................... j.............81-50

■ No. 657 istorija Suvienytu Valstijų 
šiaurinis Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti j Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buto prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero Šiai 
šaliai padarė. Prie galo kųygos telpa 
Suvienytų Valstijų. Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šidje šalyje. 
Chicago, UI. 1896, puti. 364.į .... $1X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
titaros ant nugaros ir šOno.į...., $1X5 
I'. ''- ' • 1 ’

No. 658 Istorija Chicago* Lietuvių, 
jų parapijų Ir kun. Kraučund prova su 
laikraščiu “Lietuva”, bnvuti balan
džio mėnesyje 1899 m. č;la telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra. Chlcago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais Ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atairadinjo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, UI. 1901, pusi. 580. 
Kaina.................................................$1.00
Apdaryta.............. .... .... $1-50

No. 1326 Žodynas lietuviškal-angliš- 
koe kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La 
lis. Čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai Kuinas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis prigult. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 382. ...................................82X0
Popieros viriais............................... $1.75

No. 1804 Frai£uzi|}(os slidžios ska
relės minkštai*, apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai. ...u ................ $1.50

nuh
No. 1805 Apdėta1 bakais sloniaus 

kaulais ir celuloMa, 3 sidabriniai me- 
dalikėllai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos Si
dabruotomis blėteiėmis, su kabe, auk
sinti kraštai.................................. $1.25

No. 1806 Baltos įceluloidos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graši aukso šakelė ir 
aukso litaroms knygos vardas at
spaustas, 8ir kabute, auksinti kraš
tai. ....................................................$1X0

No. 1327 Žodynas angliškai-lletuviš- 
kos kalbos. (Dalia II.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus -angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliukai tarti, 
telpgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaromsr prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skaros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuruoti............ $4.00
Ta pati knyga popieros apdar. $3.00

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

No. K419 Popiežius Leonas XIII Ir 
visi Amerikos Katalikiški vyskupai 

sant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kiellkas, 
su kauline kabote, auksinti kraštai. 
Kaina............................................. $l75

B REVIOĄELI8.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

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

lapių 140, storis H 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:

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

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmaiginimai, auksuotas kry- 
iutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. .... ..........................40c

No. 1328 Žodynas lietuvlškai-angliš-

dalys — I ir H, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tat reika- 
lingiansia knyga norintiems gerai pa* 
kinti angliška kalba Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $6X0

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

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

No. M78G Didis Lietuvos Kunigaik
šti* Algirdas. Miera 22x28.......... 35c

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

No. M788 Didžio L. K. Vytauto 
sieką. Miera 20x25. ..................

pri- 
30c

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

Stereoskopal arba Taleskbpai,

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai, išrodo kaip balčiausias slo- 
nians kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so literoms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apačiai 'auksinti, ant vi
durio kabutė' .............. $1.25

75c

No. 1903 Juądos francuziškos ska
relės kieti lygų* apdarai, auksiniai 
parašai ant šoab -4r nugaros, lapų 
kraštai apsčiai 1 raudonai auksuoti, 
rundini kampai.

No. 1904 Juoddš francuziškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai {Marginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kriital, rundini kamphl. 
Kaina. .... .... $1X0

Kas tai yra Teleskopai Ir Stereo
skopal?

Teleskopas yra tai prietaisa su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlls žymiai pasididina ir ja
me atslskirsto ypata nuo ypatos, trio- 
ba nuo triobos, medin nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėlj, bet gyvų 
paveikslų, naturališkų regyklų, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplikul save viskų matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI $1X0.

DRUKUOJAMA MAŠINA 
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina $6.95. r

Odeli Typevrriter yra yiens iš ge
riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
JI drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkt* už $100.00. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias masi
nas. Ji visa yra padirbta iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir litaroa 
plieninė* išlietos ant plieninio volo. 
JI niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekviena*, paėmęs jų į savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su jų dru- 
kuoti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- 
urriter, o niekada nesigailėsi, šitų 
mašinų kainos seniau buvo $20.00, 
vėliau buvo 115.00, o dar vėliau — 
$10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę 'kalnų, ir dabar jas par
duodame už.............................  $6.95

Su gražia audimo apvilkta skryne
le už

Su gražia skuros apvilkta skryne
le už
Voiiukas tepimui raidžių, skyrium 25c 
Atrament. mašin., maža šeivukė

Waukegan, III.
Rakauskas, 1015 — 8-th S'reet.

“LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentu* ganum u**i*a- 

kyti “Lietuvą’’ metams ar pusei Į 
metų ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas.
•V. K. Račkauskas, kėliau j. agentas

S.

Brooklyn, N. Y.
Lesniauskas,
RJnkevičia,

347 Rodney Street.
73 Grand Street.

Baltimore. Md.
L. Gąarlis, 1834 N. Castle Street
Vincas Aelvis, 709 W. Lombard St

$895

$9.95

15c

Chicago, IIL 
111 So. Leavitt 

51 W. 25th 
4501 So. Laflln 

----- --------------- 10802 Mlchigaa Avė. 
Geo. A. Pupaurity, 1112 S. Leavitt SL 
K. Steponis, 3346 Union Ava. 

168 W. 18th 8L

Jonas Baldos, 
M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Laban,

St
St 
St.

Geo. A- Pupai___
K. Steponiš,
Juozas Volmeris, 
K. T, Urbutis. 4552 So. Ashland Ava. 
Ant žukauskts, 871 — 34th PI.

I 1 -jT I ■ ! 'į ' Lį j

Cleveland, Ohlo.
Pov. įšukls, G524 Fonnan Are. S. M

No. 545 I Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer
nas. Aprašymaęjgmulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi įir tt. 
Su paveikslėliais. Cbicagp,’III. 7905, 
pus). 113..................... ..... .... .... 30c

No. 548 Oras, Vanduo, Šviesa ir Ši
luma. Lekcija Prof. Bloch^nano’o. Su
taisė šernas. Visiems- suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, IIL 1907, pusi. 138. .. . 40c 

i- 'i
No. 553 Paėjimas organiško svieto. 

Pagal Bitnerj sutaisė šernas. __
didelės moksliško* vertės. .Ji aprašo 
tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemė* sluogs- 
nius, dąug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 

i žvėris, paukščius ir tt. Su paveikslė
liais. Chicago, I1Į. 1905 pusi. 137. 35c

Na 566 Senų gadynių išnyfcę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
šernas. . Su paveikslėliais. Aprašo se- 
niausių’ gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. -Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mažė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena

No. 678 Lietuvių Pratėvlsl Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. eiiupss). Knyga turi 
283 puslapius Ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvtal. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, III. 1899. .... 50c

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais iemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nspuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, iii. 1904, pusi. 385. ..........$1.00
Drūtuose apdaruose.................... $1.25

No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra. (Čia audimo 
nėra nė btskio.)............................ $7X0

No. 1906 Balto* skurdės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti Išmargini- 
mai, auksuoti lapų kraštai.............50e

Knyga

” ant jos atsirado. Chicago, R!. 1900, 
pusi. 370. .... ..... .................... 81X0

Apdaryta. t...................... $1X5

No.569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
rertė Pr. Siūlelis. Kas aort atsfžtno- 
1 kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, UI. 1902, 
pusi. 3L............... .........................9. 10c

No. 597 Žvėry* Ir žmogų*. Pagal 
Schmehll sutaisė Šernas. Mokslą^ 
tpie subudavojimą kūno visokių žvė
rių. paukščių, sųnarkojų, žarnapilvhj 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visontia jo 
ypatybėmis Ir kokių gyvūnų giminę 
Jfe tveria. Su paveikslėliai*. Chiea- 
po m. 1906, pusi. 313............  $1X0
Apdaryta. .... .................... $145

, No. 90* Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A, Janulaiti*, Chiea 
$0, III. W08, pusi. 53. ................ 15c.

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie žemė* tauta*. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. Bu paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo-

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jlmiški. moksliški Ir draugiškal-poll- 
tiškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudini**. Chicago, m. 1901, pus
lapių >11.................................  50c

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

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

Žmogau* Senumą*; Anykščių šileli* 
ir daugeiis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.................  .... 15c

Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal
voje — Juodai ant Balto. Plotis 22, 
ilgis 28 col.

Kaina 90c< Vienam.

No. K639

No. K653

Tadaa Kosciuška.

Kazlm. Pulaskla.
No. 851 Apie turtų Išdirtolmų. Pa

rašė Schram. -¥ertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139. ........................................   • 35c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys. 61 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j Jąs žmoniją stumta. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40. ...L 10c

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykaa. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnį- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptišką sapninykų. su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 265................. .' 50c
Tas pats drūtai apdarytas...........65c

No. K 698

No. K977

Jonas Sobieskis.

Juoz. Poniatovskis.

Jonas Sobieskis III, Len-No. K892 
kijos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vtndabona 13 Rngs. 1683 m.

No. K760 Dabartinis Popiežius Plūs 
X-ela. Miera 18x25. ........................  35c

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. ......................... a.............. . 15c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga bartų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Deinažinystė. su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia Ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delną 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412............  $2X0

No. K928 
paveikslas.

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

No. K881 Kražių skerdynš. Paveik
slas ano balsaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių saieatelyje, Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina................. ................................60c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje.

pusk 34. 10c

Ne. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokai*. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai

bar. Parašė P. Lafargue. V< 
N—as. Telpa čia: L Senovės 
labdarybė, ,IL Vyskupų ir vi 
labdarybė ir III. Buržuazų lab 
Chicago, IR 1908, pusi. 3«.į.

®oHų 
rybė.

10c

žmonl- 
isygelė

daug
š. 47.

15a

Priedeli* prie lietuviško 
.lietu-

No. 925 Moteris Ir jo* vteta 
joje. Parašė J. Laukis. Šita 1 
aiškina moterų klausimų, ta 
akyva perskaityti moteriai* 
rams. Kalbėtojai joje atras sa 
medžiagos. Chicago. III. 1908, 9 
Kaina.

No. 946
klausimo. Raštelis gvildenantis 
vystės reikalus po valdžią Rusįjos ir 
po įtekme lenkystė*. Chicago, 
1905, pusi. 38. .... L................ .į.

No. 970 Tautiško* Politiko* Knygy- 
nėlta. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas y pa tok lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės. Ir kame išganymas. 
Chicago, Hl. 1907, pusi. 47. L 4. 10c

Ns. 1102 , Auginimas Ir mal 
mažų' kūdikių. Parašė Dr. J. 
Chicago, UI. 1907, pusi. 28. .

riL 
10c

:ulls. 
10c

H. Iužlaikymą svedcato*. Pagal Betnesą, 
D-rų NoA Ir kitus sutaisė šerną*. Kas 
jų su atyds perskaitys, patalkį* ap-

čielybėje savo sveikata, pailgiu
ga apie VMM musų pasaulės žmo- va amiiii Ir ntpirjiitt sveikus ix
KUta, « VMpa-v- tu, „tka Cblcgo, UI

tadtv Ir au*.* pu*.
?Ž ii faotftst •>* ' g iit; 9 * ,

tvir-
1897,

goję atrasite visaa monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašyto* ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybė* tr budai jų darymo. Chi
cago, Al. 1908, puti. 262. ;........ 50c

mul Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti k romą tas j firmas, pažjstamus, 
gimines, prietelius,;mylimus ir myli
mas prieš apsivodimų, | ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštoe luo- 
mos ypatas. Pasveikinimai aat Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo Ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, 
1896, pusi. 115. .... .... ......

m.

Mažas Aukso Altorius — KatallkUb

Mo* 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės ui seniau spaudin- 
tas. Popier* balta, slidi, druka* stam- 
bua, didumas knygelių 3X4^ colio. 
Msldos: rytmetinės, vaistinės, prie 
spavtednės. komunijos, mišių, mišpa
rų, ir. daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėllais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletą.- lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo 66. Sakra
mento, procesijų, pakraplnlmo ir tt 
6 Litanijos, psalmės iv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tL

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais.

8TEREOSKOPAI.
Stereoskopal yra tai paveikslėliai, 

arba abrosėliat, kurie dedasi I Tele
skopų ir j Juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopal 
su"Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovytl, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias triobas, daržus, sodus 
ir puikiausias viso svieto vietas, bet 
geli gražiausiai užbovytl ir savo drau
gus, svečius ir didžiausių susirinkimų. 
Stereoskopal Interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymų, Jerosolimų, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskopų su Stereoskopals, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai. kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas. sė kelionė tau nekaštuos.

Čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kainų.

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

SERIJA II. Susideda iš 25 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei. ........................................65c

Gaisrai.
Kaip paduoda laikraščiai, Chicagoje 

viena diena buvo suvirk 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnal apie $800000 
nuostolių. Jeigu peržiūrėtume visų 
metų statistiką gaisrų viename mie
ste Chicagoje, tai pamatytume kokią 
daugybę nanj_ų suėdu ugnis.. Kada 
ugnis pakįla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visą turtą į pe
lenus — turtingus žmonės į ubągus. 
Vienok nebaisi yra ugnis tiems, ku
rie turi nusipirkę apdraudimo nuo 
ugnies raštus. Už pinigus gautus iš 
apdraudimo kompanijų vietoj senų 
sudegusių namų gali pastatyti nau
jus, puikius namus, o vietoje sude
gusių daiktų, gali nusipirkti naujus, 
puikiu* daiktus. Apdraudimo raštas 
duoda užtikrinimą kiekvienam žmo
gui, kad jo turtas niekada negal žūti, 
nors jį ugnis sunaikins. Kiekvienas 
žmogus, kuris nori turėti savo ateitį 
užtikrinta, ir savo turtą apsaugotu, 
reikalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą, ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu 
jau kiekvienam pridera turėti apdrau
dimo raštas, tai geriausia vieta nusi
pirkti tokį raštą yra pas lietuvį, ku
ri* parduoda apdraudimo raštus nuo 
ugnies visų, geriausių apdraudimo 
kompanijų. Nelaukite pakol jums tur
tas sudegs, bet ateikite kuogreičfeu- 
sial į musų ofisą ir nusipirkite ap
draudimo raštą.

A. OLSZEVSKI, . 
3252 So. Halsted sL, Chicago, IR

į Cambrldgeport, Mase 
Pet. Bartkevičius, 719a Main SL 
C. Ka,v<dlus, 19 Harrison Street

East St. Louls, liĮ 
Juoz. Rainis, 452 Coilinsville Avė.

Herrin,’ Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Kenoeha, Wie.
M. Pefrauskas, * 323 Oak SL

F.
Melrose Park, IH.

A. Golubickas, i

u Millinockat, Me.
Jurgis TUmosa.

Box 172.

i N*w Britain, Conn. 
Čeponis, 21 Pleaaant Street

Kunigaikštis apima K l ja vos pilį 1318

ant kelių Ir paduoda jam duonų ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

No. K820 Martin Luther. Miera 
22x28.....................................  50c

šeimyna. Miera 3tx2f? . 50c

No. K9 Visi Pofeiežftl ant kieno ab- 
rozo, nuo 
ono XIII.

Petro iki Le-

No. K853 lipanti* priima Kolumbą 
mieste Barselonoje d. balandžio 
1493 , m., kada stferįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x4^  $1X0

No. K704 K siunti, o i^valicslaa Mie
ra 22x28. ....  50c

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

žemę. Mle- 
.............50c

No. K 649 Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Washingtono iki Roooevelto. Mie
ra 22x28................................  50c

No. K796 WIIHam McKInley, prezi
dentas Suv. ValsL Siaurinės Ameri
kos, Kuris tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28.............................................  50c

Novvark,
V. Atnbrazevičia,

N. J.
178 Ferry Street.

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

Paterson N. J.
Varaškevičius, 28įį’ Putnam St,

PitUten, Pa.
No.Kazakevičia, 163

Plymouth,
V. S. fcreivenaą,

S. “ M"Poteliunas, 345 K.

Maln SL

River 86

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

buvęs prezid. Miera/*22x28.

NO.M77 Dr. Vlnea* Kudirka, kurio 
vardų daugyb* lietuviškų draugysčių 
šiųdien nešioja. Miera 19x24. ... 35c

' No. K645 Napoleonas I, garsiausias

.. 50c

«*** 86c auksintais kraštais,. be apkalimo. SOo Kaina.

SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei...................................   $2.00.

SERIJA V. Susideda iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kal
ba pundeliui. .... ................250

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

DRUKUOJAMO8 MAŠIN08.
(Typevvritera.)

Brukuojamos mašinos (typevrriters) 
yra reikalingos kiekvienai ypatai, ma
žam ir dideliam, vyrui ar moteriai, 
ktrpčlul ar darbininkui. Ta mašina

Tautiški Lietuviu
Paveikslai,

Papuošimui savo kambario, yra 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Liet Kunigaištis Algirdas,
miera 22X28 colių. Kaina............. 35c.

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedeml- 
nas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.

3. Didis Liet. Kunigaikšti* Keistu
ti*, miera 22 X 28 colių. Kaina....35c

4. Didis Liet. Kunigaikštis V y tan
ias, miera 22 X 28 colių. Kaina., 35c.

5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24
eolių. Kaina............................  35c.

6. Simaaa* Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23 X 29 colių. Kaina 35c.

7. Gediminas, D. L. K. apima Kije
vo* pilį 1318 m., miera 17X24 colių. 
Kaina ... ................................     30c.

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

9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
{2X28 colių. Kaina ..................... 50c.

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip:

A. Olszewski
3252 S. Halsted SL, Chicago, III.

kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto ir visi rašo 
savo laišku* su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kaa teturi tinkuojamų 
mešlna nes dar žmonės labai pažti 
apie Jas žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurte prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytų laiškų, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lei
džia laiškų j Liotavų flas savo tėvus

rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštų skaityti ir 
turi nešti gromatų pas kitų, idant per
skaitytų. o tada jau visi žino jo sekre
tus. Su mašina drukuotą laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas mašiną, guli pats rašyti ir 
kiekvienas tavo Etiškų perskaityt. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei 
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamų 
mašinų kiekvienos draugystės ar Hiu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, kuriuos 
kieksienaa galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant susirinkimo, jog bebu
vo Įsakyti ligonių, nes

toriu* prisiuntė.
l^bai yra garai tokia

nebuvo kam 
kurių sekre-

mašina kunl- 
_ _ _ -feMMiaiNRh.
ne*, kų turi prisitaisę* ant pasakymo.

N.
' 80. Boston, Mas*.

Gendrolius, 224 Athens Street

j Bcranton, Pa.
Juos. Petrikys, 1514

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, Iž^h Cherry Straat.
And. Mačis, 138 So. Main Street

Jur.

Ad.

K.

D.

D.

| Sprlngfield, Ui.
Tachilauckas, 710

Syleville, lnd» 
KaUkevičia

P. Simkonis.
l ' ji 

Tacoma, Wa*h. >~
J. PuišlB,

] Union City. Conn.
F. Eimaitis, Box 71i ' T

j Waterbary, 
žemantauskas, 39

Conn.
W. portar St

Ant Bernotas, i 12
We*tvilla, IIL 

Juozas X fillkas.

j W1lkes Barre, Pa.
A. P. Aleks, 71 No. Hancock 8L

KUR GAUTI “LIETUVĄ".
Galima gauti kiekvienų savaitę 

‘Lletuvų’’ ui 5c. pas šluos agentus:

Brooklyn, N. Y.
K. Fromas, 
Ant Diržulaltis,

T. J ermalas,

73 Grand Street
97 Grand Street

Tl Goto Street 
215 Berry Street

Baltimore, Md.
Jur. Diemedis, 521 Columbia Avė.
Jonas Luisą, 52*. W. Lombard 8L

Bridgeport, Conn.
Lendraltis, 324 Warren Street

ffo, IIL
281 W. North Avė.

Chl
P. M. Kaltis,
J. Vasiliauskas, 2515 Kensington Avė.

Dom.
Eiiaabath, 

Bočkus. 211 First St

' t Elmera, 
Antanas Rėklaiti*.

M H Oak Street

M ontai to, Maso.
P. Miškinis, 9 Arthur

Į Montreal, Canada.
Bielek, 1135 St. Ekatherine

217 Ferry

PMIadtiphia, Pa,

Street

Street

Street

Pittsburg, Pa.
V. J. Bradchulis. 110 80. Ifth SL

Portiandr Oreg.

Pinigu Preke
Iki 500 rublių, rublis po....................
Nuo 506 iki 18M rublių, rubli* po..Hl
Virš 1000 rublių, rublis po“------ --------_ ►.............51!L

Prie kiekvieno siuntinio reikia pr$

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos'* redakcijų,

Farmos.
Dabar yra laikas pamislyti apie 

ateinantį pavasarį. . Jeigu neturi dar
bo ir nori apsigyventi ant ūkės, tai 
apsižiūrėk Bitu gerų vietą dabar, kad, 
atėjus pavasariui, galėtum eiti ant 
savo ukėst ir pradėti gyventi. Męs 
tarime teip gatavas farma* ant par- 
davimo, kaip ir neožgyventus laukus, 
ir čionai atkreipiame jūsų atidžių 
ant kelių gerų iarmų. kuria* galit* 
sau ntfslpirktl:

40 akerių farma, su trioba ir tvar
tuku. 1 mylik nuo- grasaus miestelio 
Necedah, Juneau Co. Wl*. 30 skė
rių ariamus žemės ir 10 akerių ap
augusios jaunais aržuolais. žemi 
smiltinė, bet derlinga. Aplink ap
gyvento* fermos, geri keliat Kžins 
tik $600. Galite pirkti ant išmo
■tesėto.

John. Broirman, Brojmaa N«wgJ3(MmA

120 akerių. Triobos. sodas, arti 
mažo ežero. Visa išdirbama, smilti
nų. Netoli miestelio Peacock, Laka 
Co., Mich. Kaina tik ..$1 4W-

80 akerių farma. 2% mylios nua 
miestelio Junction City, Wia 50 aka 
rių ariamos, i JF »» «*»ko- M 
vių, pora štilių- kl*'Įlė8< vl^' 
ūkės padargai ir mžšino*.

30 miško.



30 ikerių farma, visa ariama, 2^4 
mylios nno migėtelio New Haven, 
Mich 8 ruimų geras namas,/tvartai 
Ir .kitos akės triobos. Kaina $4000.

20 akerių sodas, keli tūkstančiai 
medžių. Tr|s triobos, kurios kaš
tuoja $M).000. mliijonierio namai. ,1 
Bylia nuo miestelio New Haven, 

ieh. Gražiausia fruktų farma vi- 
me Michigane. Kaina .... $7000.

| Laukai Clark Co., Wis. Arti mie
stelio Thorp, po $12 už akerj ir dau
giau. Reikia įmokėti trečią dalį iš 
Kalno, o kitas išmokestimis. • ;

j 480 akerių žemės Missouri, 7 my
lios nuo geležinkelio, po $4 už aker{.

Turime keletu farmų Indianoje, 
Mlcbigane. VVisconsine. Minnesotoje, 
jr South Dakotoje, nuo $10 už aker{ 
iki $100 už akerj. Kas nori pirkti 
pigi* žemę arba pigių farmų, męs 
galime parduoti, o kas nori gerų ir 
irangių farmų, teipgi galime par
duoti.
, Kreipkitės J mus.

A. OLSZEWSKI, 
$252 So. Halsted jst, Chicago, III.

NELAUKITE SENATVĖS.
Senatvė yra nemalonus svečias, 

ypač jeigu neturi savo trioboo. Pa
kol esi jaunas, yra tavo laikas pasi
rūpinti apie senatvę. Užsipirkęs da
bar sau triobų, per 10 metų išmokėsi 
jų randa, ir turėsi senatvėje sau trio- 
bų, kurioje galėsi ne tik pats ramiai 
gyventi, bet dar kiti mokės tau ran
dų, ir busi .laimingu. Jeigu gi mo
kėte! pats randų kitiems per visų sa
vo amžių, tai senatvėje netik netu
rėsi tų pinigų, kuriuos kitiems randa 
išmokėsi, bet teipgi neturėsi savo 
stogo ant galvos ir turėsi bijoti, kad 
nustojus sveikatos ir pinigų neišme
stų tave iš triobos savininkas, kada 
neužsimokėsi randų.

Pirkimus namų nėra nereikalingu 
Išmislu žmogaus, bet yra butinu rei
kalu. nes be namo nieks apsieiti ne
gali. Jeigu norite pirkti namų, tai 
kreipkitės tenai, kur žinote, kad gau
site tok) namų. kok{ jums apsimo
kės pirkti, ir kur gausite pagalbų 
stokojant pinigų.

Musų užsiėmimu yra pirkti ir par
davinėti namus ir lotus, ir todėl męs 
žinome vertę namų ir lotų, ir visi 
tie kurie su musų pagelba pirko na
mus šiųdien džiaugiasi. Męs turi
me pūkštančius namų ant pardavi
mo, bet parduodame tiktai tokius, 
kurie yra pigus* ir geri. Męs teipo
gi paskoliname pinigus pirkimui na
mų. ir kas j mus kreipiasi aprūpina
me jo visus reikalus tame dalyke, 
j čionai atkreipiame atydų ant se
kančių namų, kurie yra pigus ir ge
ri. Skaitykite su atyda:

Mūrinis namas ant Illinois Court, 
netoli nuo 33-čios gatvės. 13 ruimų. 
Maudykla, gazas. cemento šalygatvls. 
Lotas 25x131 pėdų. Galite pirkti 
išmokestimis už .........   $2.200.

4! An. Popla^ Avė., arti 31 gatvės.
Mūriais namas. ...:.............. $2.100.

Teipogi atkreipkime atydą { pigius 
lėtus, žemiau jiagkrsintus.

Teipogi atkreipiame atydų 
nain^ prie Illinois Conrt. k trr j 
dame lengvomis išmokestimis. 
rlnis namas - 9 ruimai, 
Ui ................J......... ..

j mnsų 
parduo- 

Mu- 
kaina tik- 
.... $2.200.

Lotas 25x135 pėdų. Iš kalno gali
te tiek {mokėti, klek galite; ^nemažiau l 
vienok kaip $500, o Jykį išmokestimis

Skaitykite žemiau patalpintą surr . 
šą musų parduodamųjų namų i 
lųtų:

PIGUS LOTAI:
Ant 39-tos gat. arti St. Louis Av 

25x125. Kaina ūktai .............. $K

Ant 55-tos ir IVhipple gat. (2 lot 
50x125). Kaina ...............   $4C

Ant Kedzie Avė. ir 53-čios gat. 1 
lėtai 50x125). Kaina .............   $4*

p ,
Ant Robey gat. arti 71-es gat. < 

lotai 50x125). Kaina .............. $45

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

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, ke£uri gyvenimai;' ant' Poplar 
Avė., arti 31 «at. Randa $36C j me
tus. Kaina..

2 ir S lubų mediniai 
Eme-ald Avė., arti "32 gat.
nuo 
nuo

$300 iki $472 1 metus, 
.......................... * .$3.000 Iki

$2.500

nam^į) ant 
JRanda 
Kaina 
$3.530

81st Place, tarp Morgai 
Ir Musprat ui. > 

lubų, 4 flatų mūrinis ia-
mas- .......................................  13000.00

f luboms, 8 gyvenimais, po 
■na medinis namas ............ .

Puikus
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat. Randa $444 J metus. 
Ūktai .................................‘A..Į

S

5 roi- 
♦2.00a

2 lubų murini* namas, 4 
irti 36 
kaina 

. $3.500

Randa 
$2.00v

Mūrinis namas ant 37 gat. 
$240 { metus. Kaina..............1.

' Puikus mūrinis namas, 2 labų, auk
šta* ponamls, su gerai {taisyt t skal
bykla, 4 'šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi {taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 J 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat ,................ d $5.100

ruimij.

Low« Ava., arti 33-čio* ui.
Murini* namas, akmenų pamatai

Randa $24. Kaina .......... $3.200.
' ’ .. . f i '

• 2 lubų medinis narna* r*.t 38 ir
Gage ui. 1----
tas '-88x147%. 
vieta vaisbal. Kaina

2 lubų mūrinis namas, apt Wall*ca, 
arti 33 uk Kaina

, Marshfleld Av^ arti 35 Šit.
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas.

Pulkus. Kaina

Kampinis. 8 ruimai. Lo- 
Rauda $1& Gera 

$2.000.

Notary Public
(Lietuviikas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieraa, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affldavita ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. , 
J. J. Hertmanowicz

Ofisas'
A. Olszewski’o

3252 S,. Hatatė,* (ten 33ri St 
Chicago, III.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ira<enturB lltorataroe ant “North Side" Chicago. 
čion galima gauti moktllikų, ivietUkų Ir draal- 
ikų knygų, rašančių, ikaplterlų, abruaėllų, vtao- 
kių laikraHlų. Amerlkoa ta Kuaopoa ir pOptorų 
grotnatoma. Taipgi užtaikau ytadklo ta voro: juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamų mailnuklų, 
brltvų, stereuskopų Ir daugelio kitų daiktų: No- 
tiimlrikite atsilankyt į o busite užganėdinti.

PETRAS M. KAITIS 
2<1 N. North avo. Chlongo, HL j

C.HEINE
MIrUhiatoJfgt.

$2.700.

$3.600

, 37th arti Wallaca SL
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ...............................L $2X00

NAUJINA
Malinus

DRAUGAM* 
Lietuviam! S

Skaitytojau, jeigu eai apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užaimokta tau atsišaukti į Chicago Medical Clinic, 344 So. Stata 8L 
prieš Cjimy gydyti* kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį ii* 
gydymy kožnoe ligoe, kuri} prisiima gydyti. Ar eai nerviškas ir nusimi
nęs, silpnas k nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybes, leng
vai nuvergsiantis ir neramus J Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios Ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, pletmai ar kitokį išbėrimai aut odes, nemorališki irspaugai,

Dr. J. KULIS
Lntuvtų Gydytoju ir Chirurgo*.

32SS Be- Haisted St., Chicago, III,
Gydo Ytaoklaa Ilga, 

Talpai turi didele prak

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Western are. bulvaro tterp 43- 
čioe ir 45 uL r» uik u * ivtoi *nk reai- 
dehčijų. Kainos nuo $250.00 u- aUg- 
šėlau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Teipgi turime daugybe visokie. k< 
toniški namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Chicago*.

Artimesnėms žinioms kreipkitės 1 
pas

A.OIszewskl
3252 S. Halsted SL

50c atnešiau $20

331J S. HalsM IL, CMCA80. ILL.

ardaugiau, jelgii uuriplrkriknygį 
“Kaip padaryti M*aM", ir išti- 
mokinsi i* knygos moaua daryti! 
Kili.užsimoki n f ištot, uždirba net 
daugiau Vienu fgkarii. '.Prlslitk 
**•-markėmis 4tr Motieji Orderiu, 
oiaPjaTi garnį knyg^- Adrtateek;

J. ILGAUDA8

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambtr ol Commerc* Bldg., Room 709 
S. E. Cemev La Šalie and W*shin,ton Street*

CHICAGO, ILL.
sammamle^UlmssaSl

Lietuvys advokatas, baigęs m< 
jurisprudencijos čia Amerikoj. __
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduoseK
Oyv. 8112 S. Halsted St., arti 31mm pM*

ibksla 
Veda

tolerų, vi 
r» ta J)-rt<> 
rnėjusiai

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S«. Šute St. CHICAGO,ILL 

arti Harrisoa gatvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinėk pradžių ir iisivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir miliiniikumus.

Tyrinėk įtekmę bgM ir paleistuvystės, 
perstatytas gyv didom figuroM, sveikuose 
ir ligotuos* p*di)imuo»e. Larusiirodmėtoms

INŽENOA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State SL Chicajo, 1U.

‘ Naujas Išradimas
Steitlpdnlnul Ir ■žlalliyinul ptaukų. 
Tukitaaetai pllkųimonių at<*vo put 
kliu ptankiit. sutaiko dink ima plauko 

, galvom labai trumpant laike. v te toje

nTkrMo« ženklelį
PROP. J. M. BRURDZA

Dr. G.M.Glaser
Šiuoml praneiu gerbusiai publikai, jog «*lu 

. niauriu gydytoja aat Brldgvporto, prakUkno- 
i -mat 17 m«tų. Dabar mvo ofltf perkėliau į 

■ vo namu* pony.

į )149 S. Morgan St.
Kampa* 32ro* gatvė*

< ■ ano oflta* aprupiatai aaujauriaii budai* gydy-

AUBURN AVĖ.. ARTI 34 PLACE.
6 ruimų medinis ntetnas. aukštas 

ponam i s. Lotas 25x130 pėdų. 
■R ..............>4............................

l■.17akmĮ“-"
Sslllisliiig LiftfdMėR.

ienų

Kai
li. 600

PARNELL AVĖ. ARTI 37 GAT.
7 ruimų mūrinis namas. Lotas 25x 

125 pėdas. Kaina tiktai ...'. $1.500.

2 lubų medinis namas 2 gyvenimai 
po 7 ruimus. Ix>tas 25x125 pėdas, 
sjaina ........ .J..........................  $1.900.

33 PLACE. ARTI HALSTED*^*.

5 ruimu medinis namas. . Lotas 25x
147 pėdas Kaina tiktai .... $1.700. 
*4
ItilON AVE5 TERP. 33 IR 34 GAT.

2 lubų murini* namas ant stulpų 
luotas 25x125/ 2- gyvenimai. Kai-, 
na -.................... '. $1.800

n lala lukštai 
gravitnotal*. __
*rfcwtei telks. ypatingai

900 Athenaeum Bldg.,

taiki

UNION AVĖ.. ARTI 36 GAT. 
,2 lubų puikus mūrinis namas. 16 

rslmų. Maudykla. Kaina ..... $4.500.

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

meninis pryšRkts,*' ir lalplat. gy- 
venimal, 6 ir 7 rutinai. Maudynė Jr vi- 
s( naujausi jtaisypiai. Lotas 2&p25 
pėdų. Tiktai 3 TžretgL kaip statas. 
Atneša randos.^600 j niėtus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti $6700t'lotas 1200, syklu- 
atsiėjo $7900. Turi būti greitai par
duotos. Numažinto kaina tiktai $5700. 
U kalno reikia {nešti Ūktai $2.500, o 
lyk) ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namą pigia kaina.

Ant WALLACE St., arti 32 gat.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotos 

25x125 pėdas. Kaina tiktai ....$1,200.

Ant 33-ėls PI., arti Auburn Avs.
Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas, 

Kaina tiktai....................................$1.500
BURNSIOE, III. Ant Lexington Avė.

2 mediniai namai ir staldas. Randa 
10 0į metus. Lotas 50x125. Namai 
tik 3 mėtai kaip sUtytL Kaina tlk-

........................................................ $3.300
Ant MORGAN gat. arti 35-tos.

. Mūrinis namas. 7 ruimai. Lotas 
26x150 pėdn. Kaina ....................$2.700

Puikus įvedina namas, 2 gyvenl-

Bl: apt I.owe Avė., arti 38 gat. 
aa $264 i | metus. Kaina tik-

4* .................. j..*'......................... 11.700
: ■; • .L,

KALE N DORI N 
viršai iO juodo kamuolį 

r 
&

;ta lyfliol. PMitikėdatBM, Jog Kerbiama publika 
ir toliau* mane remi, eiiu namie ant klekvieao 
pareikalavime dieni ir naktį Eiiu apeėlaitataa 
lipu vaikų, moterų ir vyrų Ir užnandintoa* ilgė- 
a*. Darau vteokių operacijų. Ltekooei au pagarba- 

TelnfonnB Yardn 687.

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

Kampa* Sgroa gatvė*.

3252 So. Halsted $U 0kxewskio name.
Trop'lUt dantiž be ikau'-tno, Uavda Kkorbnta. 

Reumlirij*. žudedt naujus vieton Upoolualų. prt- 
VW° ^^Ttokte-------- *--------****"“---------------

__________ _____________> S r»to Iki IS,
ii 9 vak. Nedėliota,, bim 9 r. iki ė vate, 

Tatepė arias Yarda

IS LAIKRODĖLIS
INIO METALO. DIDUMAtHO. 16.

Jau didelė daugybė rašė mums r d ka
udami panašaus laikrodėlio.
Pulkus kakndorinii laikrodžiu. parodant i a sekunda* 
iančiiį, minutei valandų, valandas dienų, dienas sar-i 
irių, d imas miaesių. mlneslus malusi umihiIio aimai> 
* Geriausių vidurių Ar alnSKrį*

■ UtTIKRINTA8 20 MKTAMt. *
Už tokl-pat laikrodėli rvlteatanji k:to* SmMrpoti4.(0. 

H ’t męs nusprekd me atiduoti tau nužeminta kaina.

Męs atiduosime už $5*90.
|M|1 taipgi duokime dykai auksinį retežėlį vertės KI.Oo. 

Apeina kalas laikrodėliu Ir reiėrelio yra 117.61, o mes 
stmc už *6.(0.

Mttoiųsk ICc (Ž centinėmis mark-mis) klkalud: Ūkusius 
M-*' tižo okėsl rxpreso ogus IMįtMtmlnats. laikrodėlį ir 

l* u* • laikrodėlius itgreitarAus
M0 QO; y CO i j eont mark.) reikta prisiųsti H kal»o, o li
kusius (Į».C( užmokėti eipr-so n(se. Jeigu -gi daiktai 
nėra t. kinis kaip garsiname, tsn pinigus sngrųliname.

Great Eastern VVatch Co.,
C«p. 71. 1SS W. Broadway, Naw York.

C- “RAIOTĄ” (TtoJsitlr). DUODU DOVANAI
įkaitytajame “Lietuvos“ ir “Vienybės L." kuiie dar tos knygas netari Ir nėra skaitę.

Jji knygos* RAISTAS’nėši dar skaiteg. tat visai mažai težinai Amerikon gudrybe t, 
suk t vba aiv-tol. ir negali Uslsaugati nao visokių pinklių, nes

- — _—~—---------pat) rimų.
"*A,K,T4"‘•’PP*4 *,n<*l’Im sutvarkymų dabartinės peamoaljns Ir kodėl 

bedarbės kįU. o tuoral ir kaip galima t utėlius lomet darbas ir gyveati laimingai, 
visas kaltai 'd<*lUaio®* *pk| MB pageldaujanairnyga, kad yra išversta į

“ftAlfefAS", kurta sudrebino Amerikos ir Europos parlamentus, yra didelė, 356 pesia- 
l’l'i knyga ir svarbi tuomi. kad apratu gyvenimų lietuvių Amerikoje.
’ “RAISTO" kaina *1.66, perkant pačių "knygų. Prenumerata laikraMių “Lietuvos" ar 
"Vien. Liet.“ metams Š2.0C. Bet kas naujai užsisukta "Ltetava”tar **Viea?UsL" metams, 
; rUiųxda;nai man (2.00, apturės metams vienų litų laikraėttų ir‘ RAISTU’’kykai.

Ahvntuatrt-prenuTnerntos adresas; J. NaaĮskas, Madleoa Sų. bos !»?, Ne* York, N. Y.
Kiek-ienas lietuvy* inteligentas pripažins didelę vertę knygos •Raisto* ”, _

tai knj

J’ Męs Apdraudžiamo '
(IriBurlticirrie)

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

I *s,'uo Vagių ir PIMIkų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

I Mgs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra rėikalingir todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance PoHcy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties^ ar kitokios nelaimes, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. ' Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus b’isite apsidraudė.

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

nesuauguaide ,jr laito* dalys, nutiatojinaa šlapume paliktame per nakt^ 
plenšta* šlapumas, akaunaal strtnose, turi nesveikam) pūslė* *>" inkstai 
Ibiputimf Gyslų Mai*4yj; Užsendlntf Puletekį; Užakimu VarpakylM; 8y- 
filiUšky Užnuodyjimif Kraujo, ar koki) klioki) gtding) nervų, odos, kraujo 
ar uiaendint) lig)? f Ar skruostai įdubę, tymu* rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramu* naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
sesdali*, priešlaikinį nyki m), skausmus kauluose, puoli m) plaukų, akau- 
dam) gerklę ir U. T (. •

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilny Ir laikantį ant visados IŠgijimy, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra Išgydoma. Jausi pagertjimy iŠ pirmos dlsnoa, ir neuiilgio 
atrasi save karaliui* tarp vyrų ant kūno, proto ir širdis*. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėgimai tekios naktie* laike, 
arbaalaptingaanabegimaaaCkloa.su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, tanatvėa ir taagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, natorališko silpnumo ar nuo pertankaus uiga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

' ‘ Męs tikrai tave Išgydysim*.
Mf* gydoo ir išgydom rikto* aubiglMBi. n«rT<į m>.. puvimų, utoenėjutį pulatokį. *ytų, 
MnataraUškut b^itaua, patžagyttų. lakatų i* yualH liga*, teltybų sakant, visa* Vyrų 
Liga*. Viso* kltatyalaiadagaai žinybiniam gyvenime bea prašalinto*. TėtestanUu* jauaą 
ir pusamžiai^ Tyrų kumat prM lalky nušluoja į graby jaunyti** išdykumai, per tanke* 
•Mikuoplalmai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi *on vieny iš virš-pamiaMų tankių, paalrodavyk

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

D-neiMarija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė. 

____ „  BURTAS, tani W. Marrieaa St.
r 
•PIRAS, 74« WU1R-th St.

Valambo*: Naož:
Nuo 4;

NedėtaUccnįafei Jti*

: 30 ryt* Vaxam>M: Iki 9 vai.
Nuo 7 liti

Serganti Vyrai!
* Jauni hr pusamžiai, kurie 

kenčiate «imo Ilgų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitės! prie mus! |

Eikite ten, kur busite gy 
domi sanžiningai ir greitai pa 
aveiksite! Sučėdysi laiką i 
pinigus eidamas | VVesten 
Medical Dlspensary. Patari 
mas dykai.

Butinimai Ir kitokį naavalkumai yra lig vdoml trumpu laiku tu keliom* dienom* mu- 
tų origiualiiku bodu gydymo. Ataakan^ial pritaikyta* mueų gydymu yra tlkrlaaria* ir nuo- 
dugniau.lu bodu aat evleto, putekimui adodugnau išgydymo. Neyaillak laiko ir ne.tatyk 
pavojui tave įveik****, teta u ėdamu patarimo pu aptlekorių ar dranga. Jei a*»t ataakanClai 
gydomai, tai gali bau tikru, kad turšil 4 lig, |Mr vleų tavo smilų ir ji visuomet atgabens ta - 
miltai seialm, ir tusikriiatimų Mge Išgydoma t a kita a ii ui tokių ligų, dėlto kad turime jom* 
y patilk s

UZ*IKIŠšišMAS ARBA UĖAKIMA* VARROS. Nedaro skirtumo kaip ilgši kenti 

nuo užakimo varpo* it kiek daktarų tomistų prigavo ir savedžtejo, ma*ų gydymu tomistų tik- 
rM1 ‘šdydy*- Su mueų gydymą nereikta jokio ptaustymo. Musų gydymu yra geriausiu visoj 
pasuolėj, be jokio skausmo ji* prašalina u.iveikumų aat visadoe.

UŽRUOMJIMAB KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vatota* ir tari skausmo*, šalį- 
du burno>. gerklėje »r pratruklmns aat kakton nore dalie* kūno, tai sergi nuo uiaacdijimo 
kraujo, kurį guli išgydyti riestsm Madiaal Biapanaary. Mus jlelkeme sunkiausiai išgy
domų ligų prašiausiame padėjime. Mus Uvalynlsse tavo kraujų gryui ir prašalinsime 11 viso 
kūno įvairius nevalumus bei nuodus trumpinta laiku negu ku kitas kotetojdalyj pasaulės. .

OUMBUOTO* IR 8UB4SUKJ C YBLOB. Tokį padėjimų gyslų Rys i*g?dome b* sa
ga išimo laike, be jeklo skausmo ir aat tuojau. Musų gydymas prašalina visokius ligotus pa- 
dėjimo*, pagamina pilnų bėgimų kraujo, sugrusto* greitai normališkų sveikatų ir tvirtumų- 
Skausmai pranyksta visai.

M4* iteVBOMB KUOMKT KITIEM* NENUSISEKA.

patamsių vyrų PAMKLAUSIMA8 IR IŠTYRIMĄ* DYKAI! Viakg užlaikome slapty- 
Mja. Xai boti gydoma* matų, atakų to nežinot. Mg* tarimą tam tikrų gydymu ktefcvienal 
H«*i- . .

310.00 vertis lityrlmaa su X-aplndull*la dykai.
Vyrai, mananti apaivettl, privalo ataUauktl pu musdtt ištyrimo. Idant žinoti ar ji* 

tinka apalvedlmui ar na. Kitfiyk gali būti kūne koki* liga, kurt kliudytų laimingam gyv*- 
almoi apeiveduiteam. '•

Jeigu tamista tart kokį neivelkum, k me, paeinantį nuo peržengimo gamtos tto*ų. tol 
nemėgink jo užttapti šaaatve, nei tenatv* tiktai gelbėti Ilgai įfetatl lakata gilina į kuaf. o tada 
tavo evelkata galutinai aanyk*.

Atsišauk tatyrimul į Weitera Medinai Dltpentary oOaf i* ašettikriakvau; kad *el tlkpe

Nereikalaujame pinigą pradžiai gydimo. Jei negali ateiti pats, raiyk.

VVestenn Medical Dlspensary
91-93 EėjMVeshington Street Chicago, III.

Jau galima užsisakyti

“Lietuvos Ūkininkas”
SU -DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme” 1909 metams.
Irtetuvo* Vklainke“ rąžomą apie svarbiausiu*- Lietuvon gyvvteinteapaireUkiiniit. aptema- 

„ kyklas, vairiu, parapijų ir vltokhj draugijų iglkalu*. apie žemė* vaklymf. Dūmot irv».
riautybbt darbu* (pollt|k|), u Selenių gyvenimų Ir t U Taip»p«t tgauzrtlnaiua amonitus tu 
pran torui stralgtotai U garnio. Ir kitų mokslų. žmonėms visokiuose re i katate*

nurodymai Ir patarimai. " ' ■ '■ ...
’ŽKMFJK’’ rašoma apie laukų dirbimų, gyvulių auginimų. Jų ligas Ir gydymų, apie 

sodininkystę, bitininkystę ir kitus likto dalyko*.
Prie to dar turime paminėti, kad 1C09 mėlab'rtei m e 11 n la L- “t. tat. rk.” skaitytojai 
gaus: 1) KALKNDOB1U ĮSOS m ; t) Kiekvienas metinis ŽEMES skaitytojas, kuris užri- 
sakls “Įdėt. Uk.” nevėlius vasaris 1 d. 19(9 m., gani Išbandymui daržovių sėklos. Be to

• dar ŽEMES skaitytoji 1900 metais ras dskr.riškų patarimų — kaip saugot les IrgelMtiė* 
nuo ligų. KAINA VILNIUJE IR KITUR*nnariuntlme: metams S r., pusei metų lt ĮO 
k.. t nrin.SOk. — UŽSIENIUOSE su nusinnUiM: metame4 r., ęusel metui.. Adresas:

Vilnius. “Lietuvos Ūkininke" Redakcija ir Administracija.

I A. OLSZEVVSKI I 
| ,3252 S. HalstedJBt. ; Chicago.^ 
ė«mimM*aMBė*«iMM

IŠGYDO IN 5 DIENAS 5SE!
Noriu Ugydyti

Uapumints žmžtys.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

serganti strik tu ra.

mokate Ui tikrą ligydymą*

Plaučių Ilgos, 
Dusulys. Bronchitas ir kitos

ilžvdosna (raitai. tikrai ir m*

votis, niežulys, berne r diodai.

Specialistas vyrų ir 
moterų ligų.

Moterų ligos

Užnuodljlmas 
Kraujo,

DR. ZINS, « CHICAGO

Kodiel kianti paslėptai?
Ar eslįfienu, jaunu arba pusaum-—  ---------- —i-----------------—-------------

žentu. Mas galem ižgydidi jus.
I Musu .specjališkRBiR yra gydimas pri- 
vatišku,' nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirš 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokėjimą/

Jaunitaitiai, katri kienčia aava jaunu 
dienu klajdos, maa sugražinome galutinai 
BNR>ikažsL«. ,į

Virain* po40miatuamižio, katri junčia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu

Kraujo užnuodyjima, Varicocelę, inkstu 
(kidney) ir pūslės ligas, Rheumatirma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas- Hemor- 
rboidas (pilės), Ulcers, pasididinima ge- 

(enlarged glands), ir vysas skaros li- 
greitai iž.gidom.

les i
K*8- - tATMINK ma* r?^on? .Mv* vyriem paejentoms ing you kalbm ir užlai- 

■aa sntaisem vysus vaiskus Jei musu ligoniu ir siuntam jaus ing vysa posvietie. 
Rašyk pas mus šendiena apaakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk pririun- 

tima musu naujausios taigas, teatru siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresą.

Tau knlgeie ira daug illustradu ir ii ira kejp noumai mokslą dėl sienų ir 
tunu, katri kenčia nou vylu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka wysokies lygus ir 

ijpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas:
DR. JOSEPH LISTER CO.‘,

L. 75 22 Fifth Avė., Chicago, UI.
Goudotinas Tamista; AŠ kienciu noug ligos, katra ira.,L............. t....'..............

(Apraiik liga) 
............................ Prašau pririunsti suvis dykai,‘jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

M>na vardas ir prtvardie:....Y.................................... ............ ........................ . ...........

didžiausioj slaptybėje, 
is vaistus dėl musu hgc

Adresas.—P. O. ,>.... Statas.

Pasiskubinkite
Kolai yra iš ko i pasirinkti.

i rfgg-s. Po pagarsinimui sumažinimo kainų
žieminėms drapanoms daugybę jų iš-

I pardavėme pereitą mėnesį. Bet dar tu-
rimė gana visokių mierų irgatunkų pa- 

< sirinkimui gerų drapanų, o parduoda- 
‘ me visas 15 procentų pigiau jų origina*, 

liskos kainos. Tai yra, trumpas drapa- 
na$ ar ploščius, vertus £22.00 parduo- 

me ui $18.00. Vartas $25.00 parduodame už $20.00, ir tt.
Pas mus galite gaūti Trumpas Drapanas nuo 

$8.00 augštyn net iki $35.00, kas tik kokių nori. Teip 
pat ir ploščius nuo $8.00 augštyn.

; f* ” . , . • • • • . ...j 'i '
— Todėl pasiskubinkite nusipirkti kol yra iŠ ko pasirinkti sau 

tinkamas drapanas sumažinta kaina.

The Bridgeport Clothing Co. 
3246-3U8 Sairtš Įį^Ust,, Clikiatf,Jli.

arbaalaptingaanabegimaaaCkloa.su
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