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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Staiga pasimirė caro dėdė, kuni
gaikštis \ ladiniiras. parama viso
kios veislės reakcijonierių.' juoda
šimčių ; jam pasimirus, reakcijonie- 
jiai neteko svarbiausio ir galingiau
sio savo įnagio.

Pereitą sanvaitę į užrubežius atė
jo žinia, jog reakcijonieriai .buvo 
pasirengę nuo sosto prašalinti ca
rą, o jo vietoj įvesti regenciją su 
Kunigaikščiu \ ladimiru kajpo re
agentu. . Pasimirus kunigaikščiui 
Vladimirui reakcijonierių plianas 
iširo, nes tuom tarpu trūksta jiems 
kito be sanžinės žmogaus caro šei- 
inynojs kifris panorėtų pildyti re- 
įkcijonierių norus ir nurodymus.

_ Laidoti kūną pasimirusio kuni
gaikščio iš nžrubežių atkako daug 

7 svečių, terp svečių "buvo ir nuo 
neseniai neprigulmingu pasigarsi
nęs Bulgarijos. karalius 1-erdinan- 
<ias, kurio karaliumi dar iki šiol, 
apart bulgarų, nieks daugiau ne
pripažino. Klausymas ‘reikėjo iš- 

■ rišti, kur syečią sodyti laike pie
tų pas varį. Bulgarijos vienok 
valdonas pats tą klausymą išrišo: 
jis nelaukė, kur jam vietą parodys 
ceremonijų meisteris, bet pats sė
do šalia caro.
į Pasimirus’ kunigaikščiui \ ladi- 
jninii reakcijonieriai neteko svar- 

- biausio vadovo, p dabartinis ran
das vieno, iš pavojingiausių savo 
priešų, bet per tai jis nesusidnitino. 
bet priešingai. Stolypino įtekmė 
mmuolč, jo valdymo *budas niekam 

* iypatinka: reakcijonieriams jis per
Jaug nuolanikus, kadangi jiems ro
dosi. kad dar* per mažai žmonių 
pakaria; jie. teip kaip senovės Rp- 

^&mos imperatorius Caligula, gailisi. 
^^k'a<l visa. žmonija> ne turi vieno 

kaklo, kurį vienu kardo užsimoji
mu gailina būt .nukirsti. Turm- 
kęins ' tokiuji n<ffųs. žinoma, nė 

, niauriausias ministęris ne įpks. Bet
Stolypin ne patinka nė viįlurinėnis 

’ partijoms, apie kairiąsias jau negąl 
būt nė kalbos. , Jis visiems mat 
įkirėjo. I^jo aikštėn negražus, 
purvini darbai gerai apmokamų 
agentų provokatorių, kurie, imda- 
įni dideles algas, beveik tokias 
kaip ministeriai. buvo drauge re- 
yoliuciionierių vadovais, prganiza- 
rdriaųL revoliucijonierių partijos, 
dalyvavo užmušystose augštas už- 
Inančių vietas urėdninkų. kaip an
ai : vidaus'dalykų ministerio Pteh- 
ės, kunigaikščio Sergiejaus. , Tie 
naurus šnipai provokatoriai pa- 
lėjo ' randui gaudyti revoliucijo- 

hierius, o vėl su revoliucijonierių 
pagelba stengėsi |>rašalinti jiems 
iiepatinkamus augštus urėdninkns. 
Tie netikę šnipai, kurstydami žmo- 
jiės. neleido jiems nusiraminti, kad 
pats galėtų dvejoti drumstame van- 
nenvj. Tų šnipų provokatorių 
įtekmė aiit rando buvo labai di- 
d<Įė, jų bijpjo viri: vienus augš- 
nts urėdninkns jie skundė randui. 
Litus, kokiu,nors budu nepatinkan- 
cius. jiems. ,nurodžius, užmušiųėjo 
jų suorganizuoti revoliucijonieriai. 
X ardai tokių agentų kurstytojų 
kaip Avev, Bakai, Burcev pagarsė
jo visoj- .Maskolijoj.

Nėįstabu todėl, kad apie agentų 
{irovokatorių darbus '"užsimanė tei- 
riię išgirsti ir dabartinė durną, neę 
r jai purvinų biurokratijos darbų 
lasiradė per daug. Stolypin pa

žadėjo dviem dievam tarnaujančiu^ 
agentus provokatorius atiduoti teis
man ; vidaus rialykų niinfsteris pa
žadėjo ne kęsti provokatorių, juos 
bausti. Bet lengva pasakyti, bet 
jie lengva išpildyti pažadėjimą. 
Kad per daug sutiteršusius agen
tus provokatoriai galima būt nu

spausti, reikia pirma juos sugauti. 
fTuoni tarpu jie slapstosi ar užru- 
bežiuose, ar gal pačioj Maskolijoj. 
Kada diunoj buvo pakeltas klausy
mas purvinų darbų agentų provo- 
.katorių, kada kairiųjų partijų at
stovai reikalavo, kad randas tuo
jaus duotų Užganėdinantį išaiškini- 
!mą, spalininkų ir konservatyvų at
stovai protestavo ir nutarė tą klau- 
iSymą atidėti ant toliau; taigi kai- 
jhjjų partijų reikalavimą dideliu 
Salsų daugumu pašarvojo.

Bet susiterSimas rando agentų 
jam pačiam neparankus, nes jie jį 
Sukompromitavo užsienių randų 

vėl prasidėjo kalbos apie nėišven- 
jiamą pasitraukimą nuo vietos Sto- 
lypino; kalba, buk jo vietą grei
čiausiai vėl užims jau- beveik už
mirštas \Vitte, kuris visgi daugiau 
negu Stolypin prįsilaikė doros.

22 d. vasario caras" išleido pri
sakymą išvaikyti Finlandijos sei
mą. paskirti naujus rinkimus 1 d. 
gegužio, o naują seimą sušaukti 
1 d. berželio. Jau caro ministeriai 
nuo seniai laukė tik progos iš
vaikyti Finlandijos seimą, kadangi 
jame buvo daug socijalistų. Pro
ga tą pasitaikė, kada atidarius sei
mą jo prezdentas Svinhufvud. at
sakydamas ant caro perskajitytos 
seime kalbos nurodančios reikalą 
perkeisti tūlas Finlandijos teises, 
caro reikalavimą sukritikavo pa
vadino priešingu Finlandijos tei
sėms. Dėl tos tai jo nelabai 
protingai sustatytos kalbos kritikos 
caras ir išvaikė seimą.
, Peterburge, su policijos 

atsibuvo 
kų socijalistų" kongresas, 
traukėsi keturias dienas.

žinia, 
revoliucijonierių tžutiš-

kuris 
Šit^ par

tija darbuojasi ypač terp kaimie
čių. Susirinkę rado nereikąlingu 
terp kaimiečių varyti nekentimo c^- 

, ro propagandą. Tas nutarimas 
jau rodo, kokia yra ta neva revb- 
liucijonierių partija ir kodėl poli
cija leido jai laikyti kongresą. Ma
tyt ji paties rando ar jo šalininkų 
tveriama atsvėrimui ir supainioji- 
ųnd darbų tikrųjų revoliuvijonie- 
rių. - \ '■

Cholera caro sbstapilėj Peter
burge dar vis'siaučia. Iki šiol bu-, 
vo jau joooo apsirgimų ir !3928 
mirtys.

at
BALKANŲ PL’SSALIS.

Apie prietikius ant Serbijos 
bežiaus dabar vėl vien prieštarau
jančios ateina žinios, bet ir iš tų 
prištaraujančių žinių matyt, kad 
prietikiai nepasigerino terp Austri
jos ir Serbijos. Prieštaraujančios 
žinios pasitaiko net randui tarnau
jančiuose \ indobonos laikraščiuose. 
Pereitą sahvaitę tie laikraščiai pa- 
gafšino, jog Austrija pastatė Ser
bijai paskutinį reikalavimą, kad ji 
liautųsi besiginl^avinio, paleistų na
mon sušauktus po ginklu rezerros 
kareivius ir buk tani trumpą pas
kyrė laiką. Paskui vienok randas 
viešai pagarsino, jog tokio reikala
vimo ne statė ne Serbijai, nė Mon- 
tenegro kunigaikštystei, nurodė 
vien ant pavojaus .koks gresia ^san
taikai dėl laikymo didelės kariume- 
riės ant rubežiaus. Paskui randui 
tarnaujančiuose laikraščiuose atsi
rado straipsnis aiškinantis, jog ne
sutikimai su Serbija teip paalsino 
Austriją kali ji, mano, jog pigiau 
atseis sykį karą pradėjus, negu 
besiginkluojant _ ir laukiant ka
ro. Kad prisirengimui karan 
Austrija užtraukia paskolą 70 mi
lijonų doliarių. Ir to Austrijos 
randas užsigynė.

Iš tų ir prieštaraujančių žinių ma
tyt Austrjbs tikri mieriai: per s^u 
tarnaujančius laikraščius ji perser- 
ginėja .Serbiją, bet jos randas ne
stato dar tokių rekalavimų, kokius 
laikraščiuose išreiškia, nes aštrus 
reikalavimai galėtų karą suskubinti, 
o jo dar Austrija ne geidžia. Bet 
visgi didesnė laikraščių dalis išreiš
kia nuomonę, jog pradėjus žaliuoti 
laukams, atsiradus žolei arkliams, 
prasidės karas terp Austrijos ir 
Serbijos, kadangi Serbija neišsiža
da reikalavimo atlyginimo už pri
skyrimą prie Austrijos Bosnijos ir 
Hercegovinos. Už pritarimą Ser
bija reikalauja, kad jai butų ati
duotas Novy Bazar apskritys. 
Nors Austrija sutiko tą apskritį su
grąžinti Turkijai, bet nenori jį 
duoti Serbijai, nes jiš atskiria Ser
biją nuo Montenegro; Austrijai 
mat neparanku, kad susidurtų ru- 
bežiai šitų susdrąugavusių serbų 
apgyventų kraštų.

Nesutikimus ir karo pavojų 
didina dar besikišimai pašalinių 
viešpatysčių. • Maskolja kalbino ki
tas viešpatystes įsikišti ir apreikš
ti Austrijai ir Serbijai, jog kitos 
viešpatystės geidžia pasibaigijno tų 
nesutikimų. Vokietija vienok at
metė Maskolijos užmanymą,. Ar 
parems Maskoliją kitos viešpaty
stės, nežinia. Bet remiant Masko
liau priešais Vokietijos norts, ki
tiems atsieitų su Vokietija susi

iti iš vien sųMaskolija, ant beržių 
rišu r nupuolė vertė veik visų Eu- 
opos kraštų kreditinių popierų. 
les tas gali pagimdyti dar didesnius 
erp tautų nesutikimus. Kol su 
<avo užmanymu išvąžiavo viena 
Maskolija, kol jos nieks ne pare- 
nia, tol didesnio pavojaus nėra; 
5et jeigu ją parems kas nors, už
gims tuojaus nesutikimai 
Vokietija.

Neužilgo išvažiuoja ant 
Kortu pasilsėti Vokietijos 
rius, kur jis turi nusipirkęs 
rūmą. Londono laikraščiai pagarsi
no, jog 4aike kelionės jis susitiks 
su Prancūzijos prezidentu. Jeigu 
tas ištikro atsitiktų, butų tai žen
klu, kad Prancūzija ištikro nori 
santaikoj su Vokietija gyventi. 
Nuo 1871 metų Prancūzijos prezi
dentai net savo kelionėse lenkėsi 
Vokietijos, o Vokietijos valdonai 
neperžengė ^Prancūzijos rubežių.

su

salos 
cieco- 
gražų

VENEZJ'ELE.
Augščiausiasis respublikos teis

mas nusprendė, jog buvęs jos pre- 
zidentas^ Castro netenka valdžios, 
jog jis atstatytas nuo prezidento 
urėdo už parengimą suokalbio ant 
gyvasties jo vietą, užėmusio vice 
prezidento Gomezo. Taigi jam 
nėra ko grįžti atgal Venezuelen. 
Matyt Castrp įtekmė Venezuelėj 
nebuvo teip didelė, kaip rodėsi tą
syk, kada jis erzinosi su galingiau
sioms musų žemės tautoms, varė 
laukai! kitų tautų ambasadorius, 
laužė padarytus sutarimais, už nie
ką laikė visas terptautiškas teises. 
Kada jį teismas atstatė pirm laiko 
nuo prezidento urėdo, gyventojai 
tą priima ramiai,* nieks už atsta- 
tytajį ne užstoja. !

Castro sveikata jau visai pasitai
sė ir dabar jis nori grįžti namon. 
Jis parašė laišką Gomezui su už
klausimu, ar Venezuelės valdžios 
jo sugrįžimui ne darys kliūčių, bet 
negavo nė
mano 26 kovo iš Prancūzijos iš
važiuoti namon. Bet sugrįžęs* už 
tą patį, už ką jį nuo prezidento 
urėdo atstatė, gali pats teisman 
patekti. ,

Jis

IS LIETUVOS.
Vilniuje pradėjo eiti 

jas lietuvių laikraštis — 
sas”, •

nau-
Gar-

Iš Vilniaui, Polocko vieškeliu 
važiavęs ūkininkas Glovačas. Pa
keliui užpuolę jį galvažudžiai, nu
traukę j^un kailinius, atėmę pini
gus (10 rub.) ir revolverį-ir pri
mušę palikę ant kelio, Taip per
pus nuogą ir beveik sušalusį radęs 
jį vienas žmogus. , Greitai tuojau 
policija areštavusi Vieną įtaria
mąjį, prie j kurio atradusi Glovačo 
revolverį, tačiaus nežinia tikrai 
dar, nes jis sakąsis, fevolverį "ra
dęs eidamas keliu. ‘ 7T

Vilniaus miestasargiai džiaugia
si. Jie, mat, jiei streikavo, nei jo
kių reikalavimų nestatė, pildė tik 
savo pareigas po 12 vai. kas die
ną, ir tiek. Ar jie , gerai pildė 
savo pareigas ar ne, tai čia kitas 
klausimas. Svarbumą dabar tik 
tame, kad viršininkai paskyrė mie- 
stasargiams dirbti ka$ diena tik 
8 valandas. Taigi “neramiųjų 
gaivalų” reikalavimai pritaikinti 
pirmiausiai prie miestasargių: \ il- 
niaus miestasargiai dabar 8 va
landas dirbs. 8 vai. miegos ir 8 
vai. ilsėsis. Geras pavyzdys!....

Policija Vilniuje suėmė Sapcc- 
kino krasos viršininką Ščerbako
vą, kurs, padirbęs netikrą para
šą, pasiėmęs iš krasos, ^366 nib. , 
25 kap., kurie buvo atsiųsti Kris-, 
topavjčiaus vardu. Ščerbakovas, 
atvažiavęs Vilniun, buvo ketinęs 
pasimatyti su Suvalkų krasos sky
riaus valdininkii Mochnačevu. kurs 
jam padėjo tuos pinigus paimti, o 
paskui ketinęs sprukti Amerikon, 
bet čia jį šnipai susekė ir suėmė.

su- 
ue 
ati-

Pirmadienį Vilniatts Vagzale 
ėmė moteriškę,, paskui kurią 
sėjas nešęs krepšį. Žandarai 
darę krepšį į ir radę jame žydų 
laikraščio “Bundu Balso” pirmojo 
numerio 1000 erzempliorių.

Šiomis dienomis prie važiuojam 
:io iš Vilniaus Naujojon Vileikon 
valstiečio Burlenio priėjusi jauna 
mergaitė ir pasiprašiusi ją pavėt 
ėėti. Burlenis paklausęs, kodėl ji 
traukiniu nenorinti važiuoti; ši at
sakiusi, kad jos motina mirštanti, 
o traukinys vos tik už 3 valandų 
iš Vilniaus teeisiąs. - Burlenis su
tikęs ją nuvežtu Pakeliui mergai
tė juokavusi, šnekėjhsi: visai ne
buvę matyti, kad skubytųsi prie 
mirštančios motinos. . Bešnekėda
ma ji išmetusi iš rogių savo muitą 
(rankų įmautę) ir paprašiusi, kad 
Burlenis paimtų. Kai B, išsėdęs 
iš rogių, o merginai padavęs va
deles — ji sudrožusi arklį ir pra
dėjusi bėgti. Burlenis pirma pa
manęs, kad tai juokaį, ėmęs vy
ties, antgalo ėmęs r|kti, šaukti, 
bet kur bepavysi arklį? O čia 
aplink nieko nebuvę |ir Burlenis 
taip ir pasilikęs viduryj kelio be 
arklio ir rogių 200 rąb. vėrtumo. 
Vagis nusivežusi dar Burlenio pri
sipirktų daiktų už kokį 100 rub.

Praslinkusioje sanvajtėje vėl pra
dėjo eiti “tikrųjų” nišų sąjungos 
laikraštis “Morskają, Volna”, kurs 
buvo dėlei lėšų stokos kai-kuriam 
laikui užgesęs. Leidėjai buvo at
sišaukę į visuomenę juos remti, 
bet mažai žmonių atsirado norin
čiųjų šelpti; spėjama, kad laikraš
tis netrukus turės užgesti.

“Kurjer Lit.” rašo, jog valstie
čių bankas paskutiniais laikais yra 
užsiėmęs vien Lietiičbs ir Baltaru
sijos valstiečių privosiavų arba 
senatikių aprūpinimu žeme. Ban
kas tam tikslui pirkinėjęs dides
nius dvarus, o paskui išdalindavęs 
juos savo parinktieinsiems pir
kliams. C .U

Bet paskutiniais '.alkais bankui 
liovėsi savo žemes pardavinėti vie
tiniai dvarininkai/todėl jis įieško 
dabar naujų šaltinių, iš kurių ga
lėtų žemę savo tikslains įgyti. Yra 
sumanyta dalinti viršminėtiemsiems 
valstiečiams iždo žemes, ir supirk
ti tam tikslui rusams dvarinin
kams prigulinčius majoratus.

Valstiečių ir Dvarininkų banko 
viršininku yra dabar paskirtas Ar- 
senjevas. Tuo pačiu. beveik laiku 
atvyko iš Peterburgo Valstiečių 
banko reikalų prižiūrėtojas Chri- 
punov. "

Bort-
Peterburgo ligonbutyje pasimirė 

inžinierius technologas Jonas 
kevičius, gimęs 1871 metais 
takių dvare, Širvintų par. 
niaus pav. Buvo jįs>vienas 
dar šiandien retų Lietuvos 
kurs tvirtai laikėsi los pažiūros, 
jogei kiekvienas lietuvis inteligen-| 
tas turi grįžti Ljpttrvon jr čia 
darbuoties visuomenės naudai. Ap
sigyvenęs Vilniuje visa širdimi at
sidavė tėvynės reikalams. Nėra 
turbūt lietuvio intdfgeiito-veikėjo. 
kurs pats nebūtų patyręs tos jo 
širdingos užuojautos kiekvenam 
naudingam savo kraštui sumany
mui. Mažai yra ir tokių, kurie jo 
namuose nebūtų buvę kaip saviš
kiai priimami, vaišinami. 1906 m. 
a. a. Jonas Bortkevicius buvo su
imta* ir pasodintas Lukiškių kalė
jimam Žandarai kaltės nesuradę, 
išlaikę pusantro mėnesio, palei
do jį, bet jau supkia i liga suim
tą, — nno kurios nebeteko jam jau 
atsigauti. Palaidotas Hko Peter
burge. Ne nuo šiandien musų vi- 

Vii-| 
iš tų 
sūnų,

lauš darbininko, —kurio širdis ir 
kišenė niekuomet nenžsiraukdavo 
visokiems tėvynės reikalams.

Sausio 17 d. išėjo pirmas naujo 
laikraščio, “Garsas/*numeris. Ja
me tilpsta ~ Jovalo “Ant Povilo 
Višinskio kapo” ir “Gegute, ir man 
užkukupk* (eilės), ' Žemaitės 
“Krikštynos” (apysaka), Liudo Gi
ros “šty Striukai” 
tolymos praeities”, 
leidėja J. Višinskį 
kaina I num. 10

Ld. “Iš ne- 
ledaktorius ir 
ė. Pusi. 16,

rio 26
In-

jų, kurį kal-

Teismo rūmai 
nagrinės sekančias 
drelos Antano iš 
tina už prigulėj imj prie lietuvių 
soc.-demokratų partijos. 2) In-

Vencevičiaus (16 metų), kuriuos 

ir už caro per nudrasky- rėjo važiuoti, bet tai pamatęs Skie-

6

mą jo paveikslo Skapiškyje.
Sausio 7 d. miesto gydytojai- 

sanitarai susirinko tarties apie ne
pasiturinčių miesto gyventojų ap
rūpinimą ligos laike. Nutartas ši
toks sumanymas: \ 1) priiminėti be 
užmokesnio ateinančius vargdie
ni us-ligonius, 2) lankyti tap-pat 
namie sunkiai sergančius ir 3) su
teikti jiems aptiekose veltui reika
lingus vaistus.

Tąs priedermes paima ant savęs 
aštuoni nuovadų gydytojai. Atei
nančią sanyaitę tas sumanymas 
bus įneštas į miesto sanitarų ko
misiją.

IŠ VIDENIŠKIŲ, 
Vilniaus gub.

Neseniai iš Suvalkinės sodžiaus 
ištremta iki gyvos galvos šiaurėn 
gyventi senatikis G. Pivka. Tai 
buvo ^didelis vagis ir žmogžudys. 
Daug žmonės prikentė iš jo prie
žasties !

Ir ilgai dar gal butų skriaudęs 
žmonės, kad ne uteniškiai, kuriems 
pavyko susekti jį žmones skriau
džiant. Atvykęs teismo tardytojas 
pasikvietė iš apylinkės 1-2 žmonių, 
kurie po prisaika ir apsalįė jo dar
belius. Pasirodė, kad gyvenda
mas musų krašte, su savo sėbrais 
nuskriaudė šiuos žmonės: Papiškių 
sodžiuje pavogė 12 arklių, Sarajų 
sod. — vieną, Šiliečių sod. — po
rą, Vateikių sodž. Trabučio — 
porą, Suvalkinės sodž. Macijaus
ko — vieną, šakabarškinės sodž. 
Gudelio ir Malakausko —- po vie
ną, iš Baltadvario Padabužio — 
vieną, Katilienės iš Kazliškių — 
porą; Dubrovkos žydo Kivelio — 
vieną arklį ir pūdą aliejaus. Išvi
so pavogta apylinkėje 24 arkliai. 
V ogė ne tiktai arklius, bet ir ki

Gudelio ir Katilienės pavogta po 
vieną kaladę bičių; avių gi tai 
negalima nei suskaityti, kiek kur 
pavogta.

Ir teip sūnūs su savo sėbrais 
vogdAvo, o tėvas, jei kas duodavo 
jam 10 — 15 rub., ištardavo, kur 
arkliai ar kiti daiktai.

Dabar gi, .G- Pivką ištrėmus, ne
begirdėti vogimų.

J. Kariškis.

kal-
IŠ KAUNO.

Vartotojų draugija “Žalias 
nas” išparduoda savo prekes ir už
dengia savo sankrovą.

Lietuvių katalikų skaitymo my
lėtojų draugija Kaune jau užtvir
tinta. Sausio 17 d. buvo pirmas 
įsteigiamasis susirinkimas kuriame 
buvo renkama valdyba.

IŠ BEISOGALOS, . 
_ Šiaulių pav., Kauno gub. 
Sausio 14 d., 3 vai. nakties 

našlės «žydės gyvenimą šalę gele
žinkelio stoties įsilaužė plėšikai. 
Sužeidė žydę, kuri į kelias dienas 
ir numirė, jos dvi dukteri ir tar
naitę, kflrios nugabenta Panevė
žio ligonbutin. 
tik apie 10 rub.

(“Šaltinis”).

Išnešta pinigais 
Senelis.

Kauno

IŠ SUBAČIAUS, 
Ukmergės pav.

Sausio 5 d. atvykęs iš 
žandarų rotmistras Subačiaus sto
tyje klausinėjo Subačiaus apšvieti
mo draugijos “šviesos” valdybą, 
kokiuos santikius turėjusi Suba
čiaus “šviesa” su Suvalkų “švie
sa”? Žandarų rotmistrui valdy
ba pasakė, kaip ištiesų yra — jog 
Subačiaus “šviesa” jokių susiži
nojimų su Suvalkų “šviesa" netu
rėjusi. - Adomo sūnūs.

Subačiuje vidurdienį sausio 7 
d. buvo apiplėšta miestelyje san
krova Konkos, prie stoties Atla
so sankrova. Plėšikų butą trijų, 
iš Panevėžio. Nuostolio nędaug 
tepadaryta. Plėšikai policijos 
imti Subačiaus stotyje.

sū

IŠ SVĖDASŲ, 
Ukmergės pav.

Sausio ii d., sekmadienį, stovė
jo pašventoryje Vaitkunų Modu
lio kumelys, su pakinktų vertas 
300 rub. Per mišparus nepažįsta-

nundras, kurs tą kumelį gerar pa
žino, ir suturėjo. Vagis buvo mė
ginęs išsimeluoti, bet subėgę žitjo- 
nės gerokai jį apspardė. Atbėgęs 
urėdninkas ir sargybiniai ėmė labai 
stropiai ginti, kad vagies nemuš
tų ; net vieną iš minios suėmė. 
Minia, įpykusi ant vagies ir jo už
tarytojų, ėmė svaidyti juos ledais. 
Kilo sumišimas, kuriuo pasinaudo
jęs vagis pabėgo. Kupris.

IŠ ŠIAULIŲ.
šauluose ir jo paviete 

to laiko, kaip buvo apskelbti są
žinės laisvės': įstatymai iš pravo
slavų tikėjimo į katalikystę perėjo 
daugiau šimto žmonių.

nuo

Iš ŽAKARfiS, 
Šiaulių pav.

Sausio 15 d. policija padarė kra
tą pas Aleksandrą Mackevičių. 
Jieškojo ginklų, bombų ir tolygiai. 
Nieko nerasta. Paties Mackevi- 
čiaus nebuvo namie. Policijai bu
vo duotas ant jo “donosa^h- Vie- 
nas geradėjas, susižinojąs su šnipų 
kompanija, buvo perspėjęs Macke
vičių, kad prie jo busto užduryje 
bus pakišta proklemacijos ir brau
ningo patronai. Mackevičius iš- 
tikro rado pastogėje įkišta 10 pat
ronų. Prokliamacijų, turbut, patįs 
špipaį neturėjo, kad nepakišo. Kas 
tokiais begėdiškais darbais užsiima, 
Žagarėje daugelis žino. Ateis lai
kas — užgfrs ir visuomenė ir ste
bėsis, kad iš tokios gerbiamos kar
tos tokie judošiai atsiranda.

Sausio 10 dieną pavargėlių šel
piamoji draugija buvo įrengus lie
tuvių vakarą. Vaidinta “Audra 
Giedroje”, dainuota dainos pas
kui šokta. Kurmis.

. . Iš TRUIKINŲ, 
Telšių pav.

čia dar prieš kelioliką metų bu
vo pradėjusi lankyli šį kampelį 
lietuviškoji apšvieta — senokai, 
prieš spaudos musų krašte atgavi
mą, buvo čia žinomi laikraščiai: 
“Varpas”, “Ūkininkas’’, “Vienybė 
Lietuvninkų”, “Apžvalga”, o pas
kui ir “Tėvynės Sargas"; šiuodu 
paskutiniuoju labai- mažai kas te- 
skaitydavo. Buvo kelios kuopelės, 
kurių nariai labiausia platino lietu
viškas knygas ir laikraščius, net 
taku kur-nors eidamas būdavo at
rasi tyčia pamestų knygučių — 
daugiausia paku r Stomoj o į- turinio. 
Valdžiai spaudą leidus, kaip ant 
pajuoko, viskas čia persimainė, 
lietuvių laikraščių visąj maža be
pareina, senieji gi šviesos platin
tojai vėl kasžin-kur išsiblaškė. 
Trūksta čia taip-pat ir skaityklos 
(knygynėlio); žmonės, kad kurs 
ir ndrėtų, nei iškur negauna pasi
skaityti knygų; Apylinkės parapi
jų gyventojai visi tame dalyke lai
mingesni už truikiniškius.

Yra kelioliką 4—5 gimnazijos 
kliasias išėjusių arba dar ir tebe
simokančių vaikinų, tarp tų ir 2 
mergaitės. Bemaž visi tie “inteli
gentai” nei lietuvių laikraščių ne
skaito, o ką besakyti apie kokį ten 
veikimą savo tėvynės naudai, kas 
jiems, kaipo šviesesniems sunums 
priderėtų.

Miestelis čia visai nekoks — tik
riau sakant, sodžius, bet vis dėlto 
pilnas slaptų smuklių, kur retas 
šventavakaris tepraeina be krau
jo praliėjimd, nes čia.nereikia nei 
policisto nagaikos bijoti. Apskri
tai tariant, ir kituose dalykuose 
dora čia stovi daug žemiau, ne
kaip aplinkinėse parapijose. Kas 
čia kaltas tame dalyke — aš ne
sprendžiu.

UJcis vedamas nepergeriausiai, 
bet kurie negirtuokliauja, gyvena 
pusėtinai.

Pernai valdžia įkūrė čia dvi pra
dedamąsias mokyklas, vieną Trui
kinų miestelyj, kitą gi už 2 vior- 
Mų — Klaišių sodžiuje; pirmojoj 
mokytojauja rusas, antrojoj lie
tuvis p. Jankauskis; lietuvių kal- 

abiejose mokyklose išguldoma.
Tamazas Treigys.

ba

IŠ SENAPILES, 
Suvalkų gub.

Trijų Karalių vakarą į vieną ne

bakūžėlę įbėgo kraujais paplukęs 
žmogus, pasisakė esąs suvažinėtas, 
atsisėdo ant stovinčio pas krosnį 
pilno maišo ir netrukus atidavė 
Dievui dūšią. Yra tąi iš Avikelių 
kaimo Augustas Jasaitis, 75 metų 
senejis. Sargas.

(“šaltinis*’).r

IS SUDARGO, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub.

1908 metais Nemunu nuleista į 
Prusus nemaža medžių. Kuomet 
būdavo pažiūrėsi nuo kalno į Ne
muną, beveik visuomet būdavo ma
tyti plaukiančios medžių trioptos; 
kartais triopta eina paskui triop- 
tą i j tai tiek daug jų, kad nei ga
lo nematyti — Be sienojų pasku- ' 
tiniais metais išvežama į Prusus 
labai daug popermalkių (nestorų 
eglinių medžių, iš kurių dirbama 
poperis). ■*>

Dalis popermalkinių medžių lei
džiama į Prusus nepiaustytų, o s 
ten pabrikuose piausto juos j trum
pus ‘ralius. Kitus gi išimama ne- ' 
toli rubežiaus ant kranto, supiau- 
stoma į vieno metro ilgumo ra
lius, sukraujama juos į botus ir 
tuokart ve/ama į Prusus — mat 
šiapus sienos pigesni darbininkai; 
be to pirkliai ligi šių metų ųaudo- 
davetei už dyką, arba už visai men
ką užmokestį įTeinuno krantais 
(nuo šių metų Jie tyrės mokėti 
krantų savininkams už imamuosius 
krantus). Medžius išimama ten, 
kur pakraštys gilokas ir botai ga- 
la arti prie kranto priplaukti. Iš
renkama vietos,- kur krantas lėkš
tas, kad medžiai butų' lengva iš 
vandens išimti, ir platus, kad iš
ėmus juos 'butų kur padėti ir su- 
piaustyti.

- r h”' 1 ’pJau kelintas pietas piaustoma 
tie medžiai Sutalkų pusėje ties 

£

je vietoje, kur kitados stovėjo ja
vų sankrovos, į kurias gabenda
vo sėmenis net nuo Suvalkų), o 
Kauno pusėje ties Jurbarku ir 
ties Kalnėnais. Rudenyje 1907 m. 
pradėjo pjaustyti popennalkes ir 
ties Sudargu.

Kiek supiaustyta popennalkių 
1908 m. ties Karališkiais, ties^Ku- 
karske, Jurbarku ir Kalnėnais ne
teko sužinoti, ties Sudargu gi 1908 
m. sbpiaustyta apie 2300 aktainių j 
arba 27600 šeštainių metrų (aktai- 
nis-=O2. šeštainių (kubiškųjų 
metrų). ; Iš tų išvežta į Prusus 
2000 aktainių (24000 metrų), kitų 
šįmet* nesuspėjo, išvežti. Į botą 
kraujama nuo 25 iki 55 arba net 
60 aktainių pagal to, kokio, didu
mo Botas ir kaip gilus Nemunas. 
Ligi 'Sudargo. Kukarskės, Kara- 
liškių, Jurbarko ir Kalnėnų po- 
permąlk^s atleidžiama trioptose. 
Iš tribptos būna, apie 12 aktainių. 
Medžius atleidžiama įvairaus il
gumo: 2 metrų, 4 metrų ir’6 met
rų. <

Medžius iš vandens reikia išsi- . 
imti tįėms, kurie juos piausto; už 
išėmimą medžių iš vandens vasarą 
nieko Į skyrimu neprimokama. r Už 
aktainpo supiaustymą mokėdavo 
nelygiai, o taip pagal pjaustomų jų 
medžių ilgumo: už supiaustymą 
trumpiausių jų; kurie tik du metru 
teturi • ir kuriuos tik pusiau te- 
reikdaivo perpiauti. mokėdavo tiž 
pripiaustytą aktainį 1 r. 50 k.; už 
medžiįis 4 metrų ilgumo (tuos į 
keturiks dalis piausto)— 1 7°
k., už! 6-metrių medžių supiausty- 
mą apie I r 90 kap.1; į ,

Kuomet būna kas pjaustyti (nes 
nevisubtnet yra užtektinai dar- 
'» visiems darbininkams 1,’du vy- 
ra bepiaustydamu vasarą uždirbą | 
per dieną apie 2—3 rub. (kiekvie
nas po 1 r. — ir. 50 kap. savo i 
zalgiu); o kai-kurie ir kiek vir
kaus (tie piausto be pertrūkio nuo 
saulėtekio 
lenyje 
Rudenyje 
skyriumi, 
džių iš vandens išėmimą ties Su- 
largu mokėjo po 2 rub. 50 kap. ‘ 
už aktainį; už išimtųjų iš vandens 
supiaustymą. nepaisant kokio ilgu
mo jie buvo, mokėjo po 1 rub. 
50 kap. už aktainį; už supjaustyt 
mą ddauge su išėmimu — 4 rub. t 
Už supiaustytų malkų aktainių į 
botus! suvežimą (vežama < ka
rais) mokėdavo po 50 kap. Stip
rus v^rai, įpratę karuoti, uždirb-
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ligi saulėleidžio), ru- 
mažiaus teuždirbdavo.

už išėmimą moka
Šįmet už apšalusių me-
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davo per dieną po 2—3 rub. kiek
vienas. Toksai karuotoj as įveža 
malkas į botą ir pavertęs jas grįž
ta atgal vežti daugiaus; bote su
deda malkas gražiai į eilęs kiti 
darbininkai, dažniausia moterįs: 
joms mokėdavo dienai plo'6a ka' 
peikų. f *■

Tas malkas, kurių nesuspėja iš
vežti į Prusus, reikia užvežti augš- 
tyn, kur nesiekia vanduo, kad Ne; 
munui užtvinus vanduo jų t nenu
neštų. Už užyežimą malkų augš- 
tyn, kur nesiekia vanduo, mokėjo 
už aktainį po 1 r. 80' kap. Čia 
vienas vyras su arklių pora per 
dieną galėdavo uždirbti po 3, 4 
ir 5 rub., žiūrint kaip dirbdavo ir 
kaip stiprus arkliai.

Paskutiniais metais didokas žmo
nių būrys turi Panemunėje neblo
gą uždarbį. Bet kiek daug žmo
nių turėtų gerą uždarbį, jeigu tie 
medžiai nebūtų leidžiami į Prusus, 
o šiapus sienos įtaisytuose pabri- 
kuose butų perdirbami į visokius 
išdirbinius. Tuokart nemažas skai
čius tų, kurie keliauja Amerikon 
uždarbiauti, liktų savo šalyje. O 
dabar iš Rusijos viskas eina į už
sienį: ir žmonės ir darbas, o* drau
ge ir pelnas, kuris liktų Rusijai, 
jeigu gabenamoji medžiaga butų 
perdirbama Rusijoje į vsokius iš
dirbinius.

Popiermalkes piausto ir į botus 
karuoja daugiausia vietiniai gy- 

.ventojai, Į Sudargą buvo atva
žiavę keletas darbininkų nuo Ja- 
navos ir iš kitur, bet visas jų už
darbis, o taipogi ir -sveikatos ne
maža, liko * !-
aludėse.

sų trijų daugiausiai kUusinėta: 
apie “Šviesą”, jos santikius su “Ži
buriu”, kodėl jie neprisidėjo prie 
‘Žiburio”, apie “šviesos/ t centro 
valdybą, ir apie daktarų Grinių 
partyviškumą.

vičiu*.
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Sudargo monopolyje ir 
K. M.

(“Šaltinis”).

GARLIAVOS.
Suvalkų gub. 

šįmet musų apylinkėje

M. Merk^ 
• (“V. 2.”)

Iš MASKVOS.
Lapkričio 29 dieną bdv 

sę koncertą ne lietuvišką (sulyg 
savo programos), bet tik Lietu
vių Studentų Draugijos naudai. 
Darbo buvo daug. Bėgiojimo be 
galo. Rūpesčių aibė. Ir išdavoj.... 
bemaž 25 rubliai pelno. Maža, ir 
tai tik laimingam nuotikiui ačiū. 
Kodėl taip? Todėl, kad taisyta 
koncertas pirmą kartą ir neprity
rimui ačiū padaryta keletas stam
bių klaidų ir nors dirbta daug ir 
beveik visų, bet apyčmpomts ir be 
įsitikrinimo. Suprantama, bet liūd
na, nes statomojo tikslo pasiekta 
tik.... krislelis. Tiek sulyg me
džiaginės koncerto pusės.

Turi jis dar ir socijalinę pusę. 
Pirma, draugai ačiū nuolatiniems 
ir neretiems susirinkimams iššauk
tiems koncerto įtaisymu susiartino 
— išnyko santikių oficijališkumas. 
Antras, draugai įsitraukė į darbą, 
priprato aukauti laiką draugijos 
reikalams. Visa tai labai svarbu, 
ypač kad ikišiol šiedvi ydi didžiai 
buvo atjaučiami.

Be koncerto buvo parašytas ir 
paskaitytas (gaila, kad klausytojų 
buvo.... tik keturi) draugo A.

/aičaitį.
3 Kalė-

♦ Šįmet musų apylinkėje ūkinin
kams sunkus metai: rugiai ir kiti 
javai labai menkai užderėjo, o 
kaip-kur dar ir ledai išmušė. Da
bar daugeliui jau tęuksta duonos, 
pašaro gi taip-pat ne visiems Už
teks.

Per tatai tarp ūkininkų šįmet 
žymiai sumažėjo laikraščių skaity
mas. Kas pernai turėjo išsirašęs 
2 — 3 laikraščius, šįmet išsira
šė vos vieną, kas gi pernai buvo 
išsirašęs vieną laikraštį, tas šįmet 
visai - nebeišsirašo. Daugiausiai 
sumažėjo “Lietuvos Ūkininko” 
ėmėjų skaičius, mažiausiai gi — 
“Šaltinio”.

Paežerių ir Juodbudžio kaimų 
ūkininkai nusiuntė astovui Bulo- r ' ;
tai savo “nutarimą”, kad atiduotų 
jiems grafas Tiškevičius tokį ser- 

' vitutą. kokį jie turėjo po 1864 
metų. Tikisi, kad atstovas' praneš 
valdžiai, kaip Tiškevičius skriau
dė ūkininkus servitutų dalykuose.

Pajiesio kaime prieš adventą bu
vo pas Sapijauską vestuvės. ' Per 
tąsias vestuves vienas vestuvininkų 
(Ak—tis iš Šiaudynės) pasimirė 
nuo degtinas. s

Grabavos kaime per krikštynas 
pąs* Rinkevičių pasigėrė ir susipy
kę už vaikus susipešė Cernevičius 
su Kalašinsku. Už tai Kalašinskas 
nušovė Černevičiaus sūnų. Dabar 
Kai. sėdi Kalvarijos kalėjime.

Kučioje-Pajiesnio kaimo Janču- 
ras su savo marčia ir kitu žfho- 
gum vežėsi Kalėdoms 3 bačkutes 
alaus ir 1 gorčių degtinės. Visi 

, girti būdami, bevažiuojant apvirto 
su ratais į griovį. Jačurą virz- 
damas vežimas užmušė miftin, o 
marčią suspardė arkliai griovyje, 
trečiasai gi žmogus^ Bazylius, dar 

l:'\ jĮOcosi
Tai

ppsgyvis. 
vis girtuokliavimo aukos!

Nepseudoukininkas. » A Mv •

rom įtai-

Lastauskio referatas agic 
Referatas bus skaitomas 
dų Maskvos lietuviams naujai įtai
sytam Maskvos lietuviškam kliudė. 
Taigi susitverusioji metų pradžioj 
raštijos kuopelė paduoda nors ir 
silpnus gyvavimo ženklus.

Toliau susitvėrė jau branduolis 
vertimo kuopelės. Kuopelės tiks
las , — atskirų dailiosios raštijos 
veikalėlių vertimas iš įžymiausių 
jų kitataučių rašytojų. Kuopelės 
branduolis jau pradėjo veikti ir 
atliko vieną darbelį.

Pažymėtinas dar palinkimas ar
čiau susipažinti su Maskvos. Lietu
vių Šelpiamos Draugijos ^arbais, 
dalyvauti juose ir įnešti demokra
tiškumo ir rimtumo srovę. Dirva 
plati, nes neseniai čia buvusis
“Vilniaus Žinių” atstovas Pad*™ jaunimas

STEIGKIME- MOKYKLŲ SKY 1
• RIUS. <

Iki šiam laikui dauguma tėvų ; 
yra da vis tos nuomuonės, jog pir- f 
ma, negu leisti vaiką į mokyklą. 1 
reikia jį namie pramokyti “ant kny
gos”. Ir taip manąntiejie žiemą 
ar dvi arb£ patįs vargina kūdikį | 
su “slebizavojimu”’ arba, leidžia 
prie kokios davatkėlės, kuri taip- ; 
pat mokina. Pirmiau, kuomet mo
kykla buvo močiaka .mokytojas 
nebylis, tas buvo neišvengiama, 
bet dabar, kuomet į mokyklas yra 
įvestas išguldymas lietuvių kalbos, 
visai nėra jokįo reikalo namie su 
"slebizavojimu” varginti kūdikį, ar 
leisti prie davatkų, — visųgeriau- 
sia iškarto jį atiduoti mokyklon, 
nes ten jį išmokys kur-kas geriau 
ir greičiau. Bet visiems aišku, 
kad į esančias, mokyklas sutelpa 
tik kelinta dalis mokslo amžiaus 
kūdikių —■ didžiuma-gi liekasi už 
durų mokyklos. Ką gi čion da
ryt? Žinoma reikia rupinties, kad 
kuodaugiau butų įkuriama moky
klų. Kadan-gi naujų mokyklų stei
gimas eina išlėto, vėžio žingsniu, 
tai da praeįs kelios dešimtįs metų 
iki mes turėsime jų užtektinai. O 
kurgi dabar mums dėti kūdikius, 
likusius už mokyklos durų, trokš
tančius mokslo? Tą spragą galime 
užtaisyti šit kuom: mokyklų di
rekcija leidžia įkurti sodžiuose! taip 
vadinamus) mokyklų skyriuą, (kal
bama apie Kauno gub.) taigi ir 
kibkimės ūži tųjų skyrių. Norėda
mi įkurti tokį mokyklos skyrių tu
rime pajieškoti butą, mokytoją (už
tenka baigusio pradinę mokyklą) 
ir paduoti apskričio inspektoriui 
meldimą. Tame meldime turi būt 
nurodvta antrašas vietos, kame no
rima įsteigti (tokie skyriai, mat, 
būna atiduodami po priežiūra ar
timiausiojo mokytojaus), parinkta
sis skyriui mokytojas, jo mokslo 
laipsnis ir sąlygos, teikiamos sky
riaus mokytojui; po meldimu turi 
būti įgaliotinių parašai. Užlaiky
mas tokio mokyklos skyriaus nei- 
kiek brangiau neatseitų, kaip da
bar išleidžiama yra davatkėlių pa- 
mokėjįmui, o nauda butų kur-kas 
didesnė. Todėl ir patariu mesti 
paprotį leisti prie davatkėlių savo 
kūdikius mokyties “slebizavoti” ir 
imties geriau mokyklų skyrių stei
gimo. Po kelių metų visas musų.

t butų mokytas: mokėtų'
Norintiems 

skyrių ir

G. Petkevičaitė — “Atiminimai 
apie P. Višinskį”. Peterburgo lie
tuvių koliooija įdavusi joms pa
sveikinimą nuo Peterburgo lietu
vių. Lietuvių gi studentų draugi
ja įteikusi G. Petkevičaitei adresą- 
pasveiięįnimą jos 20 metų visuo
menės Jr. raštijos darbavimosi. Ir 
apie tai nesurandama žinios (praėjo kų pertrauktos, 
•jau pusė mėnesio), jeigu neskai
tyti apskelbimo, tilpusio “V. Ž.” 
apie rengiamąsias paskaitas.

Ir dar faktas. Liepojuje, rods, 
metai atgal vietinių lietuvių drau
gijos ar prjvatiska inicijatyva bu
vę viešai skaitomos darbininkams 
perijodiškos lekcijos iš prigimties 
ar kitų kurių mokslų. Tos lekcijos, 
žmonėms suprantamai skaitytos ko
mercijos mokyklos direktoriaus, tu
rėjusios nemažą tarp darbininkų 
pasisekimą. Ir vėl neteko apie tai 
skaityti laikraščiuose žinių (inaž- 
gi tik “Lib. Viestnik” butų para
šęs),.kaip tos lekcijos buvo skaito
ma, kokia išsidirbusi buvo audito- Į 
rija, jų įtekmė ir tt.

Kame gi priežastis, kad mes 
į tas smulkiąsias, todėl atsikartojan- 
> čias žinias kasdieną skaitom (arba 
, apleidžiam neskaitę) svarbesnio gi 
- turinio žinių dažnai pasigendam 

jų bodėjamės.
Ar tai apsileidimas, ar iš užu 

medžių miško neįžiūrime./..
P. B—is.

melsdami juos, atsidūrus tokiam I 
baisiam padėjime, sušelpti. Kol! 
kas tik vieni Dvinsko darbininkai 
išklausė tą maldavimą ir prisiuntė 
savo draugams vilniečiams 200 
rublių.

Nėra jokios vilties sulaukti grei
tai lokanto galo, nes visos tarybos 
tarp pabrikų savininkų ir darbinin-

eilę sumanymų, kurių įvykdmimu 
ir reikia ginties. Daugiau tik 
norų ir darbų. nežinantiems kų daryti patariu gr-

Taip tai praslinko pirmas pus- rjausiai krd ira prk artvm,au. 
mėtis. Gyvenam ne kaip/ bet vis
gi jaučiama pažanga nors mažy- 
Ivtė, mažylytė, vos vos įžiūrima.

? St. “Š.

■,l!J AIER1K08.,
•i ----------------

ir nuveiktiejie šioje tylioje ir ne
žymioje dirvoje ka ir maži darbai 
atneš didelę naudą ateičiai. Ma
nau, kad tai butų daug dėkinges
nis darbas nekaip slavų komedi
jos vaidinimas, arba bergždi pasi
stengimai įgyti ukrajiniečių klausi
mui musų priešininkų prielanku- 
riias. Vadinamiems “praktiškiems 
politikams”, kurie įpratę vaikščio
ti kitais keliais, nemanau, žinoma, 
užmesti savo sumanymų. Tiktai 
šiais naujais metais linkiu pasiseki
mo ir laimės sunkiame darbe vi
soms tr>ms broliškoms tautoms, 
bendriems inusų praeities ir mu
sų vilčių dalininkams.

Teželia laisvės sėkla plačiose 
Ukiajinos, Baltarusijos ir Lietu
vos dirvose, nuo marių iki marių, I 
nuo kalnų iki kalnų. Teatauga 
kultūros ir susipratime rugeliai, 
derlus ir skalsus. Teperkenčia jie 
šalčius ir karščius, teatremia vi-

( sus priešininkų smūgius.
Ir angštame broliškume, laisvės 

ir pažangos idėjų bendrume teau-
. ga šitų tautų jėga. Teatgimįe 
i jie po įvairių nepalaimos metų, 

kaip seniau, tartum jauni ereliai, 
ir savo sparnais tepridengia nie
kinamąją, piktadėjų kankinamąją 
liaudį!”

Šitasai balsas — tai tikrai bro
lio balsas. Toksai balsas negali 
neiššaukti tokio pat atsiliepimo. Ir 
iššauks.
lengviau 
ti.

” NUODAI MĖSOJ.
Memphis, Ten. Nuo nuodų bu

vusių pagedusioj dešroj pasimirė 
čia trįs italijonėa moterys, o pen
kios ypatos dar sunkiai serga. f

, JŪRIŲ ŽALTYS. /** 

Long Beach, Cal,. Penki žvejai, 
išplaukę žvejoti ant Grunpeę lėkš
tumų, užtikrina, jog jie ant jūrių 
patiko jūrių žaltį, kuris turėjo 40 
pėdų ilgio, 15 pėdų pločio pasiiri-- 
mo plėves iš šonų. Galva buvusi 
bačkos didumo, x> akys žmogaus 
kumščios didumo. Pamatę tą sut
vėrimą, žvejai, vietoj stengtiesi jį 
pagauti, persigandę" pabėgo.

PASKUTINIS KAPAS. !
Ciųcinnati, O. Pusiau iškasta- 

me kąpe nusišovė čia 65 metų ka
sėjas John Winner. Prieš tai jis 
pasakė, jog iškasė 10000 kapų. To 
esą gana. Paskutinis kapas bu- 
sęs jo locnas. Ir. pradėjo jį ka
sti, iškasęs pusę griebė revolverį ir 
paleido sau šūvį į. smilkinį ir atli
ko ant vietos.

LIETUVIŲ DRAUCŪI. " 1 
Ukrainiečių 'laikraštyj /‘Litera- 1 

tumo Naukovy Vistnik” (ūž sausio 
mėnesį) žinotnasai ukrajiniečių ' 
veikėjas prof. Mykolas Gruševskis 
palietė begalo svarbų klausimą, 
būtent, ukrajiniečių santikius su 
lietuviais ir baltarusiais. 4 

Išrodęs, kad ukrainiečiį tauta 
stovinti visai nuošaliai tarp visų 
slavų tautų, kad nieko gero iš 
“brolių-slavų” ukrajiniečiai negali 
tikėties, kad todėl nei neprivalo 
gaišinti laiko ir energijos “ slavų- 
brolių” sąjungai tverti, — gerbia
masai autorius nurodo į lietuvius 
ir baltarusius: turime, sako, labai 
artimus kaimynus, kurių reikalai 
yra tie patįs, kaip ir ^tgįjančios 
ukrajiniečių tautos; su jais tat ir 
turime vienyties.

“Tiedvi tauti (lietuviai ir bal
tarusiai) — sako* Gruševskis — su
rišti jau vieno likimo su ukraijinie- 
čiais iš senų senovės. Pirmoji pa
dėjo bendrus pamatus visuomeniš
kajam ir kultūriškam j am tų tautų 

ODŲ PABRIKŲ SAVININKŲ gyvenimui Kievo valstybė Pas- 
LOKAUTAS. kui, ukrajiniečių žemės drauge su

Septynių didelių Vilniaus odų baltarusių žemėmis įėjo didžion 
pabrikų savininkai apskelbė lo- Lietuvos kunigaikštijon; drauge
kautą ir tpo|, atstatė nuo darbo visos trįs tautos pergyveno tuos 
1000 darbųiinkų. Sykiu tokių-pat painius santikius, į kuriuos buvo 
pabrikų Navininkai Smargainiuose įtraukusi jas lietuvių-lenkų unija 
uždarė 28 pabrikus ir ten be uždą- 1385 metais ir tolhnesniejie at$i- 
bio, o tuo pičiu ir be duonos ką- tkimai. Visų trijų tautų: lietuvių, 
snio, pasiliko 1500 darbininkų. ukraijiniečių ir baltarusių — augš- 

Svarbiausioji priežastis odų pa- tasai luomas pabėgo — priėmė len- 
brikų kriziso, neleidžianti Vilniaus 
odų pabrikamįi taip pigiai odas 
išdirbinėti, kaip tai yra daroma 
Rusijoje ir Varšavoje — yra pase
nėjęs odų išdjrbimo būdas ir pa- 
senėję pakriko įnagiai tam dar
bui vartojamiejie. Tačiaus pabri
kų savin inkai, arba to nesuprazda- 
mi, arba nenorėdami suprasti — ne 
būdą, nę įnagiu* ėmė taisyti, bet 

" darbininkams uždarbį mažinti.
Prie to šiandien jau įvykusio 

lokauto pabrikų savininkai ėmė 
rengties atsargiai, bet nuosekliai, 
jau nuo pat vasaros pradžios; jie 
tuoųiet pusiau sumažino darbo 
dieną? Darbininkai ištisą vasarą 
ir ištisą rudenį turėjo pasikakinti 
puse savo paprasto uždarbio ir

Susiprasime. Ir 
bus mums tuomet

j
_ LAUKIA RIAUŠIŲ.

Ottumva, la. Netoli nuo čia, 
mieste Springfielde, į gyvenimą 
moteries Johnson įsiveržė negras 
ir užpuolė ant sėdinčios su kūdikiu 

daug | Johnsonienės. Išgirdę apie tą už- 
kovo-

MIKOLO ROMERO BYLA..
Jaunas advokato padėjėjas Mi

kolai Romeris yra gerai žinomas 
rriusų visuomenei kaipo musų at
gijimo istorijos autorius. Nors jo 
knyga išleista užsienyje ir lenkų 
kalboje, tačiaus nėra turbut Lietu
voje inteligento, kurs nebūtų su ja 
pasižinęs ir tikrą dėkingumą pa
jutęs už autoriaus pasidarbavimą 
ir teisingą musų kovų ir troški
mų papiešiiną.

Tas Mikolas Romeris sausio 
d. buvo Vilniaus teismo rūmų 
luomų atstovais teisiamas
straipsnį tilpusį liepos 20 d. 1906 
m. Vilniuje jo leidžiamajame len-

K • 0 1

1

kpuolimą baltparviai apsiginklavo, 
apie IOOO jų apstojo kalėjimą, ku
riame sėdėjo vienas nužiūrėtas ne
gras, bet kalėjimo užveizdai pasi
sekė jį išvesti ir paslėpti mieste. 
\raldžk>s laukia čia riaušių, už
puoliko ant juodparvių.

MUŠA GREKONIS.
Omaha, Nebr. Besistengiant su-- 

imti vieną grekonį, čia likosi už
muštas policistas. Tas miesto gy
ventojus teip suerzino, kad jie pra
dėjo užpuldinėti ant grekonių na
mų. Tie į žmonių minias pradė
jo šaudyti ir pašovė du vaiku. Tas 
dar labiau minias suerzino. Visur 
pradėjo mušti Grektjos sūnūs, su
žeidė jų kelioliką. Gyventojai rėi-

kų kultūrą ir tautiškumą, ir, susi-į 
maišęs su lenkais ateiviais, sudarė 
svetimą savo tautai tautiškumu 
ir kultūra augštąjį luomą, atsisky
rė nuo liaudies ir surišo tokiuo 
budu tautiškumą su luominiais ir 
ekonominiais reikalais. Respubli
kai sugriuvus, visos trįs tautos___ _____
atiteko Rusijai; dabar joms rei- kalba pirmeivių pakraipos laik- 
kia skaitytięs netik su sunkiai raštyje “Gazeta Wilenska”.
jas užgulančiais senosios Lenkijos Tanie straipsnyje buk buvęs iš- 
palaikais, bet ir su Rusų politika, reikštas raginimas prie sukilimo ir 
kuri, būdama siaurarTentralistiška prie viešpataujančios valstybės 
ir neprielanki nuskaustųjų tautų tvarkos perkeitimo ir torelei kal- 
plėtojūnui, buvo dar nenuosekli ir tinamajam gresia bądsmė sulyg 
nesumani: norėdama Tods su len- baudžiamųjų įstatymų 129 straips- 
kyste kovoti, labai dažnai ji tik ni*o 
padėjo lepinimo darbą varyti. Romerį gynė advdkatas Vrub- 

. . , Tokiuo budu visas tris tautas |evskis. Teisman atėjo bylos klau-
todėlei kuomet, žiemai prasidėjus, angštai riša praeities palaikai, ku- $yties artimiausiejie Romerio gen- 
gruodžio 6 d. liko apskelbtas lo- - _
kautas, darbininkai atsidūrė bai
siausiam padėjime: pinigų nei pas 
vieną nebuvo nei skatiko, iš se
niau nupirktų drabužių 
irgi nieko, —cnes viskas 
aikvota, vasarą įr rudenį

Prie jų tiktų pridėjus dar vie- darbio begauiiant.
................ Dabar darbo sąlygos

___ _ savininkų siutiamos darbininkams 
Lietuviu laikraščiuose kasdieną |ytin sunkios.^ Reikalaujama iš dar-

stojo liaudies mokytojo; jis ir su
teiks reikalingas žinias.

Mokytojas B—as.

PA- PRIK MUSŲ GYVENIMO PA-
5 d. RADOKSŲ.
apie Gerbiamasai p. Leonas “V. 2i- 

:ijali- niose” padavė mums keletą sąmo- 
a ke- jingų paradoksų iš musų visuome-

u 
su
už

miesto išvyti.

PREZIDENTO GIMINAITIS J 
UŽSIMUSfi. u 

Cam’bridge, Mas. 19 metų stu
dentas Stewar Douglas Robinson 
išpuolė per langą nuo šeštų lubų 
Hampton Bailėj, kur studentai gy
vena,'ir užsimušė. Robinson buvai 
artimas giminaitis prezidento Roo- 
sevelto.v , ■ 1

■ *' ’i
PASIMIRS INDIJONŲ ''! 

VADAS.
'Lewft>n, Okla. Forte Sill pasi-: 

mirė pagarsėjęs savo laike indijo-: 
nu apa£hų vadas Geronimo. Forte 
jis buvę laikomas kaipo karo ne
laisvas, 4nes jis, su savo žmonėms 
buvo pasikėlęs prieš Amerikos val
džias. Jis turėjo 86 metus. ^Jis 
už skrjąudas padarytas jo tautai 
labai nekentė baltparvių.

rie paliko žymę šiadieniniame jų tįs ir lietuvių kuopelė,..kurie visi 
gyvenime, bendrosios Rusijos tvar- su. didele užuojauta kaltinamajam 
kos sąlygos ir bendriejie reikalą- sekė teismo bėgį.
vimai — siekimai: sutverti naujo- pats. Romeris atvirai teismui 
je Rusijoje tokias sąlygas, kad bu- prisipažino, jog laikraščiui ban- 
tų galima kulturiskai ir ekonomu- krutuojant, jis buvo perdaug paša
liai plėtoties. Tie patįs kkftisimai, liniais reikalais užimtas ir to straip- 
(puriuos turi išrišti Rusįjos ukraiji- Snio tuomet pirm atspauzdinimo ir 
niečiai, stosi ir priešais lietuvius ir tnatęS nebuvo.
baltarusius.butent: valstybės becent- Advokatas Vrublevskis nurodė 
ralizavimas, kova su lenkų įtekme, teismui, jog baudžiamųjų įstatymų 
kultūrinis ir tautinis liaudies kili- t29 straipsnis gali tik tuomet bu
mas, ekonomiškųjų pamatų išdir- prie apkaltinamojo pritaikintas, 
bimas, žydų klausymas ir kiti. kuomet bus jam prirodyta, kad sa- 

l krajiniečiai, kaipo skaitlingiau- komasis laikraščio numeris buvo 
sįejie ir kulturingiausiejie iš tų tri- smarkiai išsiplatinęs. Tokio paro-

KAUNO SOČI J ALINUS
SKAITOS SAUSIO 3, 4 ir 

Savo laiku buvom prencię 
žadamąsias Kaune įrengti sc* 
nes paskaitas. Buvo kviečiain 
liolika svietiškųjų ir dvasiškųjų in- nes gyvenimo. 
__o t ipo prelegentai (skai 
tytojai). Sausio 3—5 (16—18) d. nas, taip gi nemažiau tipiškas mu- 
šios paskaitos r\yko, bet —r s vietiš- ,sų gyvenimo apsireiškimas, 

“susirgus”, x 11 z~ •—j;
unigai (Jurgis raudam daugybę smulkių-smulkiau- bininkų 12 dirbo valandų, ir ne- 

Maculevičius, šių žinių apie tai, kiek kuriame apmokamą katilų ir kitų įnagių 
Stau- miestelyj yra aludžių, monopolių, valjmą. Be to dar reikalaujama, 

‘ 2_  * _ - kad kiekviena artelė (darbininkų
du n. J. Isipešė, kur ir kaip buvo vaidina- kuopa) pasisamdytų sau į kiekvie- _

o t_______ _ 1 nebedešimtąjį gal kartą “Maz- ”4 skyrių meisterį, kuriam ji pati,, jų tautų neprivalo užmiršti tar-|(]vrno teismas neturėjo .ir turėti
bė, dauguma tų prelegentų — ’gas”, “Amerika pirtyje” ir kiti t. y. artelė, turės mokėti 12 rub. ‘ ’ ** *“ -'*'•-*♦• ♦«•»----- ------------------ ...... 1,.^
“daktarai-prpfesoriai”.... jaiT nusibodę veikalai. Bet, kartu sąavaitei algos.

Klausytojų prisirinko, kaip sa- tuose pačiuose laikraščiuose neuž- Darbininkų sąjungos valdyba
ko, pusėtinai: pirmą dieną 192 einame žiniųj turinčių nesulygina- aprokuoja, jei darbininkai sutiktų 
žmogų, tame skaičiuje 90 mokinių mai didesnę visuomenės svarbą. priimti tokias darbo sąlygas — tai 
.ir darbininkų, anot gi kauniškių Pavyzdžiui, keletas nc^ip dar °dy išdirbtmas ? pabrikui perpus 
laikraščių —? apie 140 kunigų: susenėjusių gyvenimo faktų, dėl niažiau kaip ikišiol prekiuotų. ’ 
antrą dieną — 237 žmonės, ta- musų perijodinės spaudos lyg kaip Apskelbus pabrikų savininkams
me skaičiuje 134 mokiniai ir dar- ir nebuvusiųjų, jos nei žodžiu ne- lokautą, visų pabrikų darbininkų 
bininkai; trečią dieną — 190 žmo- paminėtųjų. atstovai susirinko tarties ir nuta-
nių t sk. 90 mokinių ir darbi- Mėnuo, kitas atgal Šiauliuose ne- sutikti su (užkuriais mokesčių
ninku. j . seniai dar gimusios “Varpo” drau- sumažinimais, ^ęjaus pilnai pri-

Buvo perskaityta: kun. Matule gijos pirmą kartą buvo statyta *nit* skelbiama^t(fąlygas jokiu bu- 
vičiaus — 1) “Trumpas išaiškini- ant lietuvių scenos toks rimtas ir du nesutiko. L.ti. 
mas šių dienų socijalinio klausi- svarbus veikalas, kaip Asnyko t ra
ino”, 2) “Miseto ir apskritai pra- gėdija “Keistutis”. Spektaklis su- 
monijos darbininkų klausimas[’, 3) traukęs tokią daugybę publikos, 
“Krikščioniškoji mokslo teorija kaip retai gal kuris visų spekta- 
apie nuosavybės teisę; kun. Bu- kliu Lietuvoje; iššaukęs visų ap- 

so- Šliaukusiųjų (“net lenkų”) užuo- 
itau- jautą ir pagyrimą; ant rytojaus 
rstės atkartotas mažai publikai — dar- 

— bininkų vaikams, sukviestiems iš 
Ma- Zubovo dvarų, šv. Juozapo darbi- 
soci- ninku draugijos ir kitų moky-

ir baldų 
buvo iš- 
pusę už-

teligentų pabrikų B

GAISRAI.
Milvvaukee, Wis. ‘ - 1 ■ ■ *

Įrgus”,kiemsiems atsisakius ar “susįi 
beskaitė tikuti 5 
Matulevičius, J ~ 
Pranciškus Bučys, klebonas 
gaitis, Aleksandras Dambrauskas Į sankrovų, kas, kur ir su kuo su-
— Antano Kaupo), iš jų
Matulevičius — 3 paskaitas. Teisy-|ma

VILKA VISKIO.
11 d. ištrėmė “šviesos” 

narį J. Baroną (iš Majoriškių k.). 
Apsigyventi gali kur nori išskyrus 
Lenkiją (žinoma ir Suvalkų gub.). 
Ištremtas jiš iki nepasibaigs pa
stiprintoji apsauga. Minėtas J. 
B. suimtas jau prieš 3 mene., ir 
iki šiam laikui sėdėjo Vilkaviškio 
kalėjime.

Sausio 12 d. suėmė Pustapė- 
džių (Vilk, vai.) J. švedą. Jis 
dabar sėdi Vilkaviškio kalėjime.

IŠ 
Sausio

,1. ..
tu

Milwąukee, Wis. Sudegė čia 
odų išdirbimo įtaisps Frostel & 
Sons. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 100000 doL

Oklahoma City, Okla. Mieste* 
lyj Custer City 16 d. vasario siau
tė gžisras, kuris išnaikino astuo
nias dideles krautuves. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 100000 
doL

sėdi Vilkaviškio kalėjime.
C*v. 2”)

IŠ PAEŽERIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Kaipo pasekmė neseniai buvu
sių čia kratų, buvo šiomis dieno
mis pašaukti pas Vilkaviškio pav. 
žandarų viršininką: Mat, Vosy
lius iš Parausių Mat Matulaitis 
išIDomeikių ir J. Rymša iš Mar
gių. Pirmutinių du, po gana ilgo 
“spaviedojimo” sulyg žinomų pas 
mūs šių laikų klausimų, buvo pa
leisti, o J. Ryrrišą, atėjusį pas vir
šininką, suėmė Dėva už “Šviesą” 
ir peticijas anų metų ir tuoj iš-

čio — “Katalikų bažnyčia ię 
ei j alini s klausimas”; kun. S 
gaičio — “Visuomenės labdary 
sutvarkymas”; kun. Kaupe 
“Išeivystės klausimas”; kun. 
culevičiaus — “Krikščoniškos 1 
jalinės tvarkos mokslas arba ki 
čtoniškoji demokratija sulyg 
ciklikų Leono 'XIII”.

Kaip ir galima buvo -laukti,
tie klausimai buvo apšviesti "kriks- savo draugų ar pažįstamųjų laiškų, 
oonškosios demokratijos” paktai- ar bent dar iš..
poje.

* Prasidėjo paskaitos pasveikinimo pranešė tą žinią, 
telegrama popiežiui, užsibaigė jo 
atsakymu.

Tokios tatai buvo įrengtos Kau
ne socijalinės -paskaitos. Kaip 
tom, iš didelio debesio....

(“V. - f

ęn- Plačioji Lietuvos visuomenė pra
ėjo tą faktą nepastebėjusi: jei 

visi kas išgirdo apie jį, tai iš gerųjų

‘ u ... “Kov. Teleg- 
raf”, kuris, lyg Ketuvių pagailęs,

ma-

Odininkų profesijonalinės sąjun
gos turėjo -tiek sutaupyto ska
tiko, taip: .Vilniaus sąjunga—2905 
rub., o Smargaįnių—4000 r., te- 
čiaus 2500 będarbtams su tiek 
pinigu ne kasži-lęokia gali būti tei
kiama pašelpa. r A)>i sąjungi pir
moje lokauto sanvaitėje duodavo 
kas sanvaitę po 2 rub. vedusiems 
darbininkams; nęvedusiems — 1 
rub. 50 Jcap., o nęsuaugusiems — 
t ruli. Antroje sanvaitėje buvo iš
duota vedusiems po 1 rub. 50 k.; 
nevedusiems — 1 rub., o nesuau
gusiems 75 kap.

Ketvirtoje sanvaitėje dar mažiau 
buvo duodama: vedusiems — 1 
rub., nevedusiems — 75 kap., ne
suaugusiems — 50 kap.

Dabar penktoje sanvaitėje 
sieis dar mažiau kiekvienam 
bininkui gauti, nes sąjungos

nauti kuo gali ir padėti įvykti tau- negalėjo. Žinoma vien yra, kad 
tMkiemš ir politiškiems tų savo “Gazeta Wilenska” dėl prenumera- 
senųjų bičiuolių ir kaimynų šie- torių stokos toliau ne.
Ijįmams. Priežasčių, dėlei kurių kad sakomasis numeris bu- 
galėtumėm su jais susipykti, netu- paskutinis iš leidžiamųjų, — to- 
rime ir, tur-but, neturėsime. Vi- dd 2 tūkstančiai jo atspauzdintų 
sos trįs tautos turi tiek svarbių rei- numerių galėjo būti į sankrovas 
kaly nebUS Puda,s ka«P prekių vy- Juozo Herzogo. Ugnyje pražuvonoro net.es dele. nbq. niojimui „ ne prenMnw. H<£ ™

Šiandien - 'mažųjų darbų ratoriams, <_ kuriems turbut ne- jų. besistengdama iš ugnies išnešti 
metas; taigi as nėi nemanau apie kiek ir buvo išsiuntinėta.
kokias-nors trukšmingas manifes- Teismas po ilgo pasikalbėjimo 
stacijas susipratimui su tiem dviem nutarė Romerį kaltinti ne sulyg 
broliškom tautom. Noriu tiktai 129 straipsnio, bet sulyg naujų 
priminti visiems tiems ukrajinie- spaudos dalykams įstatymų 5 ir 
čiams, kurie turi kokią-ribrs progą 7 straipsnio, t y. už neprižiurė- 
susitikti su tiem dviem tautom, su jimą ir nuteisė jį 400 rubliams gclžkelio traukinys. Prie to 3 
jųdviejų tautiniu, kulturiniu ar bausmės, arba šešiems mėnesiams ypatos likosi užmuštos, o 36 sun- 
ekonominiu darbą — kad jų rei- kalėjimo. kiai sužeistos.
kalai yra mums ne svetimi, bet Puikiai jį gynęs adv. Vrublev- 
priešingai labai artimi. Teatsime- skis pirmas pasveikino nuteistąjį, 
na tai ukrajiniečiai, kuriuos Ii- kuriam buvo grėsusi visų teisių 
kimas yra nuvaręs Lietuvon * -
Baltarusijon. Teneužmiršta 
ir tie, kurie bendrose įstaigose

Lakeville, Pa. Sudegė narnai

trečiąjį vaiką, pavojingai apdegė.

NELAIMES ANT GELDE
LIŲ.

Murphysboro, III. Netoli nuo 
čia iššoko iš vėžių Illinois Central

pri- 
dar- 
pini-

Kitas faktas. Peterburge atvy
kusios visos Rusijos Moterų suva- 
žiaviman lietuvių delegatės p. p. 
Žemaitė ir G^ Petkevičaitė laikiu- gai yra beveik išsisėmę. 
sios vietiniams lietuviams paskai- Vilniaus darbinnkai kreipėsi to-

Žemaitė — “Apie vaikus ir tė- dėl į kitų miesjų darbūupkus,

! EXPLIOZIJOS.
Colliers, W. Va. Gyvenime vie- 

ar atėmimo bausmė ir metai tvirtovės no angliakasio expliodavo parako 
tai uždarymo. bačkutėj Expliozijos trįs ypatos
su- Apie kitų jam užuojančiaučių likosi užmuštos, o penkios mirtinai 

sužeistos. Užmušti tapo: Mikola 
Rutkauskas, jo moteris ir vaikas.

.. _ Apie kitų jam užuojančiaučių
sieina su tųdviejų tautų, atstovais, žmonių džiaugsmą nėra ko ir kal- 
Tesirupina ir musų visuomenė ir bėti. Buvo tikras, kaip yra tikra 
musų spauda daugiau susiartinti paguodone, kurią taip jaunas vei- 
ir susiprasti su jais. Tesupažindi- kėjas jau užsipelnijo savo dar-
na kas gali, musų visuomenę su bais.
jy gyvenimu ir reikalavimais, te- ,(*Y« *•**)
praneša jiems tokius-pat musų ■
rekalavimus. ‘ Teskelbia kas kur .
gali, kad visi mes turime bendrus NAUJI VARINIAI CENTAI. , 
reikalus ir toii žinia testiprina WashingĮpn, D. C. Pinigų dirb-

’ j naujus varinius centus, 
kurių, vietoj indijocio galvos, 
paveikslas Abrahomo Lincol-

reikalus ir toji žinia testiprina 
energiją ir pasitikėjimą savo jie-ltuvės išleis 
gomis ir teruošia artimesnį tų tau-1 ant * 
tų susidraugavimą.

Yra tai begalo svarbus dalykas, | no.
bus

Poraeroy, O. Druskos virykloj 
Hartforde, W. Va. expliodayo ga
rinis katilas. , Expliozijos du dar
bininkai likosi užmušti o trįs pavok 
j ingai užgauti.

Benton, III. Išlėkė { padanges 
šaftas No. 18 Dearing Coal Co. 
Oloj užbėrė keturis darbininkus, 
kurių nesitikima atkasti. Ant ry
tojaus oloj atsitiko nauja eKplkui*-

fei
B t

*
■
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fa. kuri uždegė anglis. Kadangi Į vie
ugnies negalima buvo kitaip už-^ia. 
gesinti; ftik visai užmūrijus olą, 
tak tai ir tapo padaryta. Lžgriu- 
v| darbninkai. jeigu jie dar gyvi, 
ten turės sm’egti arba užtrokšti.

ns — 20 metų Jonas Ambrazevi-
1. Tėvą jo dvi sanvaiti atgąl to

se kasyklose baisiai apdegina ga- 
zas.

Šitose kasyklose paprastai 
davo apie du šimtai žmonitj. 
.bar jie liko be darbo.

J. H. Aliukįiris.

dirb-
Da-

se Kalbino rašytiesi į Tėv. Mvl. 
Drg. Prikalbinėjimas nepasilikc 
be vaisių.: susitvėrė kuopa tos drau 
govės. Prisirašė 6 ypatos, bet turi 
me viltį, kąd prisirašys ir daugiau. 
Juk kiekviena pradžia sunki.

Vincas Milkbokas.

IŠ DARBO LAUKO Iš HERRIN, ILL.] 
Šitose aplinkinėse yra 14 iiaiglių

I§ TORINGTON, CON.
Dirbtuvės čia nors dirba kaip 

kitos ir pilną laiką, bet pusę dar-
Į 5 New Ortams, I-a. Darbai 

eina vis po senovės, taigi dar 
ne geriausiai.

čia

. < Pereitą sanvaitę Amerikoj iš
rišo buvo 282 nusibankrutinimai, 
arba ant 71 daugiau negu užpe- 

jreitą.

5 Peoria. Iii. Prasidėjo čia Illi
nois- valstijos angliakasių metinė 
konvencija, kuri ^trauksis dvi san- 
vaiti. Klausymas algų ne bus Vie
nok perkratmėjanias. kadangi su
tartis padaryta seniau jau ant trijų 
metu.

kasy klų, bet darbai jose eiki, vis bininkų paleido. Kad ir reiktų ba- 
silpnyn: 4-riose dirba 4—5 dienų du kam mirti, darbo nėra. Badas 
sanvaitėj, kitose 3 dienas, o dar darbininkų darbdaviams nerupi, 
kitos visai stovi.' Teip dirbant, 
negalima nė pragyvenimui uždirbti, lis, bet jie nieko ypatingo ne nu-

Lietuvių yra čia pusėtinas į Ture-1 veikė. Buvo rods kada tai pakeL 
lis, stovi jie ne ant žemiausio 1 aips- tas kiaušy mas prisidėti nors kiek 
nio. Yra čia kuopos S. L4 
L S. S. ir dvi pašelpinės dĮm 
vės; o kaip girdėt, dar vieniu or- kaip balsas šaukiančio neapgyven-

Lietuvių yra čia' pusėtinas bure-

A. ir pinigiškai prie palaikymo emigran- 
ugo- tų namo, bet ir tas praskambėjo

ganizuojasi, ketina sutvert. tįk 
ją negeriausi gandai eina. Bet 
tą rengiamą Kliubą nėra ką 
bėti. kadangi jis nesusi tvėrė r jo I tau ir krikščioniška artymo meilė! 
darbų dar nematyti.

J. T. AdonMųi iSk

apie tuose tiruose. Kalbinant prie to 
apie prisidėti, tūli lietuviai atsakė: kas 
kai- neturi pinigų, tegul nekeliauja. Tai

*T Ne\v York, žmonių be darbo 
yra čia ne įvažai. Skrybelninkų 
streikai dar bepasibaigė. Streikai 
tik teipgi prisideda prie padaugi
nimo bedarbių skaitliaus.

•į < (range. J.N. Y. Traukiasi čia 
dbr vis organizuotų skry belnjnkti 
streikas. 17 d. vasarį? ant gatvių 
buvo smarkus susirėmimai 
kiečių su streiklaužiais.

■ streiklaužių tapo sužeistų.
■ * * I ' •>. - *

< r Grand Rapids. ^lich.

strei-
Daug

! r Grand Rapids, ^lich. Darbai 
- čia šiuom kartu eina ne blogiau- 
• na. Dirbtuvių yra čia diktai. Nor 

rįoti darbą gauti., turi į .
. kla mat čia netikus mada.

vių yra (liktas,būrelis.' Yra 
lietuviškos draugovės.

1 UlKtai. ĄOr 
įsipirkti. Tol 

Lietu- 
dvi

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL
Darbai čia dar nepasigerino, bet 

neturinčių visai darbo yra .ne 
giausiai nes skerdyklose dirba 
po kelias valandas.

Yra čia pusėtinas skaitlius 
pratusių lietuvių, kurie visgi 
veitia žmonijos labui. Pereitų ne- 
dėlią Jaunuomenės draugoVii po 
globa Šv. Kazimiero atlošė kome
diją "Žile galvon, velnias uodegon” 
ir dialogą "Keliaujantis po svietą 
vaikinas ir girtuoklis”.

Vaidenimas pasisekė neblo gau
siai. Ypač girtuoklio rolėj 
žymėjo J.-Butenaš (dialoge), 
lošimas publikai labai patiko. 
Gudikė dainavo solo "Mleis kviet- 
keliDambrauskas dekliamavo ei
les "Ko lindi lakštingalėli”.

Gero terp musų brolių nematyt, 
jie labiausiai linkę prie kazyrų ir 
svaiginančių grrv

<. Radzeričia ........Fr.; . 50
į. Broževięia ............................. I.00
Gauta iš Canton, N.’f €. ftuo

St. Rybelio ...........  1.00
Bol. Marozas ..... ;. '.Y. 1.00
Fr. Danelius ............. J..!.?'. 1.00
Nuo . Johannesburgo *Iietutių 

(Afrikoj) per "EJeĮuvos” 
redakciją ............................4.76

- • ______
•_ . * • • Iš’š-iso $17.53

/T: • -
Iįleista:

Krasos išlaidos ............ 37
I kalėjimą Chr. Rudavičiiii 1.00
Išsiųsta į New Yoricą ant 

vardo P. Kaplano, 230 E.
Broadsvay .......... . ..G.... 15.00

Iš viso $16.37

Įplaukė .....— 
Išleista ........ ..

.............. ^«7-53
..............  $16.37

Lieka kasoje ..,-....4.... $1.16

Elgeta.

Tarybos komitetas?
Pirm. — Ant Kvedaras..
Sekr. — S. Dargužis, 
Ižd. — J. Keturakis.

dau- 
nors

susi
mi tų Čia yra trjs 

Mokestis vie- 
•>. p
diktas būrelis,

P. S. Pereitoj apyskaitoj, tapo, 
per redakcijos klaidą, praleista ne
pakvituota auka p. J. Semioto $1. 
Suma įplaukų ta pati lieka.

Tarybos komitetas.

atsi- 
Jo 
A.

Iš BURLINGTON, N. J.
Darbai čia eina vidutiniškai; kaip 

kada prie darbo, patelpa ir iš kitur 
atkakę darbininkai, 
geležies dirbtuvės, 
nok maža.

Lietuvių yra .čia
bet jų pagyrimo vertų darbų ne 
matyt, kadangi jų apšvietimas nes 
žengia pirmy n. Laikraščius mažai 
kas skaito. Svarbiausi čianykščių 
lietuvių užsiėmimai — daužyti bo- 
les arba trinti alkūnėms barą.

Y’ra čia viena draugovė S. K. 
D. (ką tas turi reikšti? Red.), da
bar susitvėrė kuopa S. L A.; na
rių turi 9. K. Laibutis. ■

Taigi mat čia visgi yra bešidar- 
buojanti. bet yra gana ir tokių, 
kurie bijosi kokį laikraštį į rinkas 
paimti, arba įstoti į' kokią draugo
vę. Bet toki apsvaiginančių gėri
mų nesibijo, nesibijo nė girtuo
kliavimo pasekmių. Pereitą '

* u vėjų., negu kituose miestuose. Jios dieną buvo vestuvės. V 
vestuvninkas. baltakės . prisų ;ėręs. 
išėjo grumtis su kitais, bet nepaju
to, kaip jo koja tapo' išsukta. Na
bagą nuvežė ligonbutin. Dali arai 
tvirtina, kad išsigydymas atseit apie 
100 dol. ir tai gal gali šlubu 
likti ant viso amžiaus, 
su apvilktoms akims nepataik 
reikia, norėjo įsikraustyti į 
barį pas miegančius šeiminįnkus. 
Už tai tapo suareštuotas ir kįėtkon 
patupdytas. Sunku ir aprašyti vi
sus nukentėjusius dėl prisigėrimo, 
kiek čia yra nelaimingų aukų to 
biauraus apskritai lietuvių papro
čio! Tų vienok per daug į stikle
lį žiūrinčių nepamatysi ten, kurji»* 
galėtų ko nors gero pasimokyti, 
kur galėtų jie pats ką gero pada
ryti. Pakalbink "juos paat kauti 
kiek kad ir svarbiausiam reicalui. 
tai atsakys, kad geriau pinigu; pra
geri. Ant prakalbų tokių m: nu
tempsi.

Girdėt, kad nuo 15 d. kovo pra
sidės darbai visose geležies d rbtu- 
vėse. St. M<to.

LIETUVI AI AMERIKOJ.
—L—--------r

t I IICAGOSį SI C VEJŲ ATIDAI. 
. Šitame mieste gal dąugiaus yra ledė- 

ienas
b:t jie čia teįp ramiai gyveno, kad 

_a jie juos' nieko nebuvo girdėt, tik 
£^dhhar apsireiškė ir terp jų šioks 

judėjiniąs. S d. sausio tapo 
sutvertas K Klibas Savitarpines Pa
šalpos Lietiivišktijų siuvėjų j kurį 
bii'- priimami tiktai dirbanti prie 
siuvėjų. Įstojimas į Kliubą $1.00, 
mėnesinė mi^kestis- 25 centai. Ser-» 
ramtis sąnbrys gaus pašelpos $6.00 
į sanvaitę. Kliubas suteiks pašelpą 
ir tiems, kurie išvažiuos- į kitą 
mestą- apsigyventi. Apart pašel- 
pps ligoj. Kliubas rupįsis ir ap
švietimu sąnarių ant kiek išgalės: 
įrengs viešą knygyną ir moksliškas 
paskaitas, žodžiu, Kliubo užduo- 
čia bus rišti, vienyti ir gefbėti savo 
sąnarius nelaimei ištikus. Kliu- 
bįąs pripažino reikalingu atsišaukti 

- viešai Į visus siuvėjus gyvenančius 
Chicagoj^. kviesdąntas prisidėti prie 
Kliubo.' Nuiarta laikyti exifą su- 
sirinkimas. kuriame galės nauji 
prisirašyti sąnariai už Si.00, o to
linus įstojimas bus padidintas pa
gal atnžių. .Geriausia todėl ppsi- 

• rašyti atsilankius į susirinkimą, ku
ris atsibus nedėlioję, 28 vasario. 
2 vai. po pietų, Balkevyčiaus salė
je. 823 N. Marshfield avc.. tarpe 
North avė. ir VVabansia. Mėnesi- 
niai susirinkimii - atsibus pirmą 
sėrėdos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai. vakare. Kas norėtų kreiptis 
per laiškus, meldžiame kreiptis prie 
sekretoriaus Kliubo. J. Mickevi
čiaus' 18 Eilėn str., Chicago, I1L 

Komitetas.

pasi-
Kitas vėl.

1 kur* 
kam-

I§ E. ROCHESTER, N. Y.i
Lietuvių čia gy vena 3 šeimynos, 

o pavienių apie 20 ypatų. Lanko 
jie susirinkimus, kur kalbama apie 
darbininkų reikalus.

Vasario 13 d. buvo parengtos 
prakalbos pas drg. J. Stankevičių. 
Susirinko apie 17 ypatų. Kalbėjo 
drg. A. Smulkutis, ir drg. P. Bu- 
geiliškis. A. Smulkutis kalbėjo 
apie "Rusijos darbininkų gyvenimą, 
drg. P. Bu gedi Škis apie tą patį.

Apart to A. Smulkutis, aiškino 
kapitalistų pasielgimą su darbinin
kais Amerikoj, kur kapitalistai su 
darbininkais teipgi elgiasi kaip 
jiems patinka.

Prakalbos, matyt, visiems patiko, 
nes publika tą išreiškė rankų plo
jimų.

MOKSLO NUSPRENDIMAS 
SULYG ALKOHOLINIO 

KLAUSIMO.
Rašo J. H. Kelio*g, M. D.
Milžiniška pirmyneiga, padaryta 

moksliškoje vaistininfcybėje pasku
tiniais dvidešimts penkiais metais, 
ypatingai dėl prisidėjimo fiziolo
giškos laboratorijos, padarė didelę 
revoliuciją vaistininkų pazvalgose 
sulyg vertės alkoholio “ Sveikatoje 
ir ligoje.

Kas liečia alkoholio Yiaiologišką

Darbininkas.

IŠ PANA, ILL.
Darbai čia šiuom kartu eina blo

gai. Yra Čia keturios anglių ka
syklos ; vienoj dabar darbininkai 
streikuoja, kitose 3 dirba po 3 
dienas sanvaitėj. Iš kitur pribū- 
vu-iam sunku darbas gauti.
r Lietuvių yra č?a* pusėtinas ^būre

lis. Yra kuopelė L. S. S. į kurią 
prigul keli nariai. Gaila, kad čia 
nėra susipratusių, tai nėra kam 
kuopą tvirčiau suorganizuot. Gir
tuokliaujančių čia teipgi netrūksta, 
ypač tą galima kokiose vestuvėse 
pamatyti. nes jose pasitaiko ir 
peštynės terp pasigėrusių ir kiloki 
negražus darbki. • ’ A. K.

IŠ WAUKEGAN, ILL
Cianykštė „ draugystė Lietuvių 

Laisvės Mylėtojų, 31 d. sausio 
nutarė uždėti viešą knygyną, ku
riame bus daugiausiai moksliškų 
ir svietiškų knygų. .Iš savo iždo 
ji paskyrė 50 dol. supirkimui kny
gų. Kadangi draugystė neturtin
ga. vos 2 metai kaip susitvėrė, tai 
prašo visuomenę paremti, aukau
jant musų knygynui knygas. Drau
govė už dovanotas knygas pasa
kys .ačiū aukavusiems ir jų vardai 
bus {traukti į ypatišką knygą.
1 Jonas škikunas, f

Box 403,
North Chicago, III.

IŠ VVEST KR ANK FORT, ILL 
16 d. vasario, kada veik visi dar

bininkai išėjo iš olos, Deriny Co. 
aiglių kasykloj atsitiko didelė ex- 
pliozija, kuri oloj palaidojo keturis 
d^rbininkAs; per didelę ugnį prie 
ujgriuvusių negalima buvo prisi
artinti. Dabar kasyklas uždarė 
aklai. Nežinia, ar jas kada atida-

IŠ MERIDAN, CON! į
14 d. vasario D. L K. Gedimino 

draugovė parengė čia prakalbas. 
Pirmiausia kalbėjo dabartinis pre
zidentas S. L. A. Jonas Tareila. 
Jis savo kalboj ragino kuo skait
lingiausiai rašytiesi prie Susivieny- 
jimo, aiškino jo naudingumą. 
Aiškino lietuvių ateivių gyvenimą, 
kalbino moteris ir merginas švie- 
Štiesi, skaityti laikraščius ir knygas, 
o tąsyk ir moteris ir merginas ma
tytume besidarbuojant musų tau
tos labui, tąsyk jas visi pagodotų 
Ant nelaimės, vienok Meri 
matyt skaitančių moterių, 
ir apie Vincą Kudirką.
Susirinkusius aukauti išleidim 
raštų. Susirinkę sudėjo tam 
liii $4.03.

K. Lutkūs kalbėjo apie <
gystės gyvavimą. Kaltino tuo 
tuvius, kurie nė į jokią drau

Iš BR(X)KLYNO, N. Y.
Cianykščiai - lietuviai subruzdo 

smarkiai darbuotiesi, tik gaila, kad 
ne visi sumanymai lygiai jų remia
mi. Pereituose metuose susitvėrė 
čia kooperacija So. Brooklyne, ku
ri užlaiko valgomų daiktų krautu
vę. Dabar ji daro apivartos po 
1000 dol. sanvaitėj. Dabar tveria
si panaši kooperacijai Brooklyno 
dalyj vadinamoj Williamsburgu. 
šitos kooperacijos darbas eina la
bai pamaži: susitvėrė ji du mėne
siai atgal, o narių turi tik 45. Ak
cija po 5 dol. ir 25c. įstojimo. 
Žmonės ne nori rašytiesi, nes juos 
baido apsirikimas ant teip vadi
namo “Tautiškojo Namo”. Tau
tiškojo Namo kooperacija negalėjo 
gyventi, turėjo visą reikalą per
leisti į privatiškas rankas. Nepa
sisekė čia ir kriaučių kooperacijai, 
kuri vos gvvuoja. Yra dar duon
kepių draugovė, kuri, kasžin ar 
nelikviduosis. Mat šitai draugovei 
trūksta gerų vedėjų, per tai kas 
mėnesis veik pasidar> deficitas.

Brooklyne turime vakarinę mo
kyklą. Lietuviškai joje mokys p. 
Račkauskas, o angliškai M. Ka
čiutė.

Progreso Ratelio mokykla lai
kosi pusėtinai. Mokinių turi ji ne- 
daogiausiai, bet yra jau šiek tiek 
pramokusių. Mokytoju mokykloj 
vra studentas Cooper Univ. p. M. 
J.. Vinikaitis.

19 LJ5.S. kuopa rengiasi persta
tyti Maximo Gorkio veikalą “Ant 
Dugno” verstą, ar apdirbtą Rač
kausko. Rankraštį kuopa nupirko 
nuo Račkausko, mokinasi iš rank
raščio, nes veikalas tas lietuviškoj' 
kalboj ne išleistas. A. S.

veikmę, tai ginčai 'yra galutinai ■, 
užbaigti, kad alkohotts y ta nuodais 
visokiam gy vam organizmui, teip 
gy vūnai kaip ir augalui,'tai sulyg 
to nėra ginčo. Ištišuš metašim- 
čkis klaidingai buvp manyta, kad 
alkoholis, nors nuodingas dides
niais ymiais, visai nekenkiąs ir 
net e^ąs maistu mažais7 ymiais; bet 
pagerinti buktai tardymo gyvasti- 
nių apsireiškimų ir geresnis išto
bulinimas laboratorijinės techni
kos parodė, kad teip vadinamos 
fiziologiškos veikmės alkoholio ma
žų ymių yra tik apsigynimo pa
stangos iš kūno pusės, išeiga prie
šinosi audinių veikmės pastebė
toms nuodams, šitas aiškiai bus 
matoma, įsistebėjus į alkoholio 

pasidauginimo sun- 
sunka 
paro-

veikmę iš 
kų; , pasidauginimo 
yra daugiausiai gleivė, 
danti, kad tikslu sunkos yra ap
saugojimas audinių nuo erzinan
čios vaisto veikmės. Alkoholis, 
įimtas į vidurius, sulyg Pavlovo 
prirodymo, padaro apstų tekėjimą 
gličios medžiagos, o teipgi padilgi
na darymą rūgšties, bet pasilieka 
be veikmės į peptiškąsias giles. Ši- 

n t Ir a

rinkimąsi glikogero kepenyse, ai- 
feipos sumažindamos atspirtį užsi
krėtimui ; kitas ir vėlesnis kaltini
mas alkoholio yra tas, kad jis įpra
tina žarnų savisvaigą. Pastebėji
mai Combeo,. Mečnikovo, von 
Noorden’o ir daugelio kitų žino
vų parodo mums baisiai didelę 
svarbą savysvaigos staigiose ir tiž- 
sendintose ligose. Dana keliolika 
metų atgal nurodė į galimybę at
siradimo daugelio nervų. ligų nuo 
svaigalų sugertų iš penimojo ka
nalo. Mečnikovas parodė, kad 
arterijų sukietėjimas ir pesenimas 
be laiko labiausiai paeina nuo ši
tos priežasties. Combe iš Lozan- 
nos, Arbuthondt Lane iš Londono 
ir kiti parodė, kad neurastenija ir 
daugelis kitę užsendiritų ligų, odos 
nesveikumai ir didelė daugybė už- 
sendintų nesveikumų yra pasekme 
ilgai besitraukiančios veikmės nuo
dų, sugertų iš penimojo kanalo.

Klausymas maistinės vertės al
koholio buvo karštai ginčijamas. 
Ilgą laiką buvo dabai didelis pasida
vimas rezultatams gautiems įvairių 
tardytojų, bet paskutiniais keliais 
metais įvyko abelnas susibėgimas 
nuomonių, kad alkoholis negali 
būti skaitomas maistu tikroje pras
mėje to žodžio. Ištyrimai Atwa- 
ter'io ir kitų parodo gana aiškiai, 
kad alkoholis yra, oxiduojamas ar 
metabolizuojamas kūne, bet tas pats 
yra su opiumu ir kuone su visais 
kitais organiškais sandeliais. Vis
kas, kas dega,' padaro šilumą. Vis
kas, kas jungiasi su oxigenu (de
giu) prie sanlygų, kuriose oxige- 
nas yra randamas knne, penima
jame kanale, kraujuje ar audiniuose 
Iššaukia šiltį; bet tai nėra nonna- 
Hška metabolizmo šiluma. Dary- 
masi šilumos kūne įvyksta drauge 
su celių veiklumu, šiluma gali 
būti iš didesnes dalies iš 
metalinių produktų. Visokis veik
lumas kūne, raumenų, dirksnių, ce
lių padaro šilumą ir tai yra nor- 
matiškas būdas, kuriuomi šiluma 
Vra pagaminama. Geležies piuve- 
nos, įmestos į vidurius, oxiduosis 
ir šiteipos pakels šilumą. ‘

Geležies piuvenos sulyg Atwa- 
ter’io turėtų būti skaitomos maistu. 
Alkoholio molekuias yra lengvai 
suardomas, sudėjus su oxigenu 
čhetmškanie stovyje, kuriame jis 
buvo krauįviję ir kituose audiniuose. 
Bet tas pats yra su formališkaja 
rūgščia, strichnina, fuzeliu (netikęs 
alkoholinis gėralas), medine naf
ta. sieriniu eteriu ir tūkstančiais 
kitų organiškų maišinių. Alko
holis yra mažiau nuodingu negu 
daugelis šitų sudedalų, todėl pa
daro mažesnę kliūtį gy vybiškai tau- 
sai, bet tas -neleidžia jo skaity ti 
maistu. ,

; Ilgoj eilėj savo tyrinėjimų pro
fesorius Ativater is norėjo susekti, 
kad alkoliolis sumažinąs naikinimą 
proteino ir kitų audinių elementų. 
Šitas tvirtinimas alkoholio labui 
buvo pravestas daugiau kaip 50 
metų tam atgal Wm. Hammondo 
ir kitų. Jis tvirtino, kad, nors al
koholis pats gali nebūti maistu, bet 
jis apsaugojo nuo visokio 
naikinimo audinių ir sutausojus 
kūno versmes. Vienok At- 
water'io su atsidėjimu daromi tar
dymai visiškai sunaikino šitą su
maningą užtaravimą vartojimo ai-1 
koholio. Atwateris sako apiė pa
sekmes sąvo tardymų, kad kiek
viename atsitikime pakeitimo va
goje sukraus alkoholiu jis 
padarė nuostolį (pasididinusį 
nuostolį) kūno proteino (balty
mo), ir šitas nuostolis tęsėsi per 
tris dienas alkoholio vartojimo.

Paaiškindamas gautas pesekmes 
Atwater’is patėmija, kad jos gali

sis amžinai. Užmušti expliozi- 
yra: 3 «ng&jonai ir viena® lietu

tiks

au- 
lie-
ovę

APYSKAITA TARYBOS CHI- 
CAGOS LIETUVIŲ IŠLIUOSA- 

VIMUI J POURBNO.

Įplauki:.
Buvo likę nuo pereitos apy

skaitos ...J..*,,........ 5
Aukų per prakalbas Čhicagos

suvienytųjų kuopų L. S. S.

ta veikmė daugelį kartų atkartota 
ant galo (Wood) išnaikina pep
tiškąsias ir rūgštį padarančias gilės 
ir pilvo slogos įvyksta.

Manomoji padilginamoji alko
holio veikmė povaliai išgaravo nuo 
skaistumo šviesos dabartinių tar
dymų ir likosi suvaryta į papra
stą iritaciją, padaromą susilietimo 
alkoholio su nervų galais gleivinė
je pilvo sienoje. Linksmumas po vi
dutiniškam ymiui alkoholio nėra 
nuo padilginimo, tik nuo narkoti
zuojančio® alkoholio veikmės , vi
lius * smegenų, užžinrinčių kraujo 
pristatymą, šilčio padarymą ir va
lymą ; panai kinariias nuovargio 
jausmo, paraiižiuojanC uzžiurinčius 
vidurius ir laikinas užplūdimas 
smegenų krauju, išplėčiUnt jo mai
stinius indelius.

Svaiginanti alkoholio veikmė gy
viems audiniams yra gerai priro
dyta buitimi, privesta Mečnikovo 
(The New Hygiene), kuris pa?’ 
rodo, kad alkoholis sumažina lais
vę iki požymiam laipsniui Ab
bott, Menčikov ir daugelis kitų 
tardytojų liudija, kad alkoholis su
mažina teip gyvastinę atspirtį kaip 
ir ugdinimą laisvės.

Siodieniai tyrinėtojai 
balsiai išmeta alkoholį iš sąvo 
kasdieninės vartonės, remdami sa
vo pasielgimą taip išeiga prityrimo^ kartiniam alkoholio nepavy kimui 
kaip ir išeigomis laboratorijų su-, apsaugoti proteiną, esant tvirtini- 
radimų. Šita buitis yra neapsako
mo išnašumo, nes jeigu yra kokios 
nors san lygos, kurios galėtų duoti n ima s vadinamo alkoholio proteino 
alkoholiui malonų užjautimą kaipo 
tikrai versmei anergijos tausos, tai 
tos, į kurias tyrinėtojai papuola.

Alkoholio nuodingosios pasek-

p būti aiškinamos kaipo nurodančios, 
jog tiriamasis dirbo su didesne 
nauda prie paprastos valgyklos ne
gu prie valgybos, kurioje dalis bu
vo alkoholio.

Nežiūrint į jo aiškų 
dyti alkoholio maitinę 
wateris šiteipos atvirai 
sta:

“Didelėse apštyse jis

tikslą tar- 
vertę, At- 
prisipažy-

vien-

“Didelėse apštyse jis yra visiš
kai nuodingas ir gali kliudyti ar 
net stabdyti metabolizmą abelnai 
ir proteino metabolizmą ypatingai. 
Mažais ymiais jis kartais tarytum 
daro priešingą veikmę linkui pa
dauginimo beišsidėstymo proteino. 
Šita veikmė, nors neprirodyta ga
lutinai, yra labai galima. Ji su
teikia pakakinantį išaiškinimą ret-

mui, kad dvi linkmės veikia prie
šais viena kitą. Vienintelis išteisi-

nuodais yra randamas šitoj išdė
stymo linkmėj.”

Šitas paskutinis Atwaterio pri
pažinimas yra labai reiškus. Jis 
atvirai sako, kad dideliais ymiais

parodo tą privesdamas buitį, jog 
jis kliudo ar stabdo metabolizmą 
abelnai ir “proteino metabolizmą 
ypatingai”. Čion Atwateris pri
veda, kaipo prirodymą jo nuodių 
gų ypatybių, tą pačią buitį, kuri 
kuone pusę metašimčio buvo ka 
lama kaipo prirodymas to, jog al
koholis yra brangintinu 'vaistu.

Apšnekant šitą dalyką tik tris
dešimts metų atgąl, rašėjas pa
rašė šiteip:

"Bet jei alkoholis iš tikro stab
dytų naikinimą audinių teip, ^kad 
kenkti gamtiškam procesui išsi
dėstymo, tai butų labai vodinguj 
nes visokis gy vasties procesas pri
klauso nuo pragaištingų audininių 
permainų; ir todėl viskas, kas stab
dytų šitą procesą, stabdytų gyvy4 
bes veikmę kliudytų gyvybės 
profcesui, kuris yra būtinas gy va
sties apsireiškime.”

Per trisdešimts metų, kurie pras
linko po parašymui šito rtraipsnelio, 
aš akylai sekiau pinny4ieigą fizi
ologiškų tardymų sulyg alkoholio 
ir neradau priežasties keisti savo 
padėjimą tuomet paimtą ir dabar 
man linksma girdėti, kad šitas pa
dėjimas yra patvirtinamas tokio 
garsaus tyrinėtojo kaip prof. At- 
wateris. ,

Parodęs, kad alkoholis yra “vi
siškai nuodingas, didelėmis apsti- 
mis” Atwateris paduoda kitą bui
tį. kuri tep pat svarbi šiame daly
ke, sakydamas, kad “mažais ymiais 
jis turi tarytum priešingą veikmę 
linkui padauginimo ■ išstdėstyme- 
proteino.” Taigi męs turime tik
rą prirodymą, kad alkoholis teip 
mažais ymiais kaip ir dideliais, vra 
“visiškai nuodingas”. Šitą Atwa- 
teris pasako prisipažinime, kad “iš
teisinimas vadinimo alkoholio pro
teino nuodais yra randamas šito
je išdėstymo linkmėj.” - į

Jei gi alkoholis yra "tikrais nuo
dais” dideliais yniiais ir “proteino 
nuodais” mažais ymiais.; tai kaip 
jis galima vadinti maistų ir prie 
kokių apy stovų galima jis patarti*- 
tankiai ar kasdieninei vąrtonei ?

Atsižiūrint į augščiau; privestas 
buitis, tvirtinimas yra višai išteisi
namas, kad “prof. Atwaterio nuo
dugnus tardymai alkoholio veikmės 
į varškinimą ir maitybą parodo jo 
pasekmes greičiau kenkiančiomis, 
kaip naudingomis.

1. Nes alkoholio veikmė padi
dinimo gardumo maisto yra 
ku.

2. Nes gaišinimas energijos 
dauginimu proteino jšmetalo 
alkoholio veikmės dešimts iki pen
kiolikos kartų didesnis, ktop gali
mas laimėjimas nuo alkoholio veik
mės į proteino varškinimą.

3. Dideliais ymiais alkoliolis su
mažina metabolizmą W*todė! kliu^ 
do vartojimą proteino kaip jis 
esti sugertas, kuomet mažais 
ymiais jis padidina proteino nai
kinimą. tokiu budu pasirodo teip 
dideliais kaip ir mažais ymiais pro
teino nuodais ir dėlto jokiu bu
du negali būti maistu.

4. Alkoholis neturi vertės kaipo 
pagelba varškinimui y pa tom s su 
nusilpnėjusiais viduriais. antai, 
sergantiems hopopepsija ar hipohi- 
drochogija. Bandymai parodo tik 
laipsnį iki kuriam sveikas organiz
mas gali kęsti priėmimą šitų išpa
žintų nuodų be didelio kliudymo 
normai įsk ai n fiziologiškam\yeik$- 
mui.

Vėliausi patyrimai pilnai paro
do, kad alkoholis neturi jokios ver-' 
tėS padilginimm pilvo sunkų ir 
kad gahitinė išeiga vartojimo al
koholio yra sumažinimas pilvinių 
sunkų ir todėl nusilpninimas varš- 
kinimo veiklumo.

Abel sulyg raumeniškos veikmės 
abelnai sakdf kad "teip mokslas, 
kaip ir gyvenimo prityrimas atme
tė pražūtingą teoriją buk alkoholis 
tolydžio didinąs raumenų vieką.” 
Šitas principas teip pat tinka vi
durinėms ir bevališkoms raume- 
ninėms sanstatoms kaip ir vališ- 
kiems raumenims. Bandymai at
likti Hare’o ir daugelio kitų tyri
nėtojų širdies parodo šitą nepaaįiė- 
jotinai teisingu. _

.Turint faktus žinomus sulyg al
koholio veikmės į varškinimą, ta
rytum nelieka jokio pamato tvirti
nimui, buk jis yra pilvo padilgalu. 
Ištikro, alkoholio veikmė į skilvį 
supuolą visai su veikme pastebiama 
ant kitų funkcijų.

Chapman daugiau kaip šešios 
dešimtys metų atgal ėmė griežtai 
priešinties vartojimui alkoholio šil
tinėse, sakydamas, kad jis vartoje 
alkoholį su tiek jau atsargos kaif 
ir leidimą kraujo ir geriausiai iš- 
lošdavęs alkoholio nevartodamas 
Šiltinė yra gy vastinė kova su įsi

nie-

dJpi.-.. *"

pa- 
dėl

— Atleiskit man — jisai vėl pra- 
bylo -i— ir paklausyti meldžiu liud- 

me*

°ę., kliu<k> išsiliuosavima 
vttkimąį, silpną j širdį, bukini - 
«enrų lyidųrius ir nesutinka nė 
^eno apsireiškimo, kllris gcriau 
^lėtų būti sutiktas kitu saugesniu 
r ,srnūttingesniu budu.

I^ėmę tyrinėti,irisą skaičių ligų, 
žmones serga, nerasime 

* ’ nU° kurios a,koh<>lis bu-
U užtikrinamu vaistu: ir aš paša-i 

nięs neTasime nė vienos, 
panaudojama, 

‘daut kitas būdas nebūtų geresnis 
,JZ JI- .

Alkoholis reikia atmesti į šalį 
drauge su kitais ištirtais ir nevvku- 
siais vaistais. Alkoholio kenkimas 
dtaugijai ir dorai su Jo kenkimu

kaipo netikusį dalyką. 
Griežtas paMprieštrimas alkoholio 
vartojimui iš gydytojų 
kus parodymas jo benaudingumo 
ka^o maisto ir vaisto ir jo pra
gaištinga veikmė į gyvąjį organiz
mą turi atkreipti atidžią visuome
nes ir ^pastūmėti reikah blaivAbės 
daugiau kaip kas kitas.

‘ - I

SENELIS.
\ienkme iš didesniųjų Antver

peno fiešbučių kasdieną ketvirtą 
valandą po pietųi atsidaro dideli 
kiemo koridoriai, ir buria nudriskį- 

islįhškusių, alkanų pavargėlių, 
su bJekmėmis rankose, viens per 
kitą kuo greičiaus puola prie di- 

virtuvės langu stovinčio, 
kurio įpila po du sarti-

taukų smočiuku; teip- 
duonos po diktą šmotą 
Gavęs paskirtą porciją, 

skubinasi, bėga savo buveinėn,* o 
kiti. te® pat, už koridoriaus durų, 
ant žemės susėdę, gerte sriubą iš
geria, -ir duoną suvalgo.

Buv| ruduo. Kaip nyku darė
si į tuos pavargėlius žiūrint! Ma
ži vaikučiai, nuogoms kojoms., pus- 
»uogiai4^bauž durų laukdami 

o^anr išbly Šku.sių veide
lių aiskus alkis.... Teipgi seneliai 
su alkoholiaus išbraižytais pagel- 
tusais veidais barkina nekant
riai savo blekinėmis, kuknion skver
biasi arčiaus prie durų, kad pir- 
miaus gautų, nes paskutiniems 
kartais netenka sriubos, tai tilt duo
nos gauna....

Bet vieną senelį patėmijau, ku
ris skyrėsi nuo kitų — tiesa, ir jo 
veidas^ alkoholiaus buvo fjersiurb- 
tas, bet akys buvo teip malonios ir 
liūdnos. tartumei jo siela kentė, ir 
gailėjosi savo nupuolimo, bet per* 
daug jau nusilpęs — nestengė pa
sikelti.... Jis visada paskiausia 
pavalgy davo — kiti jau seniai nu
eidavo, o jis dar ilgai rymodavo, 
galvą ant rankų parėmęs.... Aš 
norėjau su juomi pakalbėti, aš ty
čia su knyga rankoje ten vafltščio- 
davąu, o kartais ant suolelio atsi- 
'ėsdaiįau, stengiausi kaip nors už
vesti kalbą., Porą kartų pasisekė, 
bet tik apie orą ir kitokius menk
niekius. Tačiaus kartą mudu įsi
šneko! a. Ir kaip tai pakilo kalba 
lytinti jo dabartinį gyvenimą.

— Kad žinotumėte koks .suri
kus njusų vargdienių gyvenimas-^ 
tarė Senelis liūdnai.
. Aš patvirtinau. . . . •

— Aš jau apsipratau, bet išpra- 
džių, jo,, net baisa atsiminti, kaip 
aš jaučiausi; ir dabar, kada man 
reikia ateiti pas šitas viešbučio du
ris, ar kur kitur elgetauti, aš dre
bu; gėda ir pasižeminimas degina 
manę, bet \argas viską pergali. 
Ir aš turiu prisipažinti, jog jau ne- 
stengih iš tos žemumos pasikelti; 
nusilpo mano siela, ir net ant tiek 
savęs neapgaliu, kad gyvenimui 
ir viskam galą padaryti....
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Nutilo, ir melancholiškomis, gę
stančioms akimis, žiurėjo į tolį, 
tartumei ten toli, už miglotų ru
dens debesų, slenka jo praėjusios, 
užgesusios laimės šešėliai, ir. vis 
kaskarią slenka žemyn. į tamsią, 
nematomą [bedugnę kartu su jo 
gyvertimu.... Neapsirikau many* 
dama, jofc tas žmogus ne iš prigi
mimo valkam yra. i Žiūrėdama į 
jo veidą mąsčiau —- jo veidas teip 
išrodo intelcgentišku, tik baisiai su- 
uykęsį tartum baisiausios kentėjimo

delio. ties
katilo, ’iš
au -ryžių į kiekvieną blekinf, 
pagardina - -
ęi baltos
duodaJ..

vos mano r istorijos, ? nors 
co įdomaus neišgirsite,* bet man 
ie atminimai teip skaudus, ir kar
tu teip meilus. Aš visada vien 
ipie juos mąstau — bet tik sad 
viena?, ir tas man dar skaudžiau, 
les kam nors pasiskundus, išpasa
kojus juos balsiai, man lengviau; 
iš neturiu kam pasiskųsti, mano 
bendrai, su kuriais kartu gyvenu.

' Senelis

j
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blekinę ant žemės pastatęs — at- 
siduksėjęs, pradėjo.

— Mano tėvai turėjo didelę ga- 
lianterijos -krautuvę čia Antverpe
ne —1 jis pasakė gatvę. — o vaikų
— buvom tik aš ir jaunesnė už 
mane sesuo; tėvai buvo turtingi, 
tai inaii lėmė didelę karjierą. Ir 
aš mokyklą lankiau Paryžiuj. Iš 
mažens aš mokinausi ant smuikos, 
ir muzikoj turėjau stebėtiną gabu
mą, ant galo užsimaniau tapti mu
ziku, ką ir tėvams apreiškiau. Jie 
persigando — iš pradžių da gra
žumu atkalbinėjo, visokius gyve
nimo budus perstatydami, bet aš 
sayo užsimanyino neišsižadėjau-; aš 
pasiryžau atsiekti savo tikslą ir 
būti laisvu! Tėvai atsakė man pa- 
šelpą mokslui — ir man nieko dau- 
giaus neliko, kaip iš tėvo namų 
prasišalinti, ką ir padariau, bet iš
einant, motina man įteikė penkis 
šimtus frankų, kuriais aš labai 
džiaugiausi. Tuom kart buvo 
dyklaikis, tai nuvažiavau pas dėdę, 
kuris Holandjoj. turtingą ūkę tu
rėjo. Ten mane maloniai priėmė, 
ir man išpasakojus visą su tėvais

- istoriją, dėdė prižadėjo pagelbėti. 
• Aš ten per dienas grięždavati, o

pavakarėj eidavau sodan. Ten 
švelnus smuiko aidas, susiliejęs su 
tykiu vakaro oru, jautriai skambė
jo, ir skrydo į tolį___ Dėdė džiau
gėsi iš manęs, ir linkėjo man di
džiausiu genijum likti. _Vieną va
karą, teip begrajijant, išgirdau 
švelnų moterišką balsą: “o kokia 
puiki muzika K’ !__
matyti manę giriančiąją.

Ak^knrRnalas .asmenis užklių- 
džiau*’^gerbiamus kunigus šmeižia 
Ir atšiprašžu.

Norėjau 'pakibinti savo kolegas 
. — feljetonistu x iš “Vieny|>ės Li#

--------, — — , . (“Tėvynės”'N. 38.1908 . m.), ir tuvninkų”, — perdaug jau įsibė- 
Po kelių dienų sugrįžau pasi- aš pareikalavau josios prirodmų, gėjo:■ kelių1'viorstų ilgio feljetonus

fhui jaučiausi, ir minčių sava ne-Įlysti su Laukiu matyti ne tiktai iė
principų*’ vienodumo.galėjau sugaudyti. £et išėjus ant Į jubdviejų

tyro lauko, galva at rėso, ir pra-1 bet ir iš paties Laukio prisipažini- 
dėjau viską aiškiai * ‘r * —• Gi
miniau, kas su maniui 
dairiausi, kur esu ’aįtklejojąs...

[suprasti, at- mo. - Kuomet Politaitis paleido 
pasidarė, ir paskalą apie “apgavimą” “Aušros”

EMILE ZOLA .
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[meldė manę (o ne pasiteisinimo, kaip Laukit rašo Ir kiekviename numeryje, c 
nes pramano!), tai Laukis išdidžiai ant idanęs‘taip šnairavo. Bet ii 

jau netarė- pasigyrė: “Kas buvo pasakyta čia asmens.
į Amsterda- apie jį (P. G.), buvo pasakyta ma- Ek, Jto vttniais visur asmens, ty- 
mane slėgė, no” (“Liet.” N. 47 1908 m.). Tai- lėsime šiandien!

ivaiginančius gi, arba Politaitis buvo tas pati Maniau rašyti apie Sicilijos ka- 
yo porą sti- Laukis, tiktai pridengęs lerva savo tastrofą, bet didelis daiktas, kad 

; kas mane doringoj vardą, arba jam buvo ten kokie Messina. Reggio sugrin-
i valandas Laukio paliepta pašmeižL mane vo ir apie trįs šimtus tūkstančių 

__________ organe. Šiaip žmonių į košelyną pavirto! Kuo- 
vėl mane ar teip spėjant, kartą prisiėmęs Po> met kiaušinis sudužta, juk ar kal- 

|<ad be pa- litaičio žodžius, Laukis turėjo juos ba, o Sicilija už kiaušinį kiek di- 
l|u pasijutau, prirodyti, o neprirodęs, liko toks- desnė — tai daugiau ir kalbų yra.
turiu. Pra- pat melagis kaip ir Politaitis. Greitai nutils, niekam galvos dėl 

Apie K. J. žmoną man nėra ko tos katastrofos neskaudžia!
Rašyti apie mėnesį, žvaigždes?

— ji buvo | šelpų per mano rekomendaciją nė- .... Liimė, dabar kaip tik esu 
Įninimas.... | ra davusi. neįsimylėjęs ir neturiu apie ką

Neprirodė. Laukis nei paskutinio dūsauti.
už degtinę savo kaltinimo, kad aš, būtent “per Galėčiau Tašyti: brr, trr, mrr, 

žuvo many- kitą žmogų” grūmojęs “Aušrai” nrr, prr, bmm, tčm, trm. ššš, tšą, 
idealai, apie nusižudymu. Aš reikalavau Lau- krr, mmm, bmm, šprr, džrr, kčš._ 
Ėodžiu, žuvo kio įvardyti tąjį ‘‘kitą žmogų” ir |>e ga|o

’ Skaitytojau, manai, kad tie gar- 
sai tušti, o, ne! Reikia juos mo- 

Laukis nei vieno nei antro reika- skaityti daug kas juose yra, 
( _ Aišku, kad ir trr dau^iau nerašy-

imti smuiką. Dėdė 
pasilikti, bet aš neklausiau, 
mokytis jokio noro 
jau.... Nuyažiavau 
mą. Tokia nerimastis 
kad pr ' au gerti 
gėrimus: išgerdavau 
klų stiprios degtinės, 
apsvaigindavo, ir kel as 
jauzdavausi kaip po nigloms.... Į tautiškojo Susiv. 
bet išsipagiriojus, ir 1 ‘ f 
kankynė slėgė feip,1 
lidvos gėriau. Tačia 
kad jau pinigu mažai 
dėjau visgi rūpintis apie ateitį. 
Nors, tiesą sakant m; 
jau buvo tik degtinė 
mano vienintelis mira 
Gavau vietą prie muzikantų, bet 
tokių, kurie teipgi tik 
dirbo, ir nuo to laiko 
je visi kiltesni siekiai, 
kuriuos tiek svajojau, 
mano pirmoji gyvybė ta jauny- išpauzdinti žodžius, kuriuose mano 
stės, ugninės energijoj , entuzijaz- grūmojimas buvęs išreikštas. P 
mo dvasia.... 1

Aš likau menku, žemų, girtuo- lavimo neišpildė, j 
klystės urvo sutvėrimu, žmogumi šiame atsitikime jisai besąžiniškai Liu įgauti fikcijas galvoje,
daugiau jau nebuvau, 
laiko sugrįžau, Antver]>enan atgal, 
čia teipgi tūlą laiką

mano troškimu aiškinti, nes “Aušra” jai jokių pa-

| Po kiek J meluoją.
_  Meluoja ir drįsta skelbti turinį 

____________ ■. buvau neva Į privatiško laiškelio, kurį buvau ra-
muzikantu bet susirgau “ ............ •" ”

Suskubinau pa- netekęs, ką tik badu n?i 
__________s o .. .• Buvo tai vienas pažįstamas laik? 
netoli mus gyvenusių, vasarą pra- šelpė mane, ir pavedė 
leisti atvažiavusių, turtingų didžiu- mirusio draugo lovą, ar! 
nų duktė. Mudu buvome kelisyk ’ ' ’ -
jau susitikę, nes ji su savo tarnai
te vaikščodavo kaikada netoli mu
sų buvusioj giraitėy. Ten ją su
tikdavau, ir matydavau tankiai pro 
musų namus praeinant. Ji buvo 
kerėjančiai graži;' ir nuo pirmo 
susidūrimo musų akių ji manę ap
kerėjo, aš trokšdavau ją matyti 
ko tankiausiai ir'juo mielesnis bu
vo mano smuiko aidas, nes graji- 

/jau jai, o ji jau kiekvieną vakarą 
praeidavo pro musų namus ir 
pagirvj sėdėdavo.

v iena rytą, mums sode pusry
čius valgant, jų tarnas atnešė laiš
kelį: “panelė prašo rožių, ir pa- 
siskint pati ateis” — buvo rašyta. 
Mat dėdės sode augo rožės, kokių 

Aš su 
ateinant, 
pribuvo; 
ir tokiu 
Dar po

ir darbo šęs “Lietuvos” redakcijai. Tačiaus 
•miriau, bet ir čionai neapsieina be melo. Re-' 
• ligos su- dakcijti adresuotojo laiškelio ko- 
nian savo piją aš turiu; tenai mano visai ne- 

ba purviną buvo parašyta, kad apie mane ap- 
da guliu, skritai nieko nerašytų.
_ Stebiuosi tiktai, kad “Lietuvos”

liu laukuo- redaktorius kuone provokacijos 
.. Tai tokia mano praeities tikslams, duoda Laukiui šitokiu 

tjnimo. budu naudoties mano privatišku

lindynę, kurioj ir dabar 
nes žiema: lindynė ta sergsti mane 
nuo šalčio, o vasarą guli 
se 
istorja, ir pabaiga gyvi

Nutilo ir galvą nulenkęs, rymojo. Į laišku. 
Man buvo irgi nesmaj 
na.

— Bet man laikas.-^-c 
—nes kitame viešbuty j 
gaunu nuo virėjo diktą 
telį—ir paėmęs savo 
taręs sudiev,; senelis 
žiurėjau į jo sunkią 
jis vis tolinosi, ir nykoĮ 
miglų.

VERSTA IŠ FRANCUZŲ KALBOS

tas labai nesveika, geriau be fik
cijų apsieiti!

Tat kas rąžyti?
Ne, šiandien, matyti, jau nieko 

nebeparašysiu. Geriau eikime gul
ti, rytas esti vaisingesnis.

Laba naktis! Gražių sapnų!
K. Janonis.

1S VISUR.

' — Na, o išlaidos? — paklausė Pierrė.
■ — Aš tamstai -sakiau, kad jos niekia sep
tynis milijonus. Apie du milijonus išneša 
pensijoms, kurias prisieina išmokėti buvu
siems popiežiaus, valdininkams, kurie nenori 
tarnauti Italijai, bet Šios išlaidos kas* metai , 
mažinąs, nes ir pensijonierių skaičius maži
nąs. Paskui vienas milijonas Italijos parapi- 
jonų, vienas* milijonas sekretarijato ir nunci- 
jaturos užlaikimui, vienas milijonas Vatikano 
užlaikymui. Turime penkis milijonus; paskui 
visokios labdaringos įstaigos, misijonierių ko
legija ir ypač mokyklos, kurias Leonas XIII 
labai palaikd, gerai suprazdamas, kad bažny
čia labiausiai turi atkreipti akis į vaikus, kad 
nuo jų priguli tikėjimo ateitis, kad jie išaugs 
geriausiais jos apginėjais, jei mokykla jiems 
mokės įkvėpti pasibaisėjimą dabartiniais atka
riais mokslais.

— Ir taip, — pratarė vėl Pierre, — po
piežius visai aprūpintas pinigais?

— Ne, jis reikalauja, popiežius reikalauja! 
— sušuko monsinjoras Nani, kuris nebegalėjo 
sulaikyti savo diplomatišką tylėjimą išgirdęs 
Pierre’o žodžius. — Žinai, mano mielas sū
nau, kad kas mėnuo, kuomet kasierius, kardi
nolas Močenni, ateina pas jo šventenybę, tai 
jis tuojau išduoda jam, reikalingą sumą, ir jis 
duotų ją, kaip didelė ji nebūtų. Reikalauja, 
popiežius reikalauja! 4- Žinais jei popiežius 
rytoj atsirastų sunkiame padėjime, užtektų 
jam tiktai atsikreipti į visus savo vaikus, į 
viso pasaulio katalikus, ir visas milijardas at
plauktų pas jį, — kaip tas auksas, kaip tos 
brangenybės, kurie ką-tik, yt upėje vanduo, 
plaukė pas jcį sostą! | ; ‘

Bet staiga nusiraminęs, jis nusišypsojo, 
kaip visuomet ir pridūrė:

— Aš tik tą esu girdėjęs, aš pats nieko nę>- 
žinau, visai nieko nežinau. Ant laimės, čia

{Tąsa). ,

šventenybė užsidarė savo kambaryje ir atlei
do visus. Ir jei tamsta galėtum pažiūrėti, paL 
matytum, kaip jis linksmas, skaito savo tur
tus, kaifi rūpestingai jis sudeda auksą ir ban- 
kos bilietus į koncertus, lygiomis sumomis, 
ir paskui viską deda į slaptas vietas, jam 
tik vienam žinomas. Ir niekam jis iš tų aukų 
neduoda -atskaitos, jos priguli jam vienam ir 
jis vartoja jas pagal savo nuožiūrą^ Pasako
ja, kad jis nepersiskįria su savo kambariu ir 
tuomet, kaip jį valo. Bet kuomet jam reikia 
išeiti su reikalais kelioms valandoms, tai jis 
atidingai užrakina duris, pasiima su savim 
raktus, kurių niekuomet niekam neduoda.

Narciss apsistojo ir atsikreipė į monsin
jorą Nani.

— Ar ne tiesa, monsinjore? Juk visas Ry
mas apie tą žino?

Pralotas tiktai linktelėjo galva ir nė vie
nu išsitarimu nė patvirtino nė atmetė Narcisso 
žodžių.

---- Žinoma, žinoma, maž-ką kalba! — pa
sakė jis ant galo, neatitraukdamas akių nuo 
Pierre’o, kad prisižiūrėti kokį įspūdį padarys 
į jį tas pasakojimas. — Tiesą pasakius, aš to 
nemačiau, bet jei tamsta tą sakai, tamsta 
Aber.... f

— O, aš nėkiek nekaltinu jo šventenybės
šikštume — atkirto tas. — Bet tamsta žinai 
apie tas kalbas, kurios eina per miestą, — 
kad popiežius mėgsta praleisti ištisas* valandas 
prie savo turto, tiktai vien dėlto, idant patu
rėti auksą savo rankose ir begalinius kartus 
jį suskaityti.... Man rodos, kad jis visgi 
myli pinigus, kad jam malonu žiūrėti į juos, 
dėlioti juos, bet t tą galima atleisti seneliui, 
kuris neturi kitokių pasilinksminimų.... Bet 
aš skubinu pridurti, kad jis brangina pinigus 
todėl, nes jie yra spėka ir jie busimiems jo 
įpėdiniams popiežiams gali daug padėti laimė
ti kovą. - \

— Bet kokie, abelnai, popiežijoš įplauki
mai ir išleidimai? — paklausė Pierre.

Monsinjoras Nani yėl padarė meilų mo
stelėjimą.

— O, žinai, tamsta, aš tuose dalykuose ne
turiu jokio supratimo.. „. Atsikreipė į poną 
Aberą, — jis tą gerai žino!....

— Aš žinau tiktai tą, kas yra žinoma vi
sose pasiuntinybėse. Įplaukimai esti visokie 
.... Paliktas Pijaus IX kapitalas, kuris sie
kė dvidešimties milijonų ir sudėtas įvairiose 
vietoser-duodavo aukščiau apie milijoną fran
kų jielno į metus; bet atsitiko-krachas ir toji 
suma labai sumažėjo; pasakoja, kad dabar ji 
vėl papildyta. Be šito šaltinio, gaunama keli 
šimtai tūkstančių iš visokių ančdėlių ir nuo 
kongregacijų. Bet išlaidų yra septyni su vir
šum milijonai ir tokiu budu reikia dar surasti 
šešis milijonus. Juos ir duodavo aukos, taip 
vadinamas šv. Petro grašis, — ir jei ne vi
sus šešis, tai tikrai keturis, su kuriais ir spe
kuliuodavo, kad suvesti galus. laibai daug 
užimtų laiko pasakoti apie popiežiaus speku
liacijas per paskutinius penkioliką metų. Jos 
iš pradžios duodavo didelį pelną, paskui mažu 
privedė prie bankruto, ant galo vėl pamažu 
ėmė užkaišioti skyles. Aš tamstai kuorpet 
nors papasakosiu tą istoriją, jei tamstai ji 
žingeidi.

Pierre labai atidingai klausė jo pasako
jimo.

— Šeši milijonai! — sušuko jis. — Da- 
leiskime, kad ir keturi! Kiek gi duoda tas švl 
Petro grašis!

— Atkartoju, kad niekas negali žinoti tik-1 skirtos dešimtoje valandoje, 
ros sumos. Pirmiau katalikiški laikraščiai "—" .....................
garsindavo atskaitas apie aukas taip kad bu
vo galima apskaityti, nors ir nepilnai. Bet 
matyti tas pasirodė neparanku ir dabar jo
kios atskaitos nebepasirodo; tiktai vienas po
piežius žino tikrą sumą, nes . jis visus pini
gus laiko pas save ir naudojasi jais be atskai
tos. Galima prileisti, kad geruose metuose 
įplaukų yra nuo keturių lig penkių milijonų, čiųjų, Pierre nustebo. \__ __
Pirmiau pusė įplaukų būdavo iš Francuzijos, tylantis šauksmai, yt teatre, telaukiant iškil- 
bet dabar ji, tikrai, mažiau teduoda. Iš Ame- mingo perstatynio, Ant tribūnos drauge su 
rikos taip-gi nemažai yra. paskui eina Belgi- Pierre’u buvo'vyrai frakuose ir moters iuo- 
ja, Austrija, Anglija ir Germanija.... o Iš- dais šydais, turinčios, Ivg ant operos bino- 
paniia ir Italija....... o Italija.... klius rankose; tatp ju buvo daug gražiu kita-

Jis nusišypsojo ir pažiurėjo į monsinjorą taučių — vokiečių, anglių ir dau<nausiai 
Nanį, kuris linktelėjo galva, - tarytum labai amerikiečių. Staiga minioje pasigirdo links- 
užganėdintas, girdint tokius žingeidžius da- mas šauksmas: ** ' s. — _ T
lykus.

— Nesivaržyk, meldžiu toliau pasakoti!
— Taip, Italija neatsižymi duosnumu. Jei 

popiežius turėtų gyventi tik iš Italijos katali
kų aukų, tai Vatikane jau seniai viešpatautų 
badas. Galima pasakyti, kad Rymo ponybė 
netik neateina jam į pagelbą, bet pati jam la
bai brangiai apsiėjo, nes svarbiausiu pinigų 
pražuvimu buvo tas, kad jis skolino visokiems 
kunigaikščiams, kurie užsiėmė spekuliacija. 
Tiktai Anglijoje ir Francuzijoje atsiranda 
turtingi dvarininkai, kurie atsiunčia popiežiui 
dideles sumas. - Pasakoja apie vieną anglą 
gercogą, kuris kas metai atsiunčia dide
lius pinigus, kad šventas tėvas išmelsta 
nuo Dievo jo bepročiui sunui protą. Aš neT 
kalbu apie tuos keturias dešimts milijonų, kn^ 
rie jam buvo paaukauti laike jo vyskupinio

Ii
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žinau, visai nieko nežinau, 
pat yra ponas Aber, kuris tamstai suteiks ži
nias sulyg dalyko.... Ak, tamsta Abere, tam
sta Abere! Aš maniau, kad tamstai „terūpi 
vien daila, kad tamsta esi labai' atsitolinęs 
nuo pasaulio mažmožių! O kaip tamsta pui
kiai supranti tuos dalykus, tikrai kaip koks 
bankierius ar notaras.... Viskas, viskas tam
stai žinoma. Taip, tas puiku!'

Narciss tikrai suprato tą mandagią ironi
ja, nes jis buvo gan praktiškas žmogus, su
prantąs gerai pinigiškus reikalus, puikiai mo
kąs apsiversti savo turtu, net truputį šykštus.

— O, — sumurmėjo jis,,— aš gyvenu tik
tai svajonių pasaulyje, mano siela toli nuo že
mės laksto.

— Žodžiu, aš labai džiaugiuos, — prakal
bėjo vėl monsinjoras Nani, kreipdamo^ą^ 
Pierre’ą, — aš Ikbai džiaugiuos, kad tai^a 
matei tą puikų reginį!s Dar keli panašus 
tikimai, ir tamsta pamatysi, tamsta pats su
prasi viską, ir, žinoma, kur-kas geriau, negu 
iš paaiškinimų.... Ir taip, lig rytojaus; bū
tinai atvažiuok ant ceremonijos į šv. Petro 
bažnyčią. Tai bus labai iškilminga!.... Aš 
esu persitikrinęs, kad tamsta įgausi puikiausį 
įspūdį O tuo tarpu sudiev; atkartoju, aš la
bai džiaugiuos- kad tamsta esi tokiame gera
me upe. ■ !

Nani ir Narciss atsisveikino su Pierre’u ir 
jis, pasilikęs vienas, pajuto, kaip jame ėmė - 
virti protesto rastumas. Gerame upe! Koks 
po velniais geras ūpas? Ar nemano tis Nani 
visokiomis kliūtimis jį taip suvarginti, kad 
paskui lengviau butų pergalėti? Jam perėjo 
per galvą mintis, kad jį nori apgauti ir per
laužti. Ir jis sau prisiekė, kad jokiu budu 
nepasiduos neatsisakys nuo savo knygos. 
Pierre dar sykį pažvelgė į Vatikaną ir viskas, 
ką šiądien matė, aiškiai atsimušė jo prote: 
pasiliko tiktai pinigai, kurie sunkiais retežiais 
prikalė popiežių prie žemės, bet nežiūrint į tą 
viską jis norėjo tikėti į geresnę ateitį ir kad 
tas senuolis, šventas tėvas, ant galo įvykdins 
ant žemės meilę ir santaiką.

Ant ceremoriijos, kuri turėjo atsibūti ant 
rytojaus, Pierre turėjo radastinį bilietą, kuris 
davė teisę užimti vieną atskirą tribūną. Mi
šios, kurias turėjo laikyti popiežius, buvo pa- 
clrirtnc yos mįšios esti
vienos iškilmingiausiųjų ir rymiečiai nepralei
džia atsitikimo, stengiasi pakliūti ant tų mišių 

: Kuomet devintoje valandoje Pierre atsirado 
pas bažnyčią, ten buvo jau didžiausia žmonių

• minia. Spaudimas buvo neišpasakytas, girdė- 
■ josi barniai, kurie daeidavo lig kumščių. Įėjęs
• į bažnyčią ir pažvelgęs į minią, susidedančią 
: iš trisdešimts-keturiasdešimts tūkstančių tikim-

r*’---- ‘ . Visur girdėjosi nenu-

1

. A t ,................ , 1 || Paryžiaus teismas nuteisė gar-Ant Laukio šmeižimų daugiau " fu..U___ k....;.. l,.i neva u»ra*iėją deimantų dirbi
mo budo Lemoiną, kalėj iman il
gam laikui. Žinoma, pasmerkė jį 
jam teisme ne esant, kadangi jis 
nežinia kur slapstosi. Visas jo 
deimantų dirbimo būdas remiasi 
ant prigavystės. Jis vienok už sa- 

Mažas Felj'etonas. vo neva deimantų dirbimo pačių 
nuo I^indoųo deimantų prekėjo 

Pus, plunkan. kotelio jau .u- . I3-sooo
kramčiau ir dar negaliu iš gaivu (rankų ^nok iš teismo pas- 
nė venos minties ištraukti. X juokiasi tles

. orėjau, pradėti. nežino, kur jis yra. Pasislėpęs' sve-
Pirušklevič nenomtališkas.;.. ,ur nekęs )iko jan,

kiešpalkj, juk Piruškevič asmuo! Jąr nu0 kgvatikių
Šmeižimas, stop! ' pUMgM-

Neperseniai Peterburge buvo »vi-
sos Rusijos moterų susivažiavimas. || I^ondono suffragctės (kovbto- 
Nedekingos sesutės proletarės pa- jos UJj moterų tiesas) užsimanė ir

ij^u, ir liud- j 
nebeatsakysiu. Netikiu, kad žmo- 

-larė pakilęs, gus, kurio melagystės kiekvienam 
apie 6 vai. dabar aiškios, galėtų man šlovę nu- 
mėsos šmo- plėšti. • Moksleivis V. G. 
įtekinę, iš- 

i niėjo. Aš 
eiseną, bet 
už vakaro

M. Lietuvaitė.

DORAMJAM “TEISYBĖS”
JIESKOTOJLI. . |

Ažuot prirodžius savo išmėtinė- 
jimtis, Laukis nei šiam nei tam už
simanė žinoti, ar teisinga yra Grai- 
čuno .paduotoji revoliurijos aukų 
skaitlinė. Man rodos, tikrai norė
damas patirti tiesą, jisai butų turėjęs pūkšt ir [išėjo iš susirinkimo. Ger- oro ruįnniose kelti demonstracijas, 
visų-pirma pasiklausti Craičuno, iš biamonis damoms buvo lahai ne- jos pasisamdė Parceval Spencerio 
kur jis tą skaitlinę ištraukė, ir pa- smagu. Bet čia dar ne visa Odis- orlaivį, pasodino į jį su agitatyviš- 
tikrinti ją, peržiurėjus 
jos Šelpimo", o vėliau 
jos Rėmimo” komitetų
mus ir L. S. D. P. atskaitas, savu reikia užbaigti tpkią istorišką die-|mas veinok nepasisekė, nes orlai- 

Išėiimo nebuvo jokio. Mu- laiku tilpusias “Kovoje”. Aš visos (14 ^kilmingai!
ankinomės, kad reiks per- medžiagos prie savęs neturiu, to- sėjo 1 
Ji man kartą pasakė; jog dėl ir negaliu tiksliai įspėti aukų visai nebūtų svetimus kąsnius skai- |aįVyS neįstengė prie parlamento 

Apie ją tačia is galima tyti; geri pietus visuomet ant svei- trobos nulėkti.
.Ant galo su- ^naž-daug spręsti iš 1906 m. 

manėva išvažiuoti. Kas mudu lau- *S. D. P. atskaitos (“Kovos” N. 181daines! 
kė ateityj, nemąstėva. Viską ap- —19 ir “Skardo” N. 15, J 
kalbėjom, paskyrėmė dieną išvažia- Tais metais, kuomet anerikiečiai kia nihiliste ar anarchiste, moterė I ko smarki dujų expliozija. kuri 
vimo, o'važiuoti nutarėme į Ptf- saaukavo revoliucijos reikalams atsistojo ir sako: - ......................................
ryžių / daugiau negu visais kitąis, į kru-

O, kaip aš buvau laimingas! vą sudėjus, L. S. D. P. apturėjo iš mato darbininkių ir sodiečių?
Bet tai buvo pirmutinė if paskuti
nė mano laimė.... nes vakare, 

1 * man nuėjus susitikimui paskirton 
vieton ji neatėjo — ir teip kelis 
vakarus jos laukiau, bet veltui. 
Aš nežinojau, kas su manim daro
si. Jaučiau nelaimę..., , 

j Nežinau, kaip aš tada kitiems 
išrodžiau, nes namiškiai stebėjosi, 

p kas su manim dedasi.... Apie 
Į smuiką visai nemislijau, tik visą 

laiką sėdėdavau po tais medžiais, 
kur tiek leimingų valandų su ja 
praleidau...; Karta ^>0 pietų man 
ten besėdint, maža mergaitė at
nešė laiškelį. Tai buvo nuo jos. 
Aš skubinai atidariau, ir štai ką 

’ perskaičiau. ♦
Jis išėmė iš apatinio žipono*' ki

šenės raudoną skariukę, ir išvynio
jus pageltusią popierelę, padavė 
man perskaityti; ten buvo parašy
ta: I

visoj apielinkėj nebuvo, 
nekantrumu laukiau jos 
Po pietų ji su tarnaite 
man prisiėjo patarnauti

- budu mudu susipažinova.
kelių susitikimų tapome sužieduo
tiniais, ir buvome labai laimingi! 
Bet su vasara ir musų laimė bai
gėsi, nes. ji buvo didžiūno duktė, 
o aš beturtis moksleivis, tai nė abe
jonės begalėjo būti, kad jos tėvai 
bus mums kliūtimi.?.. Prie viė- 
nos tokios mislies mano širdis ply
šo. .
du abu 
si skirti.
negalėsianti to padaryti, tai lai|Sumos. 
stojasi, kaip nori

“Mus Suselcė. Aš iš namų ne
galių išeiti. Rytoj su motina iš
važiuojame į .Florenciją, aš kan- 

’ kinuosi.... ir tavęs neužmiršiu.
Klaudija.”-

Jis da pažiurėjo į tą popierėlį, 
bet jokios permainos ant jo suny- 

1 kusio veido nepasirodė ir suvynio
jęs, įdėjo atgal į kišenę. Jis vėl 
pradėjo. '1

G ~ Man perskaičius tą laišką 
1 galvą apkvaito,* ir atsirėmė į medį.

; įsam, kreipdamc^^V 
aš Ikbai džiaugiuos, kad taflja 

s Dar keli panašus at?S

V

Revoliuci • " u>Ct C’a dar ne- ' °d,S’ orlai'i pasodino į jį su agitatyviš- 
Kexo nici- Pasibaigus susivažiavimui su- kais raštais Mvo vadovę ir jo

i. C- S,n v^en^ geriausią miesto norėjo tuos raštus prieš parlainen-
pa restoraną pietus kelti, o kaipgi terp amonių išmėtyti. Sumany-

Kiek pietus ap- v;o mašina pasirodė per silpna per- 
nežinia na, ar jau gėdos galėjimui gana smarkaus vėjo; or-

I- Į katos eina 1 Skanaus apetito, mes- 
Besidžiaugiant tokia |Į Anglijoj, netoli New Castle, 

Priima valanda, viena, turbut ko- kasvklose prie West Stanley atsiti- 
reikalams|atsistojo ir sako- - b t,i L • • '

. .' ir s<iko. tsgnove kasyklų olą, kurioje už-
Kodėl čia taq> musų nesi- griuvo 147 darbininkus. Dar ant 

rytojaus vakare girdėt buvo barš- 
Ok, kaip damoms nesmagu bū- kinimas; taigi matyt ne visi už- 

Proletarės sesutės damoms griuvę tapo užmušti. Po expliozi- 
au ų su iškirto kiaulystę, atsiprašant. jai užgimė gaisras, ugnis išnaikino 

Oi, oi, užsimiršau, tiek daug mašinų ruimą ir pasikėlimo įtaisą. 
e‘ __P,e asincnV apšmeižiau, visas kovoto- Iš olos ištraukė 37 dar gvvus dar-

GraičunbAmerikos 19.282 rub.
skaitlinė — 60.000 rub., įnano nuo-| Vo!
Tnone, perviršija tikrąją 
mą maž-daug du kartu.

Bet dalvkas’-ne aukc ________ __
jas buvau užsiminęs tiktai dėlto, jas už lygias moterų teises! Labai|bihinkus, bet ir tie buvo sunkiai su- 
kad Graičunas nenurodė,
ėmė savąją skaitlinę, o I^ftticis, nors
netikėdamas josios teisumu, puolė- siški tėveliai buvo įrengę socijali 
si ginti Graičuną nuo J. Pruselai- nius kursus, — koks stambus var- 
čio. Pažymėjau tatai, kaipo mažą das! Kursai tai kursai, bet neži- 
pavyzdėlį dviejų bičiulių solidariš- nia, kokį ryšį turi tie kursai su 
kūmo — ir tiek. popiežių? Klausytojai, plodaąii

Neabejoju, kad Graičunas, už delnais išsiuntė šventajam tėvui te- 
gerą geru • atsilygindamas, pasi- legramą: 
stengs, reikalui atėjus, teip-pat ir — Daug, girdi, katalikų susi- 
Laukį pavaduoti. Tačiaus jo pa- rinkome į kursus.
liudymus skaičiau, visiškai bereika- Popiežius pasakė remefei ir te- 
lingais. Juk Laukis, užsipuldamas legrafu atsiuntė ^geriems katali 
ant manęs nesisakė Ijpvęs Graiču- kams palaiminimą. Stebėtinas 
no pasamdytas, todėl jam ir pride- daiktas tas .telegrafas — juo gali 
rėjo, kaip išmanant, pačiam remti iš Rymo į Kauną eiti ir šventojo 
savo užsipuofiVnus. Laukis tvirti- tėvo palaiminimai!
no, buk aš davinėjęs kokius ten Kuomet perskaičiau laikraštyje 
patarimus uAušrai”, o ji manęs atskaitą apie kunigo profesoriaus 
“nepaklaususi". Kadangi tačiaus (ne falsifikuotas, tikras) Matule- 
GraiČunas nėra “Aušra” ir nebuvo vičiaus lekciją, -visai išbalau, plau- 
nei T^ieną kartą jos įgaliotas su kai atsistojo: kunigą? tr tokias he- 

 

marįim vesti kokias-nors pertrakta- rėži jas skelbia, — šit ką profeso- 
cij tai jokie- jo paliudymai apie rius pasakė:

manjį privatiškuošius su juo pasi- — Dešimts Dievo prisakų jau 

 

kalbėjimus negalėjo išteisinti Lau- paseno. Gyvenimas eina pirmyn 

 

kio mergystės. ir tie prisakai jau nebepritaikomi

K yra antrasis laukio biciuo- gyveniman.
Politaitis,. aš neturiu nei ma- Ar tik gerbianpsis. kunigas ne

ilsios nuovokos, kadangi tasai laukia naujo Moižės?
. • Ačiū Visagaliui, kad nebėra

jvatiškus laiškus ir privatiskas kai- šventosios inkvizicijos: prof. Ma-
»įbas rašinėja po pseudonimu pasi- tulevičius už tokius žodžius, kaip
-|slepęs. Vienok jo artyma bičiuo- bematant, ugnyje atsidurtų 1

jis kur pa-1 atsiprašau, nužemintai atsiprašau! žeisti. 
Kaune gerbiamiejie musų dva-

|| ‘Mieste Gandavoj, Belgijoj, li
kosi suareštuotas maskoliškas ex- 
propriatorius, koksai Aleksander 
Sacharov, Jis mat su revolveriu 
užpuolė ant gatvės Bruxelles ver
telgą ir norėjo pinigus atimti; pa
šovė du atbėgusiu užpultam pagel- 
bon policistu. Tas atsitikimas pa
kėlė didelį piktumą terp gyventojų 
ant visų maskoliškų ateivių, neiš
skiriant studentų. Nieko tame nė
ra įstabaus: svetur visur nekenčia 
tų, kurie prie vietinio gyvenimo 
nemoka, ar nenori prisitaikyti.

|| l užrubežius atėjo žinia, buk 
Peterburge susekė rcakcijonierių 
suokalbį prieš carą; buk jų sutarta 
buvo prašalinti nuo sosto carą Mi
kalojų ir jo vietoj paskirti regentą 
dabar pasimirusį kunigaikštį Vla
dimirą, pagarsėjusį savo reakcijo- 
nieriškais užsimanymais.

vokiečių, anglių ir daugiausiai

Atsipeikėjus, aš ėjau, bet Jcur ėjau i drąsuolis apie mano kokius ten pri-
— nežinejau —pagaliaus nusilpęs, 
parpuoliau po medžių . krumu... 
Atsigavę^, — kaip po baisiam sap-

|| Žmogėdėms žuvims Terpžemi- 
nių jūrių dar ilgam pakaks mai
sto, duos jį joms kūnai žemės 
drebėjimo aukų. Pilve vieno 
rekino, |>agauto netoli Catanos, ra 
do koją, dvi ranki ir galvą jaunos 
merginos; pilve kito rado kojas,

: “Štai jis, štai jis!” Vėl ėmė 
spaustis ir visa minia atsišaukė atgal, itiorė- 
dama pamatyti jo^ šventcnylię ir kortežą. Bet 
minios džiaugsmais |mivo per greitas: tai bu
vo tik gvardija, įėjusi į bažnyčią ir atsisto
jusi iš abiejų pusių sosto. z Gvardiečiai vie
nok patiko publikai. Viena amerikietė pasakė, 
kad tai labai gražias vyrai. I Viena rymietė pa
sakojo savo kaimynei-anglei smulkmenas apie 
popiežiaus gvardiją: pirmiau jaunikaičiai, iš 
aristokratijos labai mėgdavo; tarnauti gvar
dijoje, nes brangimo gražiu munderu. ir galė
jo pasididžiuoti prieš ponias; dabaią jie ne
noriai stoja į gvardiją ir prisieina rinkti abe
jotinas ypatas iš aristokratijos, kurios stoja' 
jrien į gvardija už menką algą, kad palaikyti 
savo gyvybę. Penkioliką minučių dar tesėsi

'(Joliau bus į /
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Lietuviškasis Statulas
ZYGMANTO I.

PAGAL TAD. CACKI,
. Lietuviškai parašė Jonas Šliupas, M. D.

6. Jeigu kas atsišaukia nuo pakamarinio teismo, vy- 1. 
riausias teismas kaštelioną, maršalką, o kur jo neturi, Sto
rastą su dviem šlėktom paskirs, kurie pakamarinio dekretą 
apsvarstys ir rubežius paženklįs ar supils, ir visą bylą 
užbaigs.

7. Jeigu bylinėjimas (pienny) gruntas butų keliuose 
pavietuose, tad pakamariniai tų pavietų teisti turi; jeigu 
nuomonėse tarp savęs skiriųsi, vyriausias teismas nuspręs 
ir kamisorius paskirs. Nuo sutiklios net kelių pakamarinių 
ištarmės leista apeliuoti (art. 8).

8. - Kapčiai neturi būti daromi kaip tik už penkiatos 
vilktinių šniūrų’), jei bent sukreivintas butų rubežius; pa
skirta tapo taip-gi kaina už supylimą kapčių, padarymą 
ažių, padarytus išrašus ir išdavinėjamas pakvietas. Numi
rus kiekvienam pakamariniui, knygos jo urėdo privalo būti 
atidaviamos į dėtuvę po priežiūra žemiško teismo (art. 9).

9. Pakamarinis turi turėti savus kamarninkus, tie ma
žuose daigtuose ir apie^vertę vieno valako, patys su valdžia 
pakamarinio teisti turi; apeliacija dėl dalyko galutinai ap
sūdyto eis į vyriausiąjį teismą, dėlei apsirikimų, iki pareis 
iki galutinam nusprendimui, teisme pakamarinio esti persi- 
fcnimas (rozprawa) su kamarninku’) (art. 10).

‘ PERSKYRIMAS X.

Apie pagalvines ir pridėtinius atlyginimus žmonių 
ne šlėktiškos lugmos.

Pridėta taip-gi įvairus įsakymai svetimi tam antrašui.

Artikulas I. Šlėkta užmušantis ęhlopą moka pagalvi
nės dvyliką rublių grašių. Ii

Antrasis statutas (art. 1) pakėlė kainą ųžmokesnio; 
bet trečias'statutas1) nutarė, kad jeigu šlėkta nesiektą už
muštų, ir ta piktadarysta laike įstatymų paženklintame tap
tų atrodyta, tad užmušėjas kaklu baudžiamas bus; o jeigu 
pilnįhgų pagal šitą statutą aprašytų atrodymų -skundžian- 
čioji šalis neturėtų, tad pakviestasai šlėkta artymesnis yra 
pats-trečias atsiprisiegavimui. Pagalvinė visuomet bus mo
kama apart bausmės mirties už 
šėjystę (art. 2). /

Tas pats statutas bausmę mirties nutarė užmušėjui 
nešlėktai visokios luomos. '

agalyinė visuomet bus 
liuosanoriai atliktą užmu-

Artikulas .il. Nutarta • pagalvines žmonėms prastos 
luomos. Žmonoms-gi tų žmonių, jeigu taptų užmuštos, dvi
guba mokasi pagalvinė (art. 4).

Antrasai statutas2) tą patį panaujino, a trečias statu
tas truputį tą taryfą perkeitė (art. 5).

Artikulas III. Auksakaliui, vargonmistrui, kanuoli- 
ninkui, mezginių dirbėjui (karbatninkui), malioriui, sakai* 
ninkui, išj<xlinėtojui arklių (maštalėrz), rubsiuviui, kauriui, 
audėjui, šaltkalviui, račiui, dailydžiui, kalviui, Į šunininkui, 
kurpiui, mūrininkui, puodžiui, tiems visiems pagalvinei trįs 
rubliai grašių, o pačioms dviguba mokestis.

Trečias statutas paskyrė tiems visiems remesninkams 
po 30 kapų grašių (642 auksinų 20 gr.) pagalvinės, su 
tuomi įsakymu, kad lygiai tokią pagalvinė priguli ir viso
kiems kitiems remeslininkams, kurie tame statute yra ap
leisti (art. 6). _ / .

Artikulas IV. Aprašyta kaina pagalvinės ir pridėtiniai 
ntlt'rvintrvi'Vt 111 111 r! oc so 11« 1 t1 ir \atlyginimai miesčioniu didesniųjų ir mažesniųjų miestų1).

■ ' • ■ ■
Artikulas V. Jeigu Žydas Žydą užmuštų,, ištarmė tarp 

jų turi būti daroma pagal jų įstatymus ir privilegijas. 
Jeigu šlėkta Žydą užmuštų, ir laike per įstatymą pažen
klintame. taptų pagautas, kaklo netenka, bet pagalvinė ne
bus užmokėta (art. 6). Apkaltinti Žydai nuo krikščionių 
bus teisiami karališko urėdo..

' Antras statutas (art. 7) tą patį panaujino. Trečias 
ptatutas gdlop šito artikulo pridėjo tuos žodžius: o jeigu 
kuris Žydas ar Žydė prie krikščioniško tikėjimo prisivertė, 
tad tokia ypata, ir ainiai jų, šlėkta paskaitomi būti turi 
(art. 8)?

Artikulas VI. Totoriai ir Žydai negali turėti pido- 
nystėje krikščionių: o prigauti skoloje, toliausiai per sep
tynerius metus išsipirkti gali.

Antras (art. 9) ir trečias statutas nutarė: 1, Jokis 
Žydas nė Bisurmonas negali būti perdėtiniu kokiame urėde., 
2, Jeigu pirktų nelaisvus šeimynykščius^ prastoja pinigų, o 
nupirktas krikščionis yra laisvas. '3, Jeigu krikščionis bu
tų atiduotai už skolą, tad už didžiausią sumą po septynių 
metų išsimokės, o už mažesnes sumas priguli chlopui kas
met rublis grašių (35 auksinai 21 2^-56- grašis), o rno- 
terei kapa grašių (21 auksinas 12 48-56 grašių) apart 
drabužių ir maisto numušti. 4, Tas pats reikia suprasti 
apie pagautiniuš, kuriuos leista pasodinai ant savų žemių, 
ir tiejie padonais skaitysis; tačiaus jų vaikai nė Bisurtna- 
pais, nė Žydais tapti negali po bausme sudeginimo to, kas 
ant tokio veiklumo pasidrąsintų. 5, Žindyvės krikščionės 
pas Žydus būti negali po bausme 20 kapų (428 auksinai 13 
grašių). 6, Jeigu Žydams ar Totoriams duoti butų kokie 
lobiai, taip elgtiesi turi valdyme tų lobių, idant nepapra- 
sitomis pareigomis nesunkintų. 7, Nuo seniai! užsisėdėję 
chlopai ant Totoriškų žemių, turi būti taip tėmni kaip kitų 
t E vonių patjonai.

Artikulas VII. Užstatantiertis savę kasmet dalis ka
pitalo gaišta. - ' ' '

Artikulas VIII. Svetimą kumetį (kmiecia) atiduoti# 
neikia; vėlinantis atiduoti visas blėdis užmokės. "■

Antras (art. 9) ir trečias (art. 14) statutas nutarė, 
kad taip tevoniškus žmones padonus, kaipo taip-gi nelais
vųjų šeimynų išduoti būtinai reikia, o už apleidimą tarpy- 
stos pas savą poną pridėtinę mokestį po 6 grašius užmo
kėti; o jeigu po urėdiško nutarimo pakviestoji šalis tų 
žhionių neišduotų, tad tjek, kiek pagalvinė išneša, užmo
kės, ir visas blėdis, j£igu kokios tapo padarytos, sugrą
žins1). Jeigu-gi pakviestoji šalis išsikalbinėtų, kad nežino 
apie tuos pabėgėlius, valdytojas lobių prisiekti turi, I 
pakviesta dėl to pabėgusio žmogaus tuomet lapo įteil 
kada to pabėgėlio nebuvo, nė nežino, kur randasi; o jc 
pakviestasai neVvėGi atstovo savuose lobiuose, pats »ri-

sieką sudės. Drausti net neleista po* bausmę gausios už- 
mokesties tų pabėgėlių savuose valsčiuose jješkoti. Kas 
užmokės už tokią pabėgusią šeimyną, turi ją turėti savus 
padonis. Leista vienok ponui iki keturių metų, atiduoti 
pinigus tam, kuris juos davė už padoną. Aprodymai būti 
turi, kad tas chlopas, apie kurį dalykas eina, yrą padoųu:. 
J, Rejestrai arba inventoriai. ' 2, Tfanzakcijos. • 3, Brolių 
tikrų ar pusbrolių šešių prisiektas liudyjimąjp f, Prisie
it imas skundiko paties-trečio, kad tas chlopas prie jo priguli.

• "U
Artikulas IX. Pabėgantiems šeimynykščįams duodan

tis pasislėpimą, arba parodantis kelią, privalo tąję pabėgusią 
šeimyną pristatyti, arba už ją užmokėti.

Antras, (art. 10) ir trečias (art. 18) statutas pridėjo, 
kad blėdis už apleistą baudžiavą, parodantysis kelią arba 
paslepiantysis lyginai kaip pagalvinę Užmokėtų; bet jeigu 
tiejie šeimynykščiai sugrįžtų, pakviestasai savus pinigus 
ir išdėjimus atgaus.

Artikulas X. Parduodantis savę ar vaiką badmetyje 
atsipirkti visuomet gali.

Antras statutas (art. 11) pridėjo Įsakymą, kad leista 
atsitarnauti pagal viršui minėtąjį įsakymą1), o trečias sta- i 
tūtas (art. 19) tą patį panaujinęs,* įstato, kad pardavimas 
šeimynos, badmetyje įvykęs, yra įgaliojantis (wažny).

Artikulas XI. Jeigu kas badmetyje chlopų ar šeimy
nykščių nemaitina, tie žmonės pilningai yra laisvi.

Antras (art. 12) ir trečias (art. 20) statutas įsakė 
tą tiktai iškilmę, idant taip išvaryti ir neapžiurėti pono 
šeimynykščiai, artesniuose aktuose tą pasielgimą ir savo 
atsitraukimą įrašytų.

* , Artikulas XII. Nelaisviais kiti būti neturi kaip tiktai: 
1, Kariški suiminiai; jų vaikai skaitosi tėvūnais (ojczyce) 
arba paddnais; 2, Pasmerktiejie ant mirties už vagystes, 
o gyvasčių apdovanotiejie; 3, Apsivedantis laisvas žmo
gus su nelaisva moterimi, arba laisva ištekanti už nelaisvio.

Antras (art. 13) ir trečias (art. 21) tas visas prie
žastis apleido, įstatydamas, kad tiktai kariški suiminiai 
yra nelaisviais.

Antrame statute pridėta:
1. 2ydai su lenciūgais vaikščioti, nė sidabro prie 

juostų, šoblių ir kardų nešioti neturi; vienok kiekvienam 
Žydui leista turėti signetą ir žiedą ant piršto. Žydės gali 
turėti žiedus, juostą ir apdarus pagal savo įšsigalėjimą. 
(Tas pats. art. 8 trečio statuto).

2. Kiekvienas iš Totorių mirzų, kniazių turinčių so
dybas ir beesančių kariškose kelionėse, pagalvinę ir pri
dėtines mokestis taip turės mokamas kaip šlėktiškos. O 
Totoriams užsiimantiems remeslais paprastoji pagalvinė 
priklauso I (Tas pats art. 10 trečio statuto).

. ■ 1 ■ 1 ’ ■
Trečiame statute pridėta:

1. Jeigu kuris žmogus prastos luomos, būdamas 
laisvu, apsisėstų ant keno žemės ir ten dešimtį metų per
sėdėtų, toksai žmogus, arba jo vaikai, jeigu panorės at
sitraukti, turi užmokėti visokį prigelbėjimą, ir^kŠimtį ka
pų (beje 214 auksinų 6 gr. 2 skatiku). Jeigtrne leidimo 
pono pabėgtų, o per dešimtį metų pagautas netaptų, at
gauna atgal laisvę; bet jeigu prieš tą laiką naujas ponas 
reikalauja atidavimo, tad už baudą pabėgimo, už padoną 
arba tėvūną (ojczyca) prisūdytas taps (art. 13).

2. Jeigu kas išvestų arba išvogtų keno tėvunišką žmo
gų arba nelaisvus; šeimynykščius, o taptų pagautas su 
lyčių (z licem), turi būti į urėdą atvezdintas; o Jeigu 
pilnas tos kaltės bus atrodymas, tokis piktadėjas bus bau
džiamas kaipo vagis; leista yra svetimame name per vaznį 
tokius žmones pripagalvoti arba užsakyti, o už apleidiftią 
darbo ant savaitės! po šešis grašius nuo pabėgusio žmo
gaus, 6 nuo vaikų po du grašiu savininkas atims (art. 15).

3. Pabėgėlį žmogų, kurio dėl dar įstatymiškai ne
pradėta byla ir žemiško užsisenėjimo nepraleista, leista 
ant kelio pagauti ir į urėdą ntivezdinti, o ponui, po kurio 
valdžia gyvena, urėdiška gromata sulyg tolumo gyvenimo 
pranešti; o teismas jau tai akyvaizdžia, jau tai ištarme už. 
akių pabėgėlį atiduoti lieps (art. 16).

4. Jeigu kas kam talrną privelino, o ant rašto ar žo
džiu galvojosi, kad viernai tarnaus, turi būtinai stengtiesi, 
kad tą pabėgėlį, kada pabėgtų, statytų; o jeigu to tarno 
nepristatys^. .pats visas blėdis užmokės. O Jeigu ponas 
nejieškodanias privelinusiojo, pats pabėgusį tarną gaudyti 
lieptų, laisvas bus privelyjantysis. Lyginai jeigu numirtų, 
pareiga tokios parankos gesta; o jeigu kelyje tarną po
nas pasivytų būtyje vaznio ir dviejų ar trijų šlėktų, turi 
jį savam name teisti ir bausti; bet tarnas nepadaręs blė
dies, jeigu ponui nepranešęs apie norą pasitraukti išsinė
šintų, šlėkta už tai tris dienas prie lenciūgo, o prastas 
žmogus tris savaites namuose tokio pono sėdėti turi, ir 
po atliktos bausmės, su ponu turi atsisveikinti; tačiaus 
tam ponui neleista marinimu badu ar kitokiu budu įvy
kinti tą bausmę (art. 22).

• 5. Jeigu tarnai piktadarių vytis nenorėtų, baudžiami 
bus (art. 23). •

6. Kiekvienas laisvas žmogus, baigdamas tarnystą, 
privalo paimti nuo savo pono mandagaus apsiėjimo pa- 
liudyjimą; o jeigu ponas nenorėtų duoti paliudyjimą, tai 
tokis tarnas per vaznį urėdiškai davinio tokio paliudyji- 
mo reikalauti turi, o jeigu negautų paliudijančios gro- 
matos, tad tas urėdiškas ir į knygas įrašytas pakvietimas 
atstovės ponišką paliudyjimą. Kiekvienas žmogus ateinan
tis į kaimą ar miestelį, privalo parodyti paliudyjimą, su 
kuriuo turi laisvą perėjimą; uktveris namų, jeigu svetimo 
žmogaus pribuvimą paslėptų, bus baudžiamas., Žmonės 
pasileidę girtybėje ir užsiimanti kaulukų lošimu, po trijų 
kartų persergėjimo, rykštėmis bus pliekiami ir išvaryti' 
taps (art. 24). | x

PERSKYRIMAS XI.

Apie vagystes.
J ’ . . . ' . " .

Pridėta taip-gi apie bausmes suvedžiotojom^ moterių dėl 
svetnioterystės.

Artikulas I. Jeigu kas iš nelaisvų šeimynykščių su 
lyčium1) bus pagautas, o daigias nevertas 50 grašių, pik
tadėjas turr būti pliektas ir blėdis gausiai bus atlyginta; 
antru kartu, kad bus ta pati piktadėjystė padaryta, tad pa
naujinantis piktadėjystę, pavogime vertės dešimties gra
šių’), pakartas bus.

* Antras statutas (art. 4) nedaug paaugštino apkainoji- - 
mą daigto, už kurį vagis privalo būti pakartas, bet tre
čias statutai (art. 5) įstatė, kad kiekvienas vagis, atvestas 
su lyčium daugiaus neturinčiu vertės kaip keturias kapas

3. Ant

(art. 7), jeigu pirmu kartu Vogtų, privalo atiduoti daigtą 
su priedu: o jeigu neturės kuomi išmokėti, turi atidirbti 
vyriškis ant metų rublį grašių J 35 auksinus 21 24-56 gra
šių), o moteriškė kapą (21 auksiną 12-48-56 grašių); 
jeigu-gi antru kartu su Ivčhimi butų sugautas, nors tas 
lyčius ir dviejų kapų vertės neturėtų,- tad turi būti prie 
šulo raižytas ir gausiai blėdis atlygins; o trečiu kartu su 
lyčiumi sugautas, netenka kaklo.

Artikulas, II. Jeigu kas norėtų keno-nors name jięš- 
koti lyčiaus, tatai jam ginama nebus; ginantis gausiai 
blėdis užmokės.

Antras statutas (art. 5). nutarė: 1, Vaznys jieškoji- 
me lyčiaus, ir liudininkai privalo būti drauge, o radus vag- 
tus daigtus, tie buvę drauge žmonės ir vaznys paliudyti 
turi, ir tokį šlėktą, kurio namuose butų tokie judinami 
daiktai atrasti, į teismą pakviesti. 2, Apsakymas mierio 
revizijos turi būti praneštas uktveriui ir ponui vietos. 3, 
Jeigu urėdininkas pono, ar uktveris, kurio namuose jieško 
lyčiaus, nenorėtų būti prie tokio darbo, vienok tas jieŠko- 
jimas įvyks. 4, Jeigu kas .lyčių atimtų, vagį atmuštų, 
arba neduotų išsiteisinimo, kaip tas lyčius jo name atsi 
rado, už visas atsako blėdis. (Tas pats art. 7 trečio

Artikulas III. Ant svetimos žemės gaudantis vagį 
privalo jį pas tą poną atvesti, keno yra žemė, o jeigu toji 
vagystė padaryta bus per jomarką ar kermošių, tad lygiai 
valdžia to miesto paims tą kaltininką į kalėjimą, duos ži
nią, o jeigu tris kartus žinią gavęs neatsiims, pats tei
sę padarys. ;

Antras (art. 3) ir trečias (art. 4) statutas įsakė, 
kad jeigu ponas kaltininko neatsiims, reikia jį į teis
mą paduoti.

Artikulas IV. Vagį, prie kurio lyčių atras, *leista 
tris kartus vieną dieną tortura kankinti1), o jeigu nu- 
žvęlgtasai neprisipažins, turi būti pagal savo luomą ati- 
teistas.

Antras (art. 12) ir trečias (art. 17) statutas įstatė: 
1, Nors žmogus prastos luomos butų be lyčiaus sugautas, 
bet vienok butų pakviestas buvęs ir už vagystę jau sykį 
kam užmokėjo, gali būti atiduotas ant kančios. 2, Ne
leista kankinti kaip tik vieną sykį per valandą. 3, Ant

, sąnario apluišintas toks kankintinis būti neprivalo. 4, Toks 
kankinamas, jeigu prisipažins vagystę, kaklu bus baudžia
mas, o jeigu neprisipažins, turi apturėti atlyginimą pagal 
savo luomą.

Artikulas V. Slapstantis, ar išperkantis nuo mirties 
vagį, už visas blėdis, kurias tas vagis padarys, atsakys. 
(Tas pats art. 10 antro, o arti' 13 trečio statuto).

Artikulas VI. VII, VIII ir IX įstato, kad šlėkta be 
lyčiaus sugautas, pirmu kartu prisieka apsivalys; antru 
kartu pats-trečias, trečiu kartu pats-septintas atsiprisie- 
kaus’), ketvirtu kartu duoda kaklą.

Antras (art. 8 ir 10) ir trečias (art. 10) statutas įsa
kė: 1, Dėlei vagystės pirmu kartu kaltinamas šlėkta, 
jeigu nėra prieš jį pertikrinančių atrodymų, neprivalo net 
atsiprisiekauti, ir atbulai, toks skundikas privalo tokią 
bausmę apturėti, lyg kad butų ką sužeidęs, ir dvylika sa
vaičių bokšte sėdėti turi; o jeigu apskundėjas yra prastos 
luomos, prie šulo bus raižomas. 2, Jeigu-gi apkaltinimas 
iš knygų pašaukimo ar kitų atrodymų įvyks, apkaltinamas 
šlėkta pirmu kartu prileistas bus prie atsiprisiekavimo. 
Antru kartu apkaltintas pats-antras atsiprisiekaus. 3, Jei
gu trečiu kartu iš pašaukimų ar kitų atrodymų taps ap
skųstas, pats-trečias sudės prisieką. 4, Ketvirtu kartu 
šlėkta pašauktas, kaklu bus baudžiamas.

Artikulas X. Vagiantis iš klojimo ar iš kupečių (bro- 
gų, stirtų), smarkiai bus pinigiška bauda baudžiamas.^

Antras (art. 11) ir trečias (art. 14) statutas lygiai 
pinigiškas baudas ir gausaus atlyginimo padarymą tokiame 
atsitikime apsergėjo.

* »
Artikulas XI. Jeigu pas ką lyčius butų rastas tokioje 

kamaroje, kur langas yra nuo kiemo, arba lyčius butų už 
tvoros, tuomet tatai neturi būti už atrodymą vagystos pa
skaityta.

Bet trečias statutas (art. 15) pakišo atsargumą ap- 
sergėdamas, kad jeigu tas pavogtas daiktas butų pridengtas, 
tuomet vagystos pertikrinimas bus užtektinas.

1Artikulas XII. Jeigu vagį sugautų ant (karšto) dar- 1 
bo, tuomet, pati ir vaikai namie ėsantiejie neatsakys už ; 
vagystę. - ’

Antras (art. 13) ir trečias (art. 23) statutas įsakė, t 
kad pati ir vaikai, žinantiejie apie vagystę, blėdis mokėti 
turi ar atitarnauti.

Iš visur. '
• « • . r|Į 18 d. vasario Anglijos s* 

getės • (moterys reikalaujant?-^ 
sau lygių tiesų) ant Londono gat
vių vėl kėlė smarkias demdnstra- 
tijas. bet policija.demonstrantas iš
vaikė. suareštavo 20, kurios spėka 
:‘.C!».gvSi užstojusių joms kelią po- 
iestų eiles išardyti. Kadangi sua- 

. eštuotos atsisakė užmdkętj. joms 
uždėtą bausmę, nusiuntė jas kalė
jimai!.

maskoliškame klioštoriuj rado ne
gyvą. su nupjauta galva, to kliošto- 
riaus perdėtinį. Maskoliskiejie 
vienuoliai mano, kad tai yra auka 
keršto grekiškųjų kunigų, su ku
riais maskoliai nuo seniai turi 
sutikimus.

ne
name atsi-^P11^110”1115-

čio statuto )X| ....
f | Į| Paryžiaus teisme prasidėjo by

la mechaniko Bandino, kuris nušo
vė savo sergančią pačią. Mat pati 
ligos kankinama meldė vyro, kad 
jis ją nušautų. Jis tą padarė ir 
paskui nuėjo policijon ir pats ap- 
siskundė.

is mechaniko Bandino, kuris

(Į Kubos tautos atstovų butui pa
duotas sumanymas, kad butų už
drausta ant salos, Kubos svetimtau
čiams’ pirkti žemę, kad ją galėtų 
pirkti tik kubiečiai, o iš svetimtau
čių tik toki, kurie priėmė Kubos 
ukėsystę. Dabar rankose ame
rikonų išpanijonų, prancūzų, an- 
glijonų ir vokiečių yra žemės už 
du milijonu doliarių. .

|Į Visos, svetimos ambasados 
Persijoj išleido cirkuliarus j visus 
svetimų kraštų ųkėsus, kad jie bu
tų atsargus ir prisirengtų prie nau
jų sukilimų Persijoj. į.

Į| Ispanijoj, mieste Grenadoj, dėl 
mokesčių uždėtų ant valgio: pro
duktų. gyventojai pakėlė riaušes. 
Susirėmimuose dvi ypatos likosi 
užmuštos, o penkios sunkiai sužei
stos. t

Į Rygoj policija suėmė ypatiš- 
ką automobilių važinėjantį gatvė
mis. Pasirodė, kad automot)iliuj 
buvo įrengta spaustuvė spauzdini- 
mui revoliucijonieriškų raštų. Su
ėmė šešis vyra*.

|| Maskoliškasis senatas apreiškė, 
jog žydai gali pereidinėti į maho- 
metonišką tikėjimą, bet ir perėju
sių teisės nebus sulygintos su 
mahometonų teisėms.

|| Mieste Valencijoj, Ispanijoj, 
traukiant liosus naujai imantiems 
kariumenen, įgriuvo salės grindys. 
Prie to penkios ypatos likosi už
muštos, o 78 sužeistos, tame skai- 
liuje 28 sužeistos labai sunkiai.

|| Belgiškoj -valdyboj Kongo, vi
durinėj Afrikoj, baisus tvanai ant 
labai didelių plotų išnaikino lau
kų vaisius. Gyventojai viską nu
žudė ir dabar čieli jų pulkai miršta 
nuo bado.

||-Šiaurinėj Italijoj, ant Como 
ežero, važiuojant didelėj valty j 17 
mergimi, moterei šilkų audyklos 
savininko ir dviem vyrams, ant eže
ro vidurio iškilus vėtra apvertė val
tį. Visi joje buvę žmonės prigėrė.

Artikulas XIII ir XIV. Jeigu vagys ar žmogžudos 
ką už bandžiulį piktadėjystos pašauktų, ir- kaskart kiti 
šaldrai tris kartus tą patį žmogų pašauktų,1 ir prieš patį 
mirimą, negalėdami turėti apgynimą ir viltį pasinaudojimo 
iš apšmeižos, patvirtintų tą patį pašaukimą, tas trejopas 
išpažinimas bus pilnu pertikrinimu, kad apkaltint^sai yra 
vagiu. , > ' |

Antras ir trečias (art. 23) statutas pridėjo, kad ket
virtu kartu vos taip pašauktas turi būti vagiu skaitomas.

Artikulas XV, XVI, XVII ir XVIII. Jeigu pas ką 
ristų vogtą daiktą, o tas išparodytų, kad arba ant jomarko, 
arba kariškoje išrengoje pirko, laisvas yra nuo užmeti-, 
nėjimo vagystos; vienok duotus pinigus prapuldo.

Artikulas XIX. Jeigu kas vagį laike daromos pikta
dėjystos užmuštų, turi tuojau pasiųsti žinią į urėdą ir pra
nešti urėdui apie tokį atsitikimą. t

Trečias statutas (art. 21) pridėjo: 1, Vagį su ly- 
čiumi leista užmušti. 2, Vagį su lyčiumi ilgiaus kaip die
ną ir naktį neleistą pas savę laikyti.

Artikulas XXI. Nusmerktas ant torturos apkaltinta- 
sai vagystėje gali atsipirkti sugrąžinimu blėdies, bet ket
virtu kartu pašauktas, netenka kaklo.

Tas artikulas vėlesniuose statutuose tapo praleistas.

Artikulas XXII. Jeigu kas daigtą kainuojantį 30 gra
šių dvare viešpataujančio pavogtų, pakartas bus.

Trečias statutas (art. 22) už daigtą mažiaus kainuo- 
jantį. dviejų kapų (12 auksinų 25 grašių 2 skatikų), o dvare 
viešpataujančio pavogtą, ausį nukirzdinti liepia, o už j»- 
naujinimą piktadėjystos nors dėl daigto dešimties grašių 
verto (2 auksinų, 5 grašių), paskirta bausmė kartuvių.

(Pabaiga bus).

Į (Į Žemės drebėjimai išgriovė dik- 
' tai namų mieste Siwas Azijatiškoj 
Turkijoj. Mažiausiai 30 ypatų li
kosi užmuštų, o daug daugiau ta
po sužeistų. .6000 šeimynų neteko 
pastogės. i • '

|| 17 d. vasario Peterburge stai
ga pasimirė caro dėdė, kunigaikš
tis Vladimiras, pagarsėjęs savo 
kvailais, reakcijonieriškais užsima- 
nymais.

Į| 17 d. vasario Helsingforse li
kosi atidarytas Fmlandijos seimas. 
Prezidentu seimo išrinko teisėją 
Svinhufvudą. Socijalistai ren
kant seimo viršininkus, nebalsavo.

|| Persijos sostapilin Teheranan 
atėjo ži^ia, jog smarkus žemės 
drebėjimai provincijoj Luristan iš
griovė 60 kaimų, kuriuose 6000 
žmonių likosi užmuštų.

Į| 15 d. vasario Bulgarijoj jau
tėsi net 18 žemės drebėjimų, kurie 
mieste Yamboli daug nuostolių pri
dirbo.

|[ Moterų piaustytojas Berlyne 
dar vis darbuojasi; iki šiol jo m- 

sužeidtiniti ne pasiseki. Jis jau 
22 moteri.
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VIETINĖS ŽINIOS.
k f 4 į* j:

— Pereitą nedėlios vakarą tapo 
atšauktas perstatymas vokiško te
atro Powers teatre. Mat važiuo
damas iš New Yorko Chicagon, 
traukinio vagone staiga pasimirė 
trupos direktorius Wachsner.

— Pereitos nedėlios dieną kaip 
visoj Amerikoj, teip ir Chicagoj 

< apvaikščiojo šimtmetines sukaktu
ves sutvertojo Suvienyti^ 
Valstijų, Jurgio VVashingtono. 
Jis, sumušęs anglijonus, nuo jų 
jungo paliuosavo 12 rytinių 
ątijit.

vaf-

pa-
62

— Pereitą sanvatię Chicagoj 
sirnirė 654 ypatos, arba ant 
daugiau negu už pereitą. Terp 
pasimirusių buvo 384 vyriškiai ir 
270 moterų; baltparvių buvo 630, 
juodparvin 24. Daugiausiai mir
čių, nes 126 buvo nuo plaučių už
degimo, nuo džiovos 144, nuo šir
dies ligų 77, nuo inkstų uždeginKJ 
48.

— Pereitos nedėlios laikraštyj 
.“Tribūne” buvo apgarsinimas, jog 
gyvenantis pn. 1204 \V. Adams st. 
William Gayner nort- pirkti šunį 
ir už jį gerai užmokės, kad turinti 
tokį žvėrį parduoti atsišauktų. Ap
garsinimas vienok tyčja kokio štu- 
koriaus buvo paduotas. Tą dieną 
mat pas (Jaynerj buvo naminis ba
liui Pats šeimyninkas ir jo.svečiai 
labai • nusistebėjo, kada pradėjo 
pulkai žmonių traukti vesdami šu
nis. Kiti per telefoną siūlė savo 
šunis.

siųsdamas prenumeratą I paminėk I biausių planetų**** ju žistemj, skir- 
kokias knygas nori, o męs jąs tuo-Itumą Suvienytų Valstijų ir višv 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad svieto, metriškas svarstomas, sai- 
už $1.00 prenumeratos negali gau- puoiamas *r kitokias mieras var- 
ti brangesnių knygų dovanom/kaip tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
25c., o už $2.00 prenumeratos ne v’s^ viešpatysčių pinigus; termo- 
brangesnių kaip 50c. Jeigu nori mctrus =. tolumus nuo miestų į mie
ganti brangesnes knvgas kaip 25V., stl,s; Lietuvos kunigaikščių ir ka- 
arba 50c., tai ant' kiele jos bus raIiM Tnetus« kuriuose jie viešpata- 
brangesnės, tiek turi .viršaus pini- H”' sviete m,estl’s Jr
gų prisiųsti. T ' kiek kuriame gyventojų; kiek

_. , . . - . ... „ ventojų kiekvienoje valstijoje siau
tė, une uzsirasys ictuią ęjnės Amerikos; skolos kiekvienos 

pas musų aga>tus, gaus nuo musų vWpa,y4tė,. ,utistika ,nirti 
agentų kuponus po vertė. mW mokin!lnai rdtalil<i prie gavimo 
kiekvieno <k>lieno .uėmokčtos pre- ameri|(Onij1(M pepierų;
I“."/”!“'-.'r ■•U°’ kUpOn"’jp^,<> reguliacijos: daug gražių pa-

prisiusi- sakaičių, pamokinimų, dainelių, 
knygas, juokų ir tt. Kaina šio Kalendo- 
katalio- riaus 25c., kas užsimoka $2.00 pre

numeratos už visą metą, šį Kalen- 
progos, dorių gauna dovanai.
gausite Reikalaudami Kalendoriaus ar 

dovanas po 25c, nuo kiekvieno do-1“Lietuvos’’, adresuokite: » 
lierio užmokėtos • prenumeratos.

Šios davanos bus duodamos tik 
per du mėnesiu, 
binkite "Lietuvą” užsirašyti.

Kurių laikas prenumeratos jaullf^j Lnvtffl
yra išsibaigęs, jeigu laike šių dvie- **
jų sanvaičių užsimokės, prenume- “Baltramiejaus Naktis” 
ratą, tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15 d., 
kovo šių metų neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratos, tiems “Lie
tuvą” bus .sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Olsseu'skis “Lietuvos’ Išleist.

mums prisius, męs jiems 
me tos .vertės reikalautas 
ar ką. kitą, kas iš musų 
go sau'pasiskirs.

Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite "Lietuvą”^ o

A OLSZEWSKI 
t/m 'i'Zsku-l3252 So Halited »t, Chicago.

—, — —w ■=
Vienok, tagul snalonųs svečiai ne

teisia mus r per ^aštriai. Tegul ne- 
mums prielankumų ff pž- 

sltlkėjlmą *ur| ;męs gerbiame 
ir tegul daieidžla mums dar kart* 
parodyti savo darbą Męs užtikrina
me, kad vėĮ pilną! laimėsime gerbia
mos publikos užaštikėjlmą 2 d. gegu
žio, West dids Auditorium, kuomet 
statysime ant scenos Žemkalnio dra
mą "Blindą”.

Męs daug pasttnokinome ir todėl 
jau nepadarysime tąs klaidas, kurias 
padarėme. Męs 'dirbome iš širdies 
rengdami *Rą vakrą, bet dirbsime 
dar daugiau, kai parodyti, jog męs 
galime laimėti gerbiamos publikos už- 
sitikėjimą Dalelskite mums, o savo 
darbu laimėsime.

Pasitikėdami, kad gerbiama publi
ka nenuteis mus per aštriai. 1» pa
velys mums laimėti jos užaitikėjlmą 
liekame su pagarba "•rtftės” Dr-«tė.

* J.* llgaudas, pirmininkas.

PADEKAVONE SVEČIAMS.
Dr-stė šv. Jono Krikštytojo, kuri 

lošė savo teatrą Ir laikė balių 7 d. 
vasario, 1909 m. Freihelt Turner 
svetainėj. Halsted st. širdingai dėka
voja visiems atsilankiusiems sve
čiams, draugystėms ir kliubams iš 
Chlcagos ir apielinkės už skaitlingą 
atsilankymą afit vakaro/ Taipgi iš
tariame širdingą ačiū ir perotatyto- 
jams teatro H. Mockui A Co. ui jų 
pasidarbavimą^.
Komitetas Dr-stės šv. J. Krlkštitojo.

Pajieškau savo draugo Andriaus 
Dzenkausko, Vilniaus gub., Trakų pa
vieto, Butrimonių vajsč., Vaisodžių 
kalms, Meldžiu atsišaukti šiuo 
resu: -

Adomas Ravinckas, 
1519 Meylert avė., Scranton,

ad-

Pajieškau Antano Jamonto, Kauno 
gub., Telšių pavieto ir miestelio. 
Amerikoje gyveno miškuose. Apie 
30 metų senumo, vidutinio ūgio, plau
kai tamstai juodi, greitai kalba. Jei
gu kas apie j| patirtų, apie jo gyve
nimą molonės man duoti žinią šiuo 
adresu:

Juoz. šikšnis, 
859 — 34th st, Chicągo, Iii.

Pajieškau savo trijų brolių: Jokū
bo, Simano ir Ignace, taipgi ir dėdės 
Kazimiero Maskeliūnų. Visi Kauno 
gub., Vilkmergės pavieto, * česonių so
džiaus. Pere!tuos metuos gyveno Chi- 
cago, Jll. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

J. Maskeliūnas, 
54 E Main st, Soutbbridgy, Mass. 

pusamžiaus arba Ir se- 
kuris norėtų pagyventi 

Užlaiky-

Pajieškau 
nyvo vyro, 
visų savo amžių ant ūkės, 
mas ir aprėdalas bet tabakas dykai. 
Linksmas gyvenimas. . Kas norėtų 
tokiu bud u pabaigti savo amžiaus 
dienas malonės atsišaukti adresu: 

Juoz Brolėnas.
Sumini t City, Mich.

— Namuose pn. 3229 5 avė. 
gyvena virėjas Auditorium hotelio 
Caesar Fortini. . Jis pradėjo nu
žiūrėti savo pačią, kad ji su kitais 
vyriškiais draugauja jam darban 
išėjus. Bet kad tikrai apie tai 
žinoti, nuėjo pas pranašę, kuri pri
pažino teisingais jo nužiurėjimus. 
Todėl Fortini pasiliuosavo nuo 
darbo ir pačiai nematant. įlindo 
per langą ir ištikro rado besimei- 
luojant pačią su sayo giminaičiu. 
Šovė į jį kIu kartu, bet nepaįtaikė. 
Jis vienuose marškiniuose iššoko 
per langą ir likosi ant gatvės poli- 
cistų suareštuotas.

Tuomet

Redakcijos -atsakymai.
Romeikai. y Negalima suprasti 

apie ką tikrai eina. Ar Tamista 
negalėtum suprantamai, be pasijuo
kimo, aiškiai dalyką aprašyti ?

APGARSINIMAI
Naujiena!

Musų laikraštis “Lietuva** turi 
— šiandien 12 tūkstančių skaitytojų. 

Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8ooo 
“Lietuvai” naujų skaitytojų, męs 
nusprendėme duoti dovanas kiek
vienam lietuviui ar lietuvei, kurie 
užsirašys “Lietuvą” ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanos bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopais ir tt., kas ką sau pasi
bars iš mušu kataliogo, šitokiu 
bodu: - ** •

Kas užsirašęs “Lietuvą” užsimo
kės $i.oo prenumeratos, gaus' "Lie
tuvą” per pusę metų ir už 25c. 
dovanų.

O kas užsimokės $2.00 prenu
meratos, gaus “Lietuvą” per visą 
metą ir už 50c. dovanų. ..

Šios ddvanos bus duotos tik per 
du mėnesiu. Todėl pasiskubink. 
“Lietuvą” užsirašyti kol nėra vėlu.

1 Prenumeratos mėtai skaitosi nuo 
dienos užsirašymo šių metų iki tai 
pačiai dienai kitų metų. Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 
naujų metų, nes kada "Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
y ja: užsimokėsi $1,00 gausi “Lie- 

per _6 mėnesius ir už 25c. 
dovanų, o užsimokėjęs $2.00 gausi 
“Lietuvą” per 12 mėnesių ir už 
50c. dovanų, nepaisant „kada "Lie
tuvą” užsirašai: per Velykas 
sekmines, jeigu užsimokėjai 
metus, tai ir gausi “Lietuvą” 
12 mėnesių, ne trumpiau.

Nueik į pačtą, išpirk money 
deri vardu ir adresu:

A. Olsseu'ski, 
3252 So. Halsted St., Chicago,
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prįsiųsk savo laiške, o męs siusime 
taij “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri
sukime knygų Katalipgą, iš kurio 
pasirinksi sau knygas kokias no
risi, .0 męs jąs prisiusime dovanų.

ar 
už 
rr

or

III.

Rašo iš So. Boston, Mass.
I “Baltramiejaus Naktį” apturė
jau jo egz. ir daugumą, netrukus 
pardaviau. Netrukus visas išpar- 
duosiu ir greit, daugiau pareika
lausiu. . Gerai, kad neatidėliojant, 
man prįsiiintėt tąs knygas t. y. 

į “B. N.” ' Gerai sekasi platyti. Su 
širdingais linkėjimais

J. P. Raulinaitis.
Pardavėjams “Baltramiejaus 

Nakties” ir “Raisto”, paprastai, 
duodu gerą rabatą. Reikalaujant 
adresuoti:

J. Naujokas, 
Madison Sq. bx 189 New York 

Reikalaujama agentų.

U2KVIET1MAS.
Kristijonas Rudavičja nori matyti 

visus savo draugus ir prietelius, ku
rie pagelbėjo Jam išsilluosuotl iš ca
ro nagų. Todėl kviečia visus suba- 
toje, 6 d. kovo (March), 1909 m. 8 
vai. vakare, atailankyti Pulaskio sve
tainėn, . 796-800 So. Ashland avė., 
kampas 18tos gatvės. Bus prakal
ba K. Rudavičlaus latviškai ir lie
tuviškai; bus vaidenamas Latv. 8oc. 
Darb. Fed. Chlcagos šaka, vardu 
"Jaunasis Daktaras”; Kukletai ir ant 
galo balius su. gera lųuztka, |ženga 
tiktai 35c. Kviečia atsilankyti.

K. R ūda vi čia ir Komitetas.

Pajieškau savo draugo Juozo Ja- 
nušaicio, Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Tamoėbudšio gmlno, Vie lūšio 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Ant Rimkus,
8 Croes st, Boston, Mass.

Pajieškau savo draugo J. Skrabu- 
lio, Suvalkų gub., Senapilės pavieto. 
Veiverių gmlno, Skriaudžių kaimo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

M. Mlkluševičia,
6 F. A. B. Battery, Fort Riley. Kana.

Pajieškau dviejų 'draugų: Antano 
Sumlinskio ir Wilimo Rivuko. Anta
nas Bumlinskis paeina iš Suvalkų 
gub., Seinų gmlno. Bertlnskio parap.. 
Miškinių kaimo, Wm. Rivukas iš Pia- 
ladžių. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

F. Evinskl. .
1304 E. Cedar st, Springfield, III.

KRIAUČIŲ ATYDAI!
Nepraleiskite geros progos, iš ku

rios galite pasinaudoti tiktai trum
pu laiku. Naujai susitvėrė Kilubas 
Lietuviškų Kriaučių Savitarpinės Pa
šėltos ir | jj bus priimami tiktai tie, 
kurie dirba prie kriaučių. Įstojimas 
| Kliubų $1.60, mėnesinė mokestis 
25c., iš kurių sergantis sąnarys gaus 
pašeipos $6.00 | savaitę; teipgi kliu- 
bas suteiks pašelpų ir tiems, kurie 
išvažiuos | kitų miestų dėl apsigyve
nimo. Dabar atsibus tiktai vienas ’. ___ __ ______
susirinkimas, kuriame bus priimami (liškių parapijos, Vincentas Viapštls, 
M * 1 a 4 I ■** m A a-k 4 caA 4 4 IsT S"4 Ir I VI* »TJ1* a^aa i— *- va --- - - -- - ** * A — 1 

Pajleėkau savo dviejų pusbrolių; 
abu paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Martinas Vaitkevičius iš Survi-

, UŽBADfijęS SKILVIS.
Daug yra atsitikimų, kuomet 

skilvis ar atsisako grynai priimti 
valgius arba nenori juosi gromu
liuoti. Šitas gali paeiti nuo par- 
sidirbimo, fiziško kaip ir dvasiško, 
sunkių ligų, nusilpnėjimo, išsigan- 
dimo, susigraužimo arba nemieruo- 
tino skilvio prikimšimo,
žmogus tuojau nustoja jiegos ir 
energijos ir pasijaučia nuvargusiu 
bei* nepaisančiu, 
kūnuose rhęs rekomenduojame su 
gryna sąžine Trinerio Ameriko
niškąjį Elyksirą Karčiojo Vyno, Įtis ?Kfntas» Vincas Pūkas, aplankys 
nes jisai pagelbia kiekviename at- ,ietuvius miestų St. Louis, East 
sitikime. \ aistas sutvirtina iš pa- Louis
lengvo nusilpnėjusį ir išbadėjusįįuzras’n^anias 
skilyį, priverčia jį, kad jisai pri- i įminėdamas 
imtų bilę valgį ir jį atsakančiai Į ^vinėdamas 
sugromuliotų ir išnainjptų. Vai
stas sutvirtina žarnas, kad jos ga
lėtų gerai valgį išnaudoti ir pa
gamintų gryną kraują, kuris neša 
maistą kiekvienai organizmo dale
liai. Kuomet visi vynai atsisa
ko ištiktųjų jtagelbėti ir sutaisyti 
skilvį teip kaip reikia, vartok Tri
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno. Gaunamas aptiekose. 
Jos. Triner, 616-622 S. Ashland 
avė., Chicago, III.

VINCAS PŪKAS. *
Tokiuose atsiti-l “LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
Šiomis dienomis musų kėliau j an-

nauji sąnariai už telp mažų įstojimo 
mokesti, toltaus bus padidinta. Dėl- 
to-gl ir yr gerfauslh proga prisirašyti 
atsilankant akli susirinkimo, kuris at
sibus: nedėlioję, 28 vasario, 1909 m.. 
2 vai. po pietų, -Balkevyėiaus salėje, 
823 N. .Marshfield avė. Kas norėtų 
kreiptis jier 'laMhns. tai meldžiame 
rašyti ant šito adreso: J. M i cke vy
čius. KHubo . Bgkr.i, 18 Eilėn st.. Chl- 
cago. 111. Su gųpdone

j... . » Komitetas.

Kriakinavos parap. Trys metai kaip 
Amerikoje. Girdėjau, kad abu gy
vena Cbicagoje. Jie patys ar ' tas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ant. .Voitkevičia,
Bot 146, Ducktown, Tenn.

lenkų apgyventoje vietoje. Norin
tieji dasižinot! apie pardavimą dau- 
giaus, kreipkitės adresu:

Antanas istanlalovaitis, 
113 Adams St., Neįtark, N. J.

Parduodu savo locną ūkę (farmą) 
labai pigiai. 424 akerlai žemės, ge
ras gyvenimui namas, pašiūrės kuku
rūzams (ko r narna), įstaigos pieninin
kystei Ir tt., tr|s šaltiniai, vėjinis 
malūnas. Tiktai $70.00 už akrą. At
stu dviejų pasiganymų nuo Chlcagos, 
arti tarpstančio dirbtuvių miestelio. 
Išmokėjimas — pagal sutarti. Adre
suok: Room 605, Inter Ocean Build- 
ing, Chicago, III.

Pardavimui. — Esu ūkvedys — 
praktikantes Tezas’o valstijoje ir tu
riu pirkęs 16 plotų geriausios že
mės Pan Handle apskrityje, kuomet 
jljė buvo pigi. Arti dailaus miesto 
Tezas’o vasaros rytuose ir prie gelž- 
kelio. Parduodu kelia plotus tos der
lingosios žemės, nes man reikia pi
nigų galutinam išalmokėjimui. Taigi 
pasitaiko puiki proga (gyti plotą že
mės pigiaus, 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 
jei na j savaitę nemažiau, kaip $30.00 
gryno pelno, 
kriaučius. 
kiekvieno 
pardavimo _  ____ __
Viskas turi būti parduota bėgyje 
dviejų mėnesių. Atsišaukite adresu: 

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

Persiskyrė su šiuo svietu Benedik
tas Gudavlčia, 14 d. vasario,' 1909 m- 
Prigulėjo J dr-stes: Simano Daukante, 
Lietuvos Sūnų, Kunig.Zygmanto. Baž
nytinės apeigos atsibuvo ftv. Kry
žiaus baznyč'oje, o palaidotu likosi 
ant fiv. Kazimiero kapinių. Paliko 
broli Adolpą Gudavičių.

širdingai dėkavoja visoms draugy- 
stems ir kartu graboriui Povilai Ma
žeikai už Jų pasistengimus. Pas gra- 
borių velyjų visiems lietuviams kreip
tis kaip prie gero žmogaus.

Ad. Gudavlčia.

Dearborn

visi |tai- 
Biznis le

Pirkėjas turi būti 
Persiduos viskas 30c. nuo 
dol. pigiaus. Priežastis 
— savininko nesveikata.

Parsiduoda labai pigiai ir geroje 
v etoje puikus galiūnas prie 2 fabri
kų: Art Mfg. Co. ir Fincks Foundry 
Co. Vieta vien lietuviais apgyven
ta. vartojama tik lietuviška kalba. 
Biznis gerai išdirbtas. Randa visai 
dykai, dar atneša raudos $18.00 ant 
mėnesio. Yra taipgi svetainė susi
rinkimams, vestuvėms ir šiaip pasi
linksminimams. Kas nori pirkti ge
roje vietoje ir labai pigiai, tas tegul 
pasiskubina. . Savininkas išvažiuoja 
trumpame laike | kitą miestą Atsi
šaukite adresu:

Kaz. A. Paliulis, 
W. 14 Place arti Jefferson st., 

Chicago, III.

Naujos Knygos!
Tik-kų išėjo iš spaudos šios naur 

jos knygos:
Krikščionybė ir Socijallzmas; labai 

naudinga knygėlė perskaitymui, ku
rie nori žinoti kokis yra skirtumas 
terp krikščionybės Ir socijallzmo. 
Puslapių 73. Kaina .................. 15c,

Galiėo Galilėjus; apysaka iš XVII 
metašimčio laikų; labai akyva kny
gelė, parodanti kaip mokslinčius Ga- 
lilėo Galilėjus tapo nukankintas In
kvizicijos. Kaina ’
, Saliamono Sapi 
veiksme, parodo 
kimas caro tam 
savo iš kalėjimo 
nterių. Kaina . 
Knygų pardavėjams nuleidžlame di
deli nuošimti. Teip-gi męs užlaikome' 
ir daug kitų knygų čia nepaminėtų. 
Užlaikome naujausios mados popie- 
ras gromatų rašymui po 25c. tuzinui.- 
Reikalaudami kataliogo, adresuokite 
teip:

J. K. Vasiliauskas & Co.
2515 Kensinųtos avė., Pullmas Sis. ChlcaęS'

lm; drama viename 
kaip senas ir ttti- 
is Tamošius išlluo- 
Rusijos revollucljo- 
....... ................. 10c.

REIKALAUJAM

ir aplinkinių 
“Lietuvą”, pri- 

prenųmeratą, par- 
knygas ir tt. 

J Todėl, kur jis atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių tavorų, tokiu budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kašfus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką tik per jį užsteliuosite.

Vincas Pūkas teipgi reprezen- 
' Ltuoja didžiausią Chicagos firmą 

vi riškų drapanų, The Bridgeport 
Clothing Co. Teipgi kas norite 
apsisteliuoti geras drapanas pi- 

* gia kaina, paprašykite jo, o jis pa- 
rodys jums audinių prabas, paims 

Į} mierą, prisius į Chicagą ir firma, 
Musų Darbas The Bridgeport Clothing Co. pri- 

siųs jums drapanas expresu. Vin- CrarSlIia IVJlUS. cui Pukui gaHie duoti ant musų 
Męs ^liekame visokius spaudos vardo nors ir did;iausią pinigų 

darbus geriausiai, paveikslan: Kon- suma, ne bijokite, neprapuls, męs 
stitucijas. mokesčių knygeles, parapi- • ‘ . af<^knn1P 

[jines knygeles, visokias blankas, kvi- Į - aisaKOfnc' j
tas, a pi i nacijas; programus, tikietus, A. Olszeu'skis, “Lietuvos" Išleist. 
pliakatus. ir abeinai kiekvieną spau- .
dos darbą — mažą ar didelf. Męs ———■■ ,
visuomet atliekame tuos darbus ge- ■ '
riau už kitas spaustuves, kadangi męs Jau išėjo iš po spaudos PROSPER 

lr mok»me lU<* ’ marimee s , atlikti. Musų spaustuvėje atlikti dar
bai patraukia žmogaus ak| - ir vervia 
žmogų skaityti, už tai kad męs pa- 
žjstame geriau žmonis, negu kas kl- 

' tas ir žinome, kaip juos užinteresuo
ti. Męs padarome visus darbus gra
žiais. mielais; męs visada išrandame 
ką-nors naujo ir-todėl musų dirbti 
darbai visada frankui. Driginaliėku- 
mas randamas tiktai pas mus — kiti, 
nejstengdaml išrasti ko originališko, 
kopijuoja musų darbas', -bet kiekvie
nas žino, kad originalas visada bran
gesnis už kotflją.

Duok savo visus spaudos darbus 
pas mus, o męs padarysime tau daug 
geresnius darbus už tiek jau kaip 
kiti blogesnius. Sulygink musų dar
bus. o žinosi, kad męs žinome apie 
ką kalbame. Ne.mk prasto darbo, 
jeigu už tuos pačius pinigus., gali 
gauti geresni. Męs duosime tau ge
resni darbą, todėl duote^visus savo 
darbus tiktai pas mus.

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

“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:

Naujokas,
Madison Sq. Sta. Box 189, 

Xew York, N. Y.
Knyga “Raistas” (Tite Jungle) 

kaina 1 dol.

Draugysčių reikalai.

• jau turi mėsų Kataliogą, tai eituose.

o».. M *
“AUŠROS” JUBILIEJUS!

Nedėlioję, vasario -28, 1909. bus di
di* suaUUMa^e^r prakalbos, Tan
ike Namo aminėje. 101-102 Grand

kare, paminėjimui, “Aušros”, pirmo
jo lietuvių laikraščio, 25 metų jubi- 
lėjaus. Bus dainos, dekllamactjos .ir 
prakalbos. Dr. J. šliupas bus žy
miausiu kalbėtojum iš lietuvių tau
tiškojo atsibudimo.

(eiga vyrams 10c. — moterims (ei
ga dovanai. Vaikai iki 16 metų bus 
4>e|leidžlami.

“Aušros" kuopos Komitetas.

Visi ateikite!

“THE BELL“
Metinis susirinkimas dalininkų 

“The Bell” korporacijos atsibus- bė
gyje vieno mėnesio. Visi dalininkai 
užprašomi prisiųsti sekretoriui savo 
adresus, kad tokiu budu jisai galėtų 
jiems pranešti dieną susirinkimo.

The Bell.
F. J. Tomczak, sek re t., 
Mllwaukee avė., Chicago,7702 m

Pajieškojimai
Pajieškau savo tėvo Astraucko, 40 

metų amžiaus, gyveno Union City, 
Conn., paskui Daytone, O., girdėjau, 
kad yra miręs, ‘bet nežinau tikrai, 
turiu | j| labai svarbų reikalų. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinių 

Fran. Astrauskas.
01 Crewn st., Union City, Conn

Pajieškau draugės apsivedlmui, ne- 
jaunesnės kaip 30 metų Ir nesenes- 
nės kaip 40 m.; gali būti mergina 
ar našlė. Esmi našlys, 46 metų am
žiaus; turiu du namu: triebų gyve
nimui ir krautuvų, kurių pats lai
kau. ....................
darni

Artesnias žinias gausite rašy- 
adresu:

M. U.,
- Ledford,

* •

Pajieškais savo brolio Antano 
monaičio, Kauno gub., Raseinių 
vieto, Batakių valsčiaus, Pelagiškių 
kaimo. Pereitą vasarą gyveno Hrook- 
lyn, N. Y. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adrsąu.

Frank Simonaitis,
Schwarts Motei, Melroee Park,

Bok 295. III.

Si- 
pa

III

pa-Pajieškau Mikolo Rukio, kuris 
slvadlnęe Geo. Petis. Pirmiau gyve
no Cbicago. KUM «»ie j| žino teiksis 
pranešti šiuo adresdč

P. ABsšnnda, 
3234 Illinois Court, i Cbicago, 111.

Pajieškau Ju<A*po Darbučio, Kauno 
gub., Raseinių, pavieto, Kaltinėnų 
miestelio. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu:

Jobų Pątrovič,
54 E. Hoosac . S- Adams, Mass.

NUO "BIRUTES” Dą-STES.
Dėkavojame širdingai gerinamai 

blikai už taip skaitlingą atsilankymą 
ant musų Antro žieminio Vakaro, 
atsibuvusio 21d. vasario, Settlement 
of Chicago University.

Bet kartu -U atsiprašome gerbia
mų svečių už tą, jog mums nenusi
sekė vakaras tokiu padaryti, kokiu 
męs Ištlkrųjų troškome. Kaltė tame 
iš dalies yra musų pačių, o svarbiau
sia, xmoma, mano, pirmininko drau
gystės. bet iš dalies ir kaltė abeinai 
visų Chicagos lietuvių, nes męs bu
vome priversti daryti vakarą toje sve
tainėje, kadangi kitos, geresnės sve
tainės neėuro galima gauti. Jeigu gi 
Chlcagos lietuvis) turėtų tavo svetai
nę. tai tuomet nereikėtų l|sti | pana
šias vietas. Nepasisekimas vakaro 
(vyko tiktai ir todėl, kad pati vieta 
pagundė neramumą, kaip ant veikėjų

1 taip ir ant gerbiamųjų svečių, o ant 
I minčių užgulė kaip slogutis ir tuo- 
Imet jau buvo galima skaityti, kad

- -M

Kalendorius!
. Kaina 25c.

“Lietuvos” išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 5J4x 
7J4, 144 puslapių, šis Kalendo
rius yra rupestingiail padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje - valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
‘fojounųeg :įbi die^ •asonisanu 
Nevy Yorke, Chicagoj Denverę ir

. ... |jan ouvo nu
Aprašo sauks ir inenr-1 vakaras praloštaa.

pu-
Pajieškau savo draugo Juozapo Kl- 

barto, Suvalkų putu Naumiesčio pa
vieto, Melžtų kaimą. 4 metus gyve
no Cleveland, O., o iš ten išvažiavo 
Penn. valstijom Jie pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

• Juozas Dalrutls, 
312 Rače st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo pussesere Marijonos 
Strackiečios; penkiolika metų kaip 
Amerikoje, vedusi, tik nežinau vyro 
pravardės. - Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Žagarės parapijos, 
Budraičių sodžiaus. Taipgi pajieškau 
savo trijų draugų: Juose Bargaus- 
kib, Stepono Dantos, paeinančių IŠ 
Kuipo gub., Šiaulių pavieto, žaga- 
rS'šrkarapljos; irgi Juozo Gureckio. 
dvidešimta metų kaip Amerikoje iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto. Joniš- 
kės parapijos, Spleraklų sodžiaus. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu.

Pajieškau savo brolio Petro Gu- 
zawskio ir draugo Jurgio Breiovo, 
abu Kauno gub., Raseinių pav., šile
lio parap., Abelių sodžiaus, apie 20 
metų kaip Amerikoje. Teipgi pajieš
kau savo draugų: Antano Kairio, Izi
doriaus Sauspreskio ir Jono Nausie- 

|doa; visi Kauno gub.. Raseinių pa
vieto; Aut Kairia šilelio parapijos, 
I. Sauspreąkis Naumiesčio par„ Jpne- 
nas Nausiedas, Švėksnoe parap., Jone
lių kaimo. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Ant Guzavskis, 
Boa 452, toestville, Iii.

Pajieškau savo brolio Ambraziejaus 
Bujenausko, Suvalkų gub., Simno 
gmlno ir parap.. Kavalčiukų kaimo. 
Jau apie 10 metų kaip Amerikoje. 
Jis * '
nią

Parsiduoda nauja barzdaskutinė. 
gerai apgyventoje vietoje; biznis ge
ra! uždirbtas. ‘ Priežastis pardavimo— 
savininkas atidaro Real Estate agen
tūrą Klauskite pas savininką 

Charles Laban,
10802 Michigan avė., kampas 108tos 

gatvės, Roseland-Chicago, UI.

Parsiduoda pigiai grosernė Ir bu- 
černė, geroje vietoje. Atsišaukite pas: 
1314 Jeffery avė., Grant Works, III.

Parsiduoda pigiai 2 lotai Indiana 
Harbor. Pločio per abu 76 pėdos, il
gumo 125, geroje vietoje bizniui. At
sišaukite adresu:

F. Geistar, 
4838 W. 14th st, Grant Works, Iii.

TEISM1ŠKAS IŠPARDAVIMAS-
4 d. kovo, ivo9 m., 1 vai. po pietų 

parsiduos nųpsavybė po nr. 1428 W 
50th st, Tie, kurie užinteresuoti ko
kiu nors budu, malonės atsilankyti 
paskirtoje vietoje ir valandoje arba 
atsišaukti pas pardavėją:

David S. Matpbett, .
^7, Dearborn st.. Chicago,

žmonių prisidėti prie strytkarių kempe 
, nijos. Gera proga padėti savo pinigus 

kur niekada neprapuls.

Gary Interurban Railway Co. 
moka 6 procentą 
už padėtus pinigus Iki 1 d. Balandžio, < 
lOlOm. O tada lygias d dybasnuo įdėtų 
pinigų sumos. Kompanija įkorporuota. 
Pinigai užtikrinti per
Aurora Trust & Saving Bank, 
Aurora, III. Dabar galima prisidėti su 
$29.00 ar daugiau. Toliau bus brangiau. į 
Strytkariai jau važinėja. Platesnėms ži 
nioms atsišaukite ssabižkai laišku .musų 
ofisan.

Nestlerode & Rozenski
Real Estate’ - 

112 So. Clark St., R. 208 
CHICAGO, ILL.

Ofisas atida ras kasdpjĄ nuo 8 r.v'tb ik^M 
6 vakare. Vakaraiž: l lartiinke ir Ket-^ 
verge iki 8 Valandai.

III.
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pats ar kas kitas teiksis duoti žl- 
adresu:

Ona Bujenausklutė. .
Columbia st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Raz- 
gaičio, Kauno gub., Panevėžio pavie
to, Aaduvos miestelio. 3 metai atgal 
gyveno Philadelphijoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Leonas Kačlnskis,
, Nąpr York, N. Y.

■t I>rUliH
301 Spilng s t.,

Pajieškau savo 
lieskio, kuris jau _ 
rlkoje; turi jau apie 60 metų. Pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pavieto. 
Pašvitinio parapijos, Giegidžių valsč. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Juocap. Zalieskis, 
Joniškio mleat., Cercevičiaus aptiek. 
Šiaulių

brolio Mykolo Za- 
senei gyvena Ame

pavieto, Kauno gubernijos, 
Lithuania-Russia.

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų prie darbo 

giriose, valstijose: Washington, Ore- 
gon ir Califorais. Didelės algos. Ke
lionė $33.00 nuo Chlcagos. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Cbica
goje Ir apielinkėse. Rašyk (dėda
mas 2c. markę atsakymui. /

J. Lucas, «>etuviškas agentas, 
Milwaukee avė. Cbicago, III.239

Ant Pardavimo.
$100.00 penkiems akrams derlingos 

ūkei žemės, mokant po $1.25 kas 
savaitė, arti prekyviečių Atlantic 
City miesto, N. J. Labai mažai pini
gų reikalaujama. Rašyk artesnėms 
žinioms Stanton Morris, 314 Har- 
rlson Bldg., Phllad'a, Pa.

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

Adresas:
Schmeck.

pardavimą

3236

NeNamai ir lotai j 
warke, N. Y. didžiausiame pabrikų 
mieste rytuose. 8000 lietuvių, liet 
bažnyčia ir mokykla, visokį pagerini
mai. nuo $100.00 augštyn. Išlygos: 
$5.00 | mėnes|. Rašykite pas advo
katų John Francis Cahill, 800 Broad 
st Newark, N. J.

Visa kaip stovi sankrova valgomų 
daiktų, vaizba grynais pinigais, lietuvių 
ir lenkų apygardoje, du blokai nuo lietu
viškos bažnyčios. Pigiai. — .1109 South 
Hoyne Avė., Chicago, Ui.

Dėlei išvažiavimo savininko | tė
vynę, TT parsiduoda už prieinamų 
kainą bučernė ir groseris drauge su 
arkliu, vežimu ir naminiais rakan
dais. Vaizba gerai išdirbta. Lie
tuvių apgyventa apylinkė. Atsišauki
te adresu: ..

X Frank Petrowlcz,
113 — 23rd avė., Melrooe Park,

Dėlei išvažiavimo savininko

III.

NEGIRDĖTAI PIGUS 
IŠPARDAVIMAS.

Gražiausios gromatoma popieros su 
gražiausioms kvietkoms ir apskaity
mais, daugiau kaip 30 gatunkų, kož- 
naa cu kitokiu apskaitymu. Parduo
sime per trumpų laikų 4 tuzinus tik 
už 50c., arba 10 tuzinų už $1.

Teippat visas knygas išparduosime. 
kuone už penkų dalj kainos. Atsiųsk 
savo adresų ir 4c. prisiuntimui nau
jų kataliogų ir su naujoms pigioms 
kainoms. Adresas: M- Zukaltis. 227 
E. Main st., New Britain, Conn.

SVARBUS.
Išlaimėjimas Fortepijono, kuris tu

rėjo būt laikytas 3 sausio naudai 
našlaičių name Grant Tonic Med. Co., 
1498 — 49tos avė., Grant Worka, III. 
yra atidėtas Iki 28 dienai rugsėjo, po 
No. 4503 So. Wood st., Cbicago, III.

DEGTINE BROLIAI LIETUVIAI.
Jeigu kas norite pasidaryti sau ge

ros Ir sveikos degtinės, kam butų 
gera gydykla, tai rašykite man. (dė
dami ma>kę už 29, o aš parašysi^ 
kiek kainoja knygutė, iš kurios ga
li išmokti lengvai daryti degtinę, 
ir pasakysiu taipgi kur galima gauti 
tas medicinas. Adresuokite:

Stan. Grablun, 
Bok 19, į Colfax, Iowa

“Jezusas Nauarenetis.”
Ką-tlk apleido spaudą nauja kny

gelė, versta iš svetimos kalbos; iš 
raštų garsaus filiozofo Dr. Otoman 
Zar-Adusht-Hanish; žinomo kaipo vie
no iš Šių dienų garsiųjų filosofų ir 
Kaulės Garbinimo Fillozofijos judėji
mo vadovų.

Į lietuvišką kalbą perguldė — J. 
A. Zėčius.

Knygelėje aprašyta “Gyvenimas Jė
zaus Kristaus". Kas jisai toks buvo, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo
kinos.;- kokius urėdus laikė; kaip bu
vo nukryžiavotu; per ką nukryžlavo- 
tu ir dėlko; kokiu bud u iš numiru
siųjų prisikėlė, ir kaip po prisikėli
mui iš numirusiųjų tarpe žmonių vėl 
gyveno ir mokino.

Knygelė parašyta tikrai istoriškai, 
faktiškai ir nuosaikiai. Kiekvienas 
žmogus, perskaitęs šią knygelę, daug 
dažtnos — ko jis niekuomet pirma 
negirdėjo, nė neskaitė apie šitą žydų 
didvyri — Jessah’ą Nazaretėną

Didumas knygelės 105 pusi., kaina 
35c.

Norinti užsisakyti knygelę, 
kitėsi šiuo antrašu:

J. A. ZeltchiuB,
Madison st., Seattle,

kreip-

415 Wash.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų be 

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

šiuo adresu: . .
-t P. Mikolalnta - ,£ '*

P. O. Box 62, New York, Cit/.

•: -------------------jy-r—

NAUJAUSIOS K NYKOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ. ‘

a5 ADOMIENĖ. Gyvejumo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle.' Paauginus 
vaiką viename dvare, eina j kitą 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .....r.’... 15c.

*99 PELKĖS. Apysaka ik lietuvių 
darbininkų gyvenimo Aiperikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida, Vilnius 1908. 
pusi. 468, kaina ............L... $1.25.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. į Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj, Chicago, 
III. 1909, pusi. 50. Kaina ‘.......... 20c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS, bitės. 
Parašė Liepukas. Chicago, 111. 1909, 
pusi. 28. l Kaina .............................10c.

591 VISUOMENĖS ĮNAMIAI. Raš
teliai apie. tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity 
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50a

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

1196 8ERGEKITES AKIŲ APVIL 
KIMO, lenkiškai parašė Dr. F. ,Gr» 
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. 1 Ulėje, pusi. 16. Kaina 5c,

1330 2ODYNELIS ANGLIŠKAI-LIE* 
TUVlftKAS. 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 
kg dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių aienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
• colio. 1127 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina .......... $3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Ailama ir kitos pasakos Guy 

de Maupastant'o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: T. Ailuma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, ’ . 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas par 
dukėUo, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio] padangėj. ». Atsikirti-'^ 
mas, 10. Vienatvė, XI. Tėvas ir sunua 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas Iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, iii. 1908, 
P«»l. 136. ...........................................  35o

f

-

i

i*-' ri
1

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kai* 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar- 
Ofcjuslų žmonių. Labai naudinga-kny* 
g*. Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235. . .......................     $1.25
Apdaryta .......................... ...... $



$240

' 480 akerių žemės Missouri, 7 my
lios nuo geležinkelio, po $4 už akerį.

SERIJA V. Susideda iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliu^, .... ............................įfo

Kas nori pirkti 
farmų. męs 

nori gerų Ir 
galime i*ar-

SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo-, 
skopiškų paveikslėlių, dėžutėje. Kal- 
pa dėžutei.

Ti iobos. sodas, art! 
Visa išdirbama, smllti- 

Netoli miestelio IVaeock. luike 
.ii . $1.400.

Laukai Clark Ča., Wis. Arti mie
stelio Thorp. po $12 už akerį ir dau
giau. Reikia. įmokėti trečių dalį iš 
kalno,, o kitas išmokestimls.

žemė 
Aplink ap

tartuos. geri keliai. Kaina 
Galite pirkti ant išmo-

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

30 akerių Jarma. visa ariama. 2% 
mylios fauo miestelio New Haven, 
Mich. 8 ruimų geras namas, tvartai 
ir kitos ūkės triobos. Kaina $4000.

ŠERI ĖJA III. Susideda iš 25 Stere- 
oskopiškp paveikslėlių iš Kristaus gy- 
venimo. Kaina dėžutei.............  750

8ERUA II. Susideda iš 25 Stereo 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei......................... 65^

< 7 ■*—
No. 1428 VaiU« Kristaus

No.KSM Tadas Kosciuška.

Kazim. Pulaakia.

No. K698 Jonas Sobieskis.

No. K877 Juozr Poniatovskis.

Jonas Sobieskis III, Len-

Kražių skerdynė. Pavelk-

15c" kituose atsitikimuose.
pusi. 115.im.

J

tu

3252 m

di-

35c

30c

Stereoskopai arba Teleskopai.

$1.50

savo

torius, L 
Varsa vojV

išmokestimls už

gali gražiausiai užbosyti ir savo drea-
No. 1905 Baltos ak u nei ės kieti dru

mal, auksuoti lapų kraštai. ... 50c ir moteris. Jaunus Ir senus, didelius ir$740

daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk
t*?tol

$1.00
$175

kiek 
išgali

No. 899 
šeimyna.

parūpinti 
koki Jie

No. 1338 Žodynas lietuviškal-angliš- 
koe kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A La 
Hs. Čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytas angliškai. Kožnas žodis pa

No. K 928 
paveikslas.

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai-

nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų Ir net mažiau* 

.alų šalelių žmones te jų paveikslus.

berlandą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška

No. K9 
roto, nuo 
ono XIII.

No. K765 William McKinley, prezi
dentas Suv. Valst. šiaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. M te
rš 22x28.............................................. 50c

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

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

No. M 796 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28. ...v 35c

No. K7O4 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 22x28. ..................  L... į... 50c

Na. 1157 Koks privalo l uti valkų 
auk įėji mos f Raukius rešt| parašytų 
D-ro J. šliupo. 4 Chlcago, IU. 1908, pus
lapių 9L..............................................25c

Aniuolas sargas, gražus
Miera 22x28. 50c

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
tpdarai. per abudu galu auksuotos 
uostos, auksuotas kryžius Ir ant nu

garos parašas, auksuoti lapų kraštai 
rundini kampai..........  ... <5c

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

Chicą- 
.. 15c

120 akerių. 
mažo ežero, 
nė. T“ " 
Co., Mich. Kaina tik

No. 124 Robinzonas Kražius. Graži 
noraiiška pasaka. Antra pataisyto lai- 

. da. Chlcago, UI. 1903, pusi. 83. ... 25c

igo, IU.
.. 10c

Bii dalf 
jliogijos.
L. 10c

An. Poplar Avė., arti 31 
Marinis namas. •.....................

Ilybimų. Pa 
p. Veikalas 
ihomijų. Ko

No. K 750 Dabartinis Popiežius Plūs 
X-sls. litera 18x25. .......................   36c

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

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

kiek joje yra aagl ų. geležies, 
druskos ir kitų gėrybių; klek 
ežerų, upių, jų vsrdal, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: su

Chicagos Miestas 1779 m. 
50c

pataisytas ir pedidin 
Chlcago, III. 1901, pu?

50c

Napoleonas I, garsiausias 
ciesorius. Miera 22x28.

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
pinnutinio šv. Petro iki Le 
Mlera 24x30.................... $1.25

No. 1903 Juodos francuziškos aku. 
relės kieti lygųš apdarai, auksintai 

,parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai , apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai........ ......................... 75c

go. Antra laida. Chlcago, III. 1907. 
K»Hto. .... .................................... ....

No. 200 Akis už akį, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. PeMtebta iš

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

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

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižlno- 
ti. kada bus svieto pabaiga, tegu! per
skaito šių knygelę. Chicago, -111. 1902, 
pusi. 31. ............................ . .... 10c

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
įįskgtalsla kraštais. . apkaustytoms 
briaunoms pasidabraotoms b lėlelėms.

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

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

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai išrodo lyg akuriniai, gražus 
išspausti išmarginimal, auksuotos kry
žinis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. ............................................. 40c

te girdėję apie Rymų, Jerozollmų, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote. Jų nematėte.

No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vienu tono kvtetkuotaa k i etikas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai.

......... *......................................$175

No. K860 
Miera 22x28. .

pročlus, užsiėmimų ir abelnai viekų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių 
rijų, tegul į skaito šių knygų.

No. K853 Išpanija priima Kolumbų 
mieste Baroelonoje *15 d. balandžio 
1493, m., kada sugrįžo, atradęs Ame- 
rikų. Miera 28x42.......................... $1.50

No. 1004 Prancūziškos slidžios sku
rdės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietk^Jtrytius, pa
rašai įr kraštai............................. $1.50

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedeminas. Miera 22x28. ;..

Z No. 8766 Gedėmlnas, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kljavos pilį 1318 
metais, o maskoliai puola prieš jį 
ant kelių ir paduoda jam duonų ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

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

No. 606 Airija. Lapai H istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis Chiea
go, UI. 1908. pusi. $3.

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
kiaueimo. Raštelis gvildenantis lietu 
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės- Chlcago, UI. 
1905, pusi. 38. ". .. . ............. .  10c

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

No. 63 Karės Liukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė VsevolodGarsia. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, ilk 1906, pusi. 81.......... j... 20c

No. 90 Olitipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijong. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago. 
Iii. 1906, pusi. .95............................. 25c

’No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Washtngtono iki Rooeevelto. Mie
ra 22x28. ......................................  50c

-i Teipogi atkreipiame atydų J pigius 
lotus, žemiau pagarsintus.

Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal
voje — Juodai ant Balto. Plotis 22, 
Ilgis 2$ col.

Kaina 50c. Vienam.

No. 98 Pragaro atgijimas.. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai prašytas. Chlcago, BĮ. 
1908. pusi. . ..........................................10c

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jtmlški, moksliški ir drauglškai-poll 
tiškl tyrinėjimai, sufankioti D-ro J 
šliupo. Antras

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1388, tik pUnai apdarytas bran

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

No. 97 Pamokslai išminties ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parakė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
uokingų. bet Išmintingų Ir pamokl-

{iančių pasakaičių, mokinančių doros 
pr išminties. Chicago. iii. 1899, pus
lapių 182........'.............................  50c

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

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

vių, pora arklių.______.
ūkės padargai ir mašinos.
mė. Ka.ina ...................

1901. 
i 40s

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
avietes kada nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Willr.Meyer. H vokiečių 
kalboa vsrtė J. Ugandos. Knygelėje

No. K892 
k!jos Karallna, sumuša Turkus ties 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

pirkti

gatvės.
$2 109.

žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Autais* 
P. M. Pusi. 112. ..............................15c

No. 331 Žilė galvon — velnliis vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—te. Chl
cago, III. 1902. pusi. 31.

daėjo lig 
žmogaus. 
UI.

No. K645
Prancūzijos
Kaina. ....

Mūrinis namas ant Illinois Court. 
netoli nuo 33<čios gatvės 13 ruimų. 
Maudykla, gazas, cemento šalygatviš. 
Lotas 25x131 pėdų. Galite ] * *

No. 295 PJętro Caruso. Vien 
sigo drama. Parašė R, Bracco. 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chica 
1908, pusi. 32.............................

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

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Llzdininkus ir kiti naudingi pa 

^mokinimai. J..............................   10c
No. 302 šiaurės Karžygiai,. Keturių 
“ , ’. -7- ~ ‘ (bsen

kokio gramatikos skyriaus Jis priguli. 
Knygos formatas colius. Kieti 
audimo apdarai. CMcsgo, IU. 1902, 
Pusl 3®2...............................   $2.00

$1.75

No. 490 Dvi Kellonl į Tolimų 
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus te naudingas aprašymas iš ke
lionės, J šiaurės poltusą* chieagd, III. 
Kaina....... ...................................... ] 20c

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte, 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašįyta ko
medija, tinkanti perstatymui, 
go, III. 1906, pusi. 14. .’... ,

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

Teipogi atkreipiame atydų J musų 
namų prie Illinots Court. kurį parduo
dame lengvomis išmokestimls. Mu
rini* našia* 9 ruimai, kaina tlk- 

$2.200.

No. K100< Teo. Roosevelt, Suv. Vai. 
buvęs prezid. Miera 22x28. .... 50c

No. 1803 Moroko skuros minkštai* 
apdarais, spvaliais kampai*, auksinti 
kraštdb. parašai te auksuota kvietka 
aąt vieno šono............. . ..............$175

No. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M p—1a 
Chicago, III. 1902, pusi. 48.

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

LIETUVA 
■te »

Ne. 722 Trumpa tonoEla Ist
Pagal prof. R. VIppsr vartė U rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų tr’ 5-lals spalvuotais žemu
piais (maposnis). Yra. tM tikriausia 
svieto latoklja nuo'-eentausių laikų.

tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago. III. 1906, pust. 135. 
Kaina.................................   35c

No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes. Jų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chlcago, IU. 190$, 
pusi. 113.................    *.*• 30c

. 20c

nupuolimo Rymo v
15c

Brutuose apdaruose.'

Parašė

aktuo-

25č

$2.00

pu»l. 50. .. 20c

25c

. Wc

.. 15c

No. *30 Ethnologija arba mokslas

pusi. 132. H. bt.i

geliu paveikslėlių

Apdaryta.

šiau-

Apdaryta.

aėra nė blskio.)

. 50c lapių 211.

$175 
$1.50

isto- 
Chl 

$2.00 
$240

veik-
. Vertė

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė S. M. 
Ta veikslas iš Napoleono I paskutinių- 
jų kariavimų. Chicago. Iii. 1907, pus- 

1 lapių 44. ...j ....'............................15c

pusi. 62.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Bioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių' pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių. peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimųsi 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. Popieros 
apdaruose............................ •*•• $1-50
Audimo apdaruose.

No. 262 Mindadgis, Lietuvo t kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-ae 
se. Lenkiškai parašė Julius Bloarac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, fll. 1900, pus
lapių 86. ...*..............

No. 2Š6 Pirmi žingsniai. DVųi 
turiose veikmėse. Parašė Br

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmšno'o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
ptoceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, iii. 1907, pusi. 138......... 40c

pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai, kaip ;:ad ten nuvažiavęs ir nė taš
kas, sė kelionė tau nekoštuos.

čia. paduodame Stereoskopų gatan
kus ir kainų. ™ SE

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

N0.44 Išmano atsiminimų. (Sucu- 
tpriaus pav) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius. Platus bijo^rafiški apipasa 
kojiniai kai-kurių Lietuvos vietų. Chi 

'cago,,111. 1935. pusi. 301...........  75c

No. 67 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
Čia telpa 141 labai gražių. Juokingų, 
išmintingų ii žingeidžių pasakų. Chi
cago. III. 1903. pusi. 280. 
Drūtai apdaryta. .... ..

,No. C8 Lietuviškos pasakos jvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovtjančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, UL 1303, pusi. 330. ,.U" $1.25 
Drūtai apdaryta. ............. į.. $1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gesnės pasakos. Chicago, UV 1904, 
pusi. 333. ..,.............................7. $175
Drittai apdaryta. ............................$1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago. III. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų. telpa keli šimtai užimančių ir juo- 
kirgų pasakij. Kiekvienas, nuSiplrkęs 
iš panvnėtu knygų l. II. III ar IV 
dalį, turės per visų savo amžių ncM- 
semamų pasakų turtų. $1711
Drūtai apdaryta.  ...................   $I.5U

No. 76 Maxim Gorki j. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbas vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis. 
Makaras Cudra. Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena Chicago. IR. 1996. pus
lapių 103.................  .... .*•* •••■ 25c

No. 100 Pasaka apie karUrių Alenų, 
dukterį turkų riesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metas vaikščiodama po 
•vietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiška vertė 
4.. Olševskis. Chicago. III. 1902, pus
lapiu 66. ................:*- 20c

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

»No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaštytojų drauge jausti sa vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, III. 1904, 
pusi 50.................................. 15c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. N lemoje wskL vertė K. Puida, 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1, Šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia, 
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redak-

> Paukštis, 8. Ponas Jėzus
_ 1. Knygelė įdomi kiekvienam. 

Chicago. ĮU. 1908, pusi. 76........... L 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukte. Chieago. Ui. 1906, 
pusi. 1G9. (šitg^ knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė, lietuviams skaityti.) 
Kaina .... ............... .•>.... ..-.’j 50c

No. 185 Žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo sprekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusias sa 
tortingoms. šito apysakėlė užima 
kiekvienų Jaunų vaikinų Ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
III. 1899, pusi. 23. 10c

ma ke-
- A -• . ■ T’ Varg’

šaą. Drama pųjašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, 111. 1909,

veiksmų tragedija. Parašė H.
Iš rusų, lenkų |r vokiečių vertinų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko. Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicaęo, IU.

. 1908, pusi. 77.

No. 381 Gyvybė (kantatas) i r kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonės Vis- 
koska. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir . Jautimai. Chicago, Iii. 1907, pus
lapių 41.'.................................. . 15c

Na. 553 Paėjimas organiško sviete. 
Pagal Bitaerį sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. ..JI aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir. visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluoge 
nlųs, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago. IH. 1905 pusi. 137. 35c

No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė 
Bernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilias 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose muzė- 
juo&e, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų / že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, 111. 1900. 
pusi. 370...............................  $140
Apdaryta. ........................................ $175

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augttybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk oš 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago.t Iii. 
1907. pusi. 135...............•...................Į40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai svilte, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri.jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems Aurio 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, 111. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojėikov*$ sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui. parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
ai. 1907. pusi. 238. ......................  75c
Apdaryta.................................. $1.00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus^ 
jų būvį ir pabaigų. Pagal Hellpernų, 
Falbų Ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca
go,, III. 1896. pusi. 255. \.............75c
Ta pati apdaryto......... ................$1.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nns- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
mėsų žemės, kaip jie vystėsi pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki 
paukščiu, žvėrių ir paties 
Su paveikslėliais. Chicago. 
pusi. 147. .... ........................-

No. 507 Gamtos Istorija Pagal ,Bert 
vertė Dr. A. Baėevičia Knyga su dau
geliu vabalų, žavių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykas, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pusi. 209............ 50c

No. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip iš 
jų naudotis. Pagal Bltgerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvaikių 
mašinerijų .ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 2S$......................................50c

No. 525 Kaip gyvena augmenys! 
Pagal Lunkevlčtų ir kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės auga
lus, Jų sudėjimų Ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl
cago, III. 1901, pusi. 129. .... .... 35c

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr...M. W1 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudaa. Aprašyto, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų te 
mė susitvėrė, teijigl, kokiu badu atsi
rado ant joa gyvybė. Su paveikslais. 
Chlcago, IU. 1906, pusi. 140............. 35c

No. 851 Apie turt^ Ii 
rašė Schram. Vertė JSL 
gvildenantis politiškų ei 
kleis keliais Išsidirba, turtai, kaip Jie 
susikrauna ir kaip ašsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chfcago, 111. 1900, 
pusi. 139.................... • Ji» . . .. ............36c

No. 856 Aukos Karto Ditoul. Para
šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karto, kas buvo jų 
priežasčia, klelAblėdieš įadart Ir daro 
žmonėms Ir kas į Jfcs imonijų stumia. 
Chicago, IU. 1902, pusL, 40...........  10c

No. 1498 Lietuviškas Sapninykaa. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnį- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - eglptiškų sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chl
cago, III. 1895, pusL 205. .... .... 50c 
Tas pats drūtai apdarytas. ............ 65c

No. 86f Dr. J. Basanavičlua. Lenkei 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir .eudMnoralisavo 
Lietuvų ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chtaago, III. 1903. 
pusi. 41. .... 15c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Chlcago, IU. 1908, 
pusi. 34. .1.. .... . .....................  10c

* ♦ •* -iV: • - ■ I
No. 921 Labdarybė pJrmlaus te da

bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė. H. Vyskupų te vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuaaų iabdarjrtė. 
Chicago, IU. 1908, pusi. 36.............10c

No. 925 Moteris Ir Jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukia, šito knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 

-akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, IU. 1908, pusi. 47. 
Kaina............. .  ,........................ '

No. 597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehl'l sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokių žvė- 
Hų, paukščių, sųnarkojų, žaraapllvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis Ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėHais. Chlca
go. III. 1996, pusi. 313..................  $1.00
Apdaryta............................................ $1.25

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa Čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės. draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir aušinės, tr kame išganymas 
Chicago, 111. 1907, pusi. ^7. .... 10c

' >1 j.
No. 1102 Auginimus p. maitinimas 

mažų kūdikių. Fara^.Df. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pn»l. .28. 10c

No. 1135 Hyglena arta /noksiąs apie 
užlaikymą sveikatos. Ragai Berneaą, 
D-rą Noll ir kitus strtnisš Bernas. Kas 
ją sn styda perskettto. pataikys ap
sisaugoti nuo visokių Ilgų, užlaikyti 
čieiybėje savo sveikMą, 'įtetegistl sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvlr-

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga bartų, monų ir visokių pa
slapčių Ir praktiška C, C. 8t, Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412. $?50
Apdaruose..........................................$3.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J, Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny- 
goję atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Cht 
cago, III. 1993, pusi. 262..........  50c

No. 1525 Rankvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra* 
šyti gromatas J firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellua, mylimus ir myli
mas prieš spaivcdimų. į ponus, kuni
gus, vyskupus įr kitas angštos luo
tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 

Chicago, III. 
............... 35c

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės ui seniau spaudin- 
tas. Popičra balta, slidi, drukas stam
bus. didumas knygelių 3X4fe colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir damgybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai rašančiai, 
stacijos, kanmka. kelicytka šventų 
giesmių ir tt.

No. 1801 Prastais, Brutais apdarais, 
auksintais kraštais, be apkalimo. 50c

Farmos
Dabar yra laikas pamiširti apfs 

ateinantį pavasarį. Jeigu netari dar 
bo ir nori apsigyventi ant ūkės, tai 
apsižiūrėk sau gerų vietų dabar, kad, 
atėjus pavasariui, galėtum eiti ant 
savo ūkės ir pradėti gyventi. Męs 
tarime teip gatavas farmas ant par
davimo, kaip ir neužgyventus laukus, 
ir čionai atkreipiame jūsų atidžių 
ant kelių gerų farmų. kurias galite 
sau nusipirkti:

40 akerių farma, su triobsMr tvar-x 
taku, 1 mylia nuo graZaus miestelio 
Necedah. Juneau Co, Wte. 30 ake
rių ariamos žemės ir 10 akerių ap
augusios jaunais aržuolais. 
smiltinė, bet derlinga, 
gyventos 
tik $600. 
kesčio.

80 akerių ferma, * 2*4 mylios nuo 
miestelio Janction City, Wis. 50 ake
rių ariamos ir 30 miško. 13 kar
vių, pora arklių, kiaulės, vištos, risi 

Gera že- 
. $4.800.

20 akerių sodas, keli tūkstančiai 
medžių. Trįs trlobos. kurios kaš
tuoja $10.000. mllijonierio namai, i 
mylia nuo miestelio New Haven. 
Mich. Gražiausia f rūktų farma vi
same Michigane. Kaina .... $700$.

!!•
Ii • /i.

rašymas. Pagal Gedkie, Nalkovskį ir 
kitus sutaisė Bernsu Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos ksinua jų vardus, augš 
& vulkanus, metančius iš savęs ug- 

; iš kokių sluogsnlų susideda žemė, 
kur ir 
aukšo, 
marių, 
gylis;
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyto da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tL Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės. Iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, sn 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orat: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos tr nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau- 
dinta. Chicago. fll. 1906, pusi. 469. 
Kaina............. ............................... $2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........$240

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiarlškas raštas apie klausi
mų valgytos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vartė J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai ku
rie kiti, tetp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chlcag^JĮll. 1907. pusi. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
li* tiem*, kurtę nori trumpa taiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdienl- 
ntuo*e reikaluose Sutaisė J. Lauki*. 
Antra pataisyta laida. Chlcago. BL 
1908, pusi. 90. į... . ............... 25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
į penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupintai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prie va 
dinės. Chicago. III. 1B97, pusi. 104. 25c

No. 1805 Apdėta baltais slonisus 
kaulais ir celuloidA 3 sidabriniai me 
dailkėlial kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis hlėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai.................................. $1.25

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

............................................$1.50

Turime keletu farmų Indianoje. 
Michigane. Wieconsine. Minnesotoje. 
ir Bonth Dėkotoje, nuo $16 už akerį 
iki $100 už akerį. 
pigių žemę arba pigių 
galime parduoti, o kas 
U rangią farmų. teipgi 
duoti.

Kreipkitės f mžs.
A. OLSZEWSKI.

So. Halsted st. Chicago.

No. 655 Istorija abelna. Dalia I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksundro Makedoutškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto Ir tt. Chicago. PI 
1904, pusi. 498.................................$1-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $175

No. 667 isterija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos Iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti į Amerikų 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie goto knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui,'' gyvenančiam šioje šalyje 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. .... $140 
* Ta pati audimo apdaruose, aukse 
litaros ant nugaros ir šono.........$175

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lletave”, buvusi balas 
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar 
bų nuo pat čia jų’atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun Kraučuno su "Lie
tuva”. Chlcago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina................ ..T. .... .... $14)0
Apdaryta.......... .... .......................... $140

No. <78 Lietuvių Prastotai Mažoje 
Azijoje nuo senovės Iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos'My
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius Ir 4 dideles mapas, pa- 

* rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvial. Aprašo Uetavių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristaus

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Oliendortf. Harvey, Max 
well Ir kitus surašė !. Laukis. Yra 
tat praktiškiausia kųyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago. III.

Popieros viriais. .... ' _ •V ifoJj

No. 1327 žodynas ųogteškalltetuviš- 
koo kalbos. (Dalis IL4 aptaisė A. La 
Us. čia rasi visus aoBHškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžh» . asiliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kuršyvoms literoms aprt*. kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius 'Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampa! drūtos, 
gražios moroko akuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas». aukso litą romą, 
lapų kraštai marmuruos..........$4.00
Ta pati knyga popiete? apdar. $340

No. 1328 Žodynas lietuviškal-angllš- 
kos ir angliškai lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I te II, t.y/No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiepu gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas te ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $<40

breviorElis.
Katalikiška Maldų Knygelė -Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jsunuomėnei.
Knygelės miera 2^x391 col. Pus

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

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai. Išrodo kaip balčiausias alo 
ataus kaulas, čyate, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so literoms knygos vardas atspaustos, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.................................... $176

No. 1904 Juodos francuziškos lygios 
skurelės. minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina..............................................>1-00

Kas tai yra Teleskopai Ir Stereo
skopai? i*

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

KAINA TELESKOPUI $140.

. DIDŽTURČIAI
Kodėl sviete vieni žmonės tari 

delį turtų, o kiti toki-pat žmonės 
turi nė jokio turto? Tas yra svar
bus klausimas, ir gydytojai žmonijos 
vargų visaip aiškino. Vienas daly
kas tame yra tikras, kad didžturčiai, 
įgijo didelius turtus vien per tai. kad 
jų protas nemiegojo, kad jie Jieškojo 
budo įgijimo savo turtų, žiūrėkite 
dideliame mieste, kaip visokios rū
šies ir visokio didumo ir gerumo sto
vi namai. ųVieni mediniai, kur skur
sta viena šeimyna, be jokių vigadų—• 
kiti dideli, kur tūkstančiai žmonių 
gyvena ir turi visokias vigadoa. 
žiūrėkite toliau, kaip savininkai ma
žų namelių ardo jnos arba parduo
da kitiems, o sau stato naujus, dide
lius, puikiu* namus. Kiti gi žmo
nės . per visų savo' amžių neturi nė 
namų, nė h(tonižko turto. Kodėl 
tetp yru? Todėl, kad daugumas žmo
nių nesirūpina apie įgijimų savo loc- 
nų namų, nesirūpina apie įgijimų' 
turto, o kad* turtas pats jiems į 
rankas neateina, skundžiasi ant save, 
vargų ir peikia didžturčiu*. Męs už
tikriname. kad Kiekvienas žmogus 
jaunas tr sveikas gal! įgyti nors 
mažų iš pradžios namų išmokestimls, 
e kada jį išmokės ir parduos kitam 
pradedančiam krenti tortą te rūpin
ti* apie savo ateitį, o sau nusipirkę 
teipgi išmokestimls didesnį ir geres
nį namą, tr taip veikdamos ir rūpin
damas apie savo naudą, su laiku tu
rės tokias didelius ir gerus namus, 
kaip kad kiti dabar tari.

Pradžiai ne reikia daug pinigų! 
Užteks $150. $260. $300, $500 ar dau
giau. kad apslpirkt namą Kas turi 

žinoma yra ge- 
išaimokės

8TEREO8KOPAI.
Stereoskopai yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėllai, kurie dedasi į. Tele
skopų ir į juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopai 
su Teieikopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovytl, pamatyti svn- 
Umų žemių miestus, bažnyčias ir ki-

daugiau pinigų, tom 
riau, nes greičiau 
užpirktų namų.

Musu dalykų yra 
vienam^tokį namų, 
nusipirkt, ir kokį nori, todėl, jeigu 
norite teršti savo nuosavybę, nelau
kite nė vienos dienos ilgiau, bet atei
kite pas mus . persitikrinti kokiu 
amgvu budu ir jus galite turėti savo 

amus, ir pradėti tverti sau turtų.
žemiau paduodame kelte namus, 

visokioms kainoms, kad nurodyti, 
kad kiekvienas gali pas mus pirkti, 
ar turi daug pinigų ar mažai. Atė
jus į musų ofisų persitikrinsite, kad 
męs tarime daug visokių namų ant 
pardartmo. ir kad męs galime jus 
užganėdinti.
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Lotas 25x125 pėdų U kalno gali 
te tiek {mokėti. kiek galite, nemaži:;, 
vienok kaip 3500, o lyki ifcmokestimti.

Skaitykite žemiau patalpinta surt 
šą mu£« parduodamųjų niupų i 
lotų:

PIGUS LOTAI:
Ant 50-tos gat. arli St. Louis Ay

25x125.- Kaina tiktai ............... |U

Ant 55-tos ir Whipple gat. *(2 lot
50x125). Kaina ........................... 34-

Ant Kedzie 
. lotai 50x125).

Avė. ir 53-čios gat. (
Kaina ............. 345

gat. arti 71-os gat. (L 
Kaina ,......... 3450.

F. P. Bradčhulis
ATTORNEY & COŪNSELOR at LAW 
Chainber oi Commerce Bldg., Room 70^ 
S. E. Cemer La Ull* and W»*hinBtos Street*

v CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigės mokslą 
jurisprudencijos či A Anierikcj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
1 iškas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 3112 S. Halsted SL, arti 31 mm gatvės

Tsleghons Yard* 6C44- 

(Lietu v liks s Notaras)
Išdirba visokius legalilkas popleras, 

kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
BillofBale, Testamentus, Affldavits ir 
kitonišku*. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowlcz
o«»s :

A. Olszewskl’o
3252 S*. Hilittd, Cvr. 33ri St 

Chicago, III.

8GERA
^NAUJIENA 1
n Kintiiitignis ’

Ant Robey 
,’otai 50x125).

.nrA nervu*ta* Įietuvisicas oaniu oaKiarasDaug kttŲ lotų po 33 ’0 vienam, j _ _ —- z 7*. , __ \
Ateikite atsižinoti plačiau apie ši JĮ. J. ^įlROnt&S (kĖfttUVVS) 
tuos negirdėtai pigius lotus. j n.i.^ .♦ aame,

Tratėta dantie be skausmo] iėgvdo Skorbuta, 
iralglja. sudedi uaujuc vieton lipnoluslų. ptl- 

. :i_^mij<i»i i* auksu, sidabru, amalūamu. 
lando*; Šiokit no* dienom* nuo 8 rito iki 13, 
> 1 Iki 9 vak. Nedėliotu*: nuo 9 r. iki & vak.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

3252 So. Halsted sU Olsxewskio name.
- AUBURN AVĖ.. ARTI 34 PLACE. I •’-* •*—“• *- skorbnta.

6 ruimų medinis namas, 
vonaniis. Lotas 25x130 pėdų.
na .............................. .....T...... 34-600.

i. aukštai
Klų. Kai

PARNELL AVĖ.. ARTI 37 GAT.
7 ruimų murmis namas. Iz>tas 25x 

125 pėdas. Kaina tiktai .... 31-500.

2 lubų medinis namas 2 gyvenimai 
po 7 ruimus. Lotas 25x125 pėdafe. 
x_aina .................\..................... 31000.

- 33 PLAČfe. ARTI HALSTED ST.
5 ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147 pėdas. Kaina tiktai .... 31-700.

UNION AVĖ.. TERP 33 IR 34 GAT. 
2 lubų mūrinis

Lotas 25x125, > 2 
na ...................

namas ant 
gyvenimai.

stulpų.
Kai-

31.800.

ARTI 36 GAT._ UNION AVĖ.._______
2 lubų puikus murilfts namas. 16 

ruimų. Maudykla. Kaina ... .J 34.500.

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

meninis pryšakis, ir laiptai. 2 gy
venimai. 6 i.r 7 ruimai. Maudynė ir vi
si naujausi {taisymai. Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statytas. 
Atneša randos 3600 J metus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti 36700. lotas 1200> sykiu 
atsiėjo 37900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai 35700. 
Iš kalno reikia {nešti tiktai 32.500, o 
lyk{ ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namą pigia kaina.

Ant VVALLACE St., arti 32 gat.
Mūrinis namas ant stulpų. 

25xJŽ5^pėdas. Kaina .tiktai ..
Lotas 

>1.200.

Avė.

....................  .131.50(1
III. Ant Lexington Avė. 
namai ir staldas. Randa

Lotas 50x125. Namai
kaip statyti. Kaina tik-
................................ 33.300

y' Ant 33-čio PI-, arti Auburn
Medinis mmas. Lotas 25x146 pėdas. 

Kaina tikti i 

BURNSIDE.
2 mediniai 

, 360 į melus, 
tik 3 metai 
:ai. '......   ..

Ant MORGAN gat. arti 35-tos.
Mūrinis namas. 7 ruimai.

26x150 pėdų. Kaina ....

Puikus medinis, namas, 
mai; ant L0we Avė., i 
Rauda 3264 į metus.

Lotas 
32.700

, 2 gyveni- 
arti 38 gat.
žvaina tik- 

31700 
2 lubų, pusė muro, pusė medžio na

mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 „at. Randa 3360 j me
tus. Kaina........................... ,.......... 32.500

2 ir 3* lubų mediniai 
Erne’aid Avė., 
nuo 3300 
nuo ........

31 st

Vienatine Lietuviška Sankrova
ir agentūra literataro* apt "North tildė" Chicago. 
Čion galima gauti moktiiikų, svletilkų irdvasi- 
ikų knygų, rąžančių, Ikaplierių, abrosėlių, viso
kių taikraėčių. Ameriko* ir Europos ir pepierų 
gromstoms. Teipgi užtaikau visokio ta voro; juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamų mašinukių, 
brltvų, stereoikopų ir daugeli* kitų daiktų. Ne- 
užrairiklte atsilankyti, * busite užganėdinti. <

PETRAS M. KAtTIS
Ctelcago, III. įNaujas Išradimas 2&in. North •ve.

Sustiprinimui Ir užtotkyraul plaukų.
Tukstančtai pilkų čigonių atgavo pul- — 
kiu* plaukus, tutaik<>*Unki.iną niaukų '
Tukstancipi plikų rmonių atgavo pui
kius plaukus. sulaikOsIInkUn* plaukų 
galvot. Ubai irumpaiae laike. Vietoje /Z"

senų atauga nauji, gražu* plaukiai. Visokia 
torasaci|a dykai. Artesnėm* žiniom* reikia 
lyti įdedant kratos ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA
MOADVŽY l W. sn n. MžžžlTR-MW Tl

Dr. O. C. MEINE
BEMISTAS

OF i S1S - Kampu 31 k h. Hžhteė pi.
(lyvMlms tirt tgėdas.) X CHICAH, ILL

Dr. G. M. Glaser
Šiuomi pranelu-gerbiamai publikai, jog e»iu Dr. J. KULIS 

seniansiu gydytoju ant Bridgeporto, praktlkuo- * T*
*• ‘, 3»»« *»• «•!•«•* at. III.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvia gaa vyrų liga*. Daro operacija* pa*ekmInaaL

Mano ofisas aprūpinta* naujausiais budais gydy- 
tao. Visų* ligonius stengsiuosi užganėdinu, kaip i 
ir lygiiol. Pasitikėdamas, jog gerbiama publika ' 
ir toliau* mane rems, estu' namie aut kiekvieno ' 
pareikalavimo dieną ir naktį. E*iu specialistas > 
ligose vaikų, moterų ir vyrų ir ui»ei>dinto*e ilgo- I 
se. Darau visokią operaciją. Liekuosi *u pagarba- Į 

Telefonas Yards 687.

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

Kampa* 31 ro* gatvė*.

VYRAMS TIKTAI

Lietuviam!^
Kl Sknitytojsu, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, R
ji užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modloal Cllnlor344 60. Stato St. M 
M prieš ėjimą gydytis kur kitur, net Jie užtikrina tau nuoseklų ir laikautį iš- A 
K gydymą kožnoa ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir ausimi- D? 
R njs, sllpuas Ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 

UM vai nuvergsiantis Ir neramus! Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, H 
trukstaenvrgijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nelystos, pajuodavę paakiai, mk

jm spaugai, plėtmai ar kiloki Išbėrimai ant odos, nfemorališki ir

g Nusilpniianti Sapnai, Patrstytas Vyriszkumas, Sekliizka Silpnybe 0 
■F nesuaugusdos ir Šaltos dalys, nusistojimas Šlapume paliktame per naktį, 
ml pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų!
hfl Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- R 
M filitišką UžanodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo nl 
K ar užsendintą ligą! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant jfl 
Hn veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkardu- 
W sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau-W

damą gerklę ir tt ! U

Jeigu turi, tai Chicago Medieal Clinic 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 9 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neulilgio kd 

atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M
M sunaikina jaunus ir pusamžiai us vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, 9 
9 arba slaptingas nubėgiSfcs sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- R 
M kančių prie darbo, žetlatvės if smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 9 

nuo jaunystės ‘blogų darbų, naturallško silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0
9 nėdinimo lytiškų geidimų. M

Męs tikrai tave ižgydyaimo.
Kfl Mpsydom ir iigydoa sėkla* nub^imu-. nervų nmllpaėjlmą, užaenėjuį puletakį, syfilį. N 
Ag ncn*tur*lltku* bėflmu*, patžkgystą. Inkstų ir pūslė* lig**, teisybę sakant, visas Vyrą M 
Y] Liga*. VUoakliutys laimlagsm ženybimam gvvenime bu* praėaliatos. Tūkstančiu* jaunų M M ir pusamsinių vyrų kasmet prl*« laiką nulluoja į grabą jaunystė* išdykumai, per tanku* M 

(Bslkuopinlmal ir kraujo ligos. Jeigu turi nors vieną 1* virt paminėtų ženklų, pasirodavyk 
su mumis p*W d* nėr* per vfilu. į I

Reda tau nieks aekažtueja, • fall užMdytl daug ksntšjimų.

* Męs Apdraudžiame
(Insuritiatne)

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

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

Mes įpimlėlm VISU Ir m VISOKIŲ HEUIMIŲ

Su apdraudimo

S. Halsted St.

Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
s pinigus. Apdraudimo Kompa< 

ant kiek jus busite apsidraudė, 
ra labai mažos

, Kiekvienoj nelaimėj pinigai 
kitę pas mus Apdraudimo Raštą 
tikime ar ugnies, ar ligos, 
nereikalausite rūpintis apie 
nija išmokės jums tiek pinigu

Apsidraudimo kainos yra 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI

IŠGYDO IN 5 DIENAS
urtrirečitmi 
lieči*a£l*« v 
daug pinigų 
Utie** trnoi

(Papurtimaa gyslų)
Be pei'io ar »k»u«m* 

rų dalių iv*!*, striktura.

bris buvo gydomi deiimittes ar daugiau* daktarų be oro pesiae- 
viemntilj būdų, kuriuomi tikrai ūgydau.

Nemokėk už gydymą be naudos ——• mokėk už tikrą ligydymą.
Ai tikrai ižgydsu liga* skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užseadinta*.

Slaptos vyrų

ls.17akmenų
Scizkelisis Lukrodilit.' 

—Stiebeliu niaukama* Ir ‘ 
nust.icma*. vvrliko ar ' 
moteriško d.durno. SOI 
■<ii aešmita raštuotai, I 

į dvigubai* medžiokli- , 
Į mals lukitai*. puikiai . 
R gnrvtntOtai*. Laikyk**

ri(«Bs Užtikrinama*

lt*.. M*, pssdų.imc Ji 
<» laikrodėlį kokiu ne

būk adresu C. O. D. SS.7S ir persiuntimo lėto* 
su tiesa pUno iityrimo. Jei nebus tok*, kaip pa
sakyta. nemokėk nd vlea* cento, fitatek. gal tau 
parsieis užmokėt! fiSk.OOuž tokį pat laikrodėlį, jei 
pirksi jį pa* kokį Mnkrevtntnką. Labai paikių 
H kar MkaaatM pvntbdh k pakabM irtai *ukiekvienu
aikrodėhu. AOreiuok:

Excel«lor VVatch Co.
$00 Athėnasum Bldf.,

namai ant 
arti 32 gat. Randa 

iki 3472 į metus, Kaina 
...................13.000 iki 33.500

Place, terp Morgan 
Ir Musprat ul.

4. Datų mūrinis na- 
.....................................33000.00

2 lubų,
mat

1 luboms, 2 gyvenimais, po 5 rai
tota medinis namas ........ 32.0001

Puikus 2 lubų_~ mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat. Randa 3444 J metus. Kaina 
tiktai ......................................  33-500

Mūrinis namas ant 37
3240 J metus. Kaina ....

gat Randa 
.......  32.00b

Pulkus mūrinis namas, 
štas ponamis, su gerai {taisyta skal
bykla. 4 šeimynos gyvena, 13 ruimų. 
3 vanos 4r kiti naujausi {taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša 3612.1 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat ....'...........?. ?5.100

2 lubų, auk-

Lowe Avė., arti 33-ėiea ul.
Mūrinis namas, akmenų pamatai. 

Randa 324. 'Kaina ................... 33.200.

į Inbų medinis namas .->.t 38 ir 
Gage nl. Kampinis. 8 t almai. Lą- 
tas 33x147*4. Randa 316. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ..,......... 32.000.

2 lubų mūrinis namas, ant WĄHaee, 
arti 33 ul. Kaina ................... 32.700.

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

33.500
2

Puikus., Kaina .........................

37th arti Walface St.
- Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ........_____ .... *2.100
4

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Weatern avė. ouivaro tarp 43* 
ėioš ir 45 uL puikus ivuti ant »ka
dencijų. Kainos nuo 32c(/.OO ir auk
ščiau. Pirk šluos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Teipgi turime daugybe visokiu k< 
tonišk L namų. ir lotų ant pardavimo 
Minose pusės miesto CklcagML

Artimesnėms žinioms . kreipkitės 
pas 

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St

nr<taugį»u jeigu UtlsiplAtiUžygą 
"Kaip padaryti Morui*'’, ir išsi
mokinsi ii knygos i»o*ui daryti. 
Kiti išsimokln; HJoMu Mirtai net 
itauciau vienu vakaru. Prl*|ųsk 
50e luarkemis ar Money Orderiu, 
o tuojau gausi kuygą. Adresuok:

J. U.GAUDAS ’
3312 3. HllsM St, CM1CA8O, ML

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ NOKSLO
344 S*. Šute St CHICAGO, ILL 

arti HarrisoB gatvė* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai PathologIJos 
Žingeidumai Osteologilos 

Žingeidumai Oroniuliavlmo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumu* gamtos, žingeidu
mu* ir milžiniškumn*.

Tyria* j tekinų ligos ir paleista vystės, 
perstatyta* gyv didėtų figūrose, sveikuose 
irhžotuo** padėjimuose! I avusiėrodiaėtcja* 
atsakinėja visokiu* klausimu*. Dulkiausi* pr®. 
g* tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAII

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

CMouge ~ "

Dykai!Dykai!
H i %1-, • T į. —

Kas prisius tris pačiines markes, tas ajHurės puikų kgįaliogą Dykai! Tame 
katalioge yra visokį paveikslai ir aprašymai kaipym padaromi peiliai ir brit- 
vos su ypątiškais paveikslais ir su vardu Ir pravarde. Reikalaujame aąentų.
Joseph Yushkewit? 161 W. Madlson st., Chicago, III.

» /• \ *’f -♦ 1 :

Jauni ir seni, turtingi ir vargšai, ateikite Ir dalelskite man išskaityti 
Jų9U gyvenimą nuo lopšio iki grabo

Kaina 2Sc. Su pasakymu vardo
Garsiausias svieto 

DELNAŽINYS IR REIKŠREOYS

PROF. H. LEIB0WITZ
A* pasakysiu tamistai su kuom apsivesk ir teipgi var

dą y pato*, kuri tave myli. g-.
Jeigu ta nori žlnetl kaip •*'« *wlvaldytl Ir kaip V| 

žengti kiekviena žingsni gyvenas* pėsekmfngal. 14 
kaip nepadirytijektae kldkta* save užMmlmnee*. V 1 
kaipepetaaugoti nuo nepasckmlų Ir nelatai'ų, kaip V

50 c

svrikatos. nuopuolių, dalykuose tarta Ir abel- 
nai visame kaa lyti* Taasisto* gyvoaMsžą.

E»ml vienatiniu kortųlėmlka (burtininko), kuri* gali Itmokytl kaip laimėti mėli; ar 
draugtžkumą tų, prie kuri jį tirai* linkusi, nors jie butų ir gan* toli.. /

■Prižadu pasakyti tamistal ar tamhto* vyras, moterį* ar meilužė teislnra ar prigaVinga: 
kaip apsivesti su ta ypata, prie kurio* Širdis Įlėkusi; kaip psikublatrapsivedimą su y pa 
ta, kurią rnylt; taipgi kaip Įgtsti įtekiną aat tų, *u kuriai* lueinl. At papasakosiu-tam!' 
štai praeitą, dabartį ir ateitį. Įteik Ir pats perattikrinsl:

270 MAXWELL ST.,
K13 atsineš šitą apfsrsinltną. tam pasakysiu uidyką kuris mėnasis {am!almlnj au;ia«.

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS; 
VIRGAI lt JUODO KAMUOLINIO MITALO. DIDUMAS NO. 16. | 

7^ Jsu didelė daugybė rašė mums reiks-1
- įK. - • Įaudė m i panašaus laikrodėlio.
\ - M M Puiku* kalendorinis laikrodžiu, parodanti* sekunda. I

-r>'2,-'WM|*Mjg^V minučių, minute* valandų, valanda* dienų, diena* «*n-<
valčių, diena* inčne.ių. tnlnė.ln* metų ir iMnuilo statai 

, MM. Geriausių vidurių ir akmenų.
? UŽTIKRINTAS tO METAMS. |
' •• V, toki pat laikrodėų rritatateji AHM firmos jį 314.50.

'*** rat* nuėprer.d'm*- atiduoti tau nužeminta kaina.

Męs atiduosime uz $5.90.
Me* taipgi duosime dykai auksinį retėielį vertė* 38.00. 

Abejna kaina laikrodėlio ir retižeiio yra fl'.M, o mes 
parduosime už S*-*O.

Prislųsk 10c (Ž-eentlnėml» markėmis) iikaluo; likusius 
|5.ė0 užmokė*i e* preso ofise itegzaininavą* laikrodėlį ir 
radę* jį vertu tų pinigų. - Ųž 6 laikrodėliu* ir t retėženu* 
J30 C0; 11X0 (8-cent. mark.) reikta prisiųsti ii kalno, o li
kusiu* 339.(0 užmokėti etrpreto ofise. Jelgu-vi daiktai 
nėra Ūkiai* kaip garsiname, tai f>inlgn* sugrąžiname.

Gresi Eastern VVatch Co.,
Dop. 71. 192 W. Bro*dway, New York.

“RAISTĄ” <Th* We)«DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Lietojo*" ir “Vigsybg* L.", kurie dar to* knyga* netari ir n«» *kai(f.

Jei knygo* ' RAISTAS” ne*lJei knygos * RAISTAS" nė*| dar skaitą*, tai visai mažai težinai Amerika* g u d r y be *. 
1 u k t v be « ir. teip vadinam* lo*. a e r * v ą (^negali ižaliaugoti nuo visokių pinklių, nes 
neturi gaus patyrimo. "RAUvr^f Ffal Patyrimų.

U žinosi visa sutvarkymą dabartinė* pramonljo* ir kodėl 
Įima turėti visuomet aarba* ir gyventi laimingai.
vpidėjų yra teip pageidaujamsKnygit, kad yra Urenta į I

) Ameriko* ir Europos parlamentu*, yra didelė, 356 pusią 
brato gyvenimą lietuvių Amerikoje.
kant pate* knyga. Prenumerata laikraščių ‘ Lietnvo**’ ar 
t kas naujai uštlsaki* “Lietuvą" ar ' Vien. Liet." metama.

elana AląM UI L-w- AAI.. I« • »D A ICT A ••

Perskutes “RAISTĄ" teip| 
bedarius kilo, o tnomi ir k»lp g 

„RAISTAS” dėl rinūUBio ■ 
visas kalbat.

"RAISTAS", kurt* sudrvbli 
pių knyga ir svarbi tnomi. kad

‘ RAISTO" kaina 31.00, p*
"Vien. Liet.” metams ŠJ.OO. ---------- -— _
pristųxdama* man $X00, apturės metam* vieną litų laikraščių Ir "RAISTĄ” dykai.

Siuntimui prrnumerato* adro**»: J. Naujoka*. Madisou Sq. box !»♦, New York, N. Y.
Kiekviena* lietuvy* Inteligentas pripažins didelį vertą knygos “Ral*t*«”. A

6Į Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryta iki 4 pa plot. Ir nuo • Iki 7 vakare. M
Nodoliemia ir Mtemia žvaatama dienams: nua 10 ryta Iki lt vai. pietų tiktai. Bu

1 CHICAGO MED1CAL CL1NIC |
5J 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. S

D*re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų S pečiai U t4. 

■ASri>4S W. IS-th St. BUSTAS, ŽSS1 W. Kerrieon St.

Valaksm* NnpOrSOlki 11:30 ryte
•». N a* 3:30 iki 1 vai. vakar* 

N«Vldlen*a:dfuo »;30 iki 13 vai. Uk.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, 

kenčiatenuo ligų, nenusimin-Fj«‘ 
kitę. Susiraminkite! Gelbėki-f i
te save! Šaukitės! prie mus! £■’ e

S i 4 . f * I
Eikite ten, kur busite gy-| 

domi sanžiningai ir greitai V' !
sveiksite! Suččdysi laiką ir|į? 
pinigus eidamas f WesternpF‘i 

Medieal Dispensary. Patari 
mas dykai. ■■Eufli

Sutinimai ir kitokį neevrikumai y r* llgydoai tru«p* laiku su keliom* dienom* «a - 
•ų orlginaliikabudu gydymo. Atsakančiai pritaikyt** musų gydymas yra Ukriausia* ir nuo
dugniausia* bud** aat svlsto, paalektmul nuodugniu* ižgydymo. Negalžink laiko ir *e*tatyk 
pavojui tavo tvoiteto*, klauadama* patarimo pa* aptiekorlų ar draugą Jei n»si attekančiai 
gydoma*. t*l gali boti tikra*, kad turi*l tą ilgą per visą savo amsiu ir ji visuomet atgabens ta • 
raistai nelatmą ir eatikrimtlmą. Hąs ilgydome tukntančiu* tokių ligų, džlto kad turim* jom* 
y patUk* gydyme

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip Ilgai kenti 
nuo užakimo varpas ir kiek daktarų Umlstą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tamlstą tik- 
tai ižgydy*. Strmnsų gydymu nereikia jokio plaustymo. Musų gydymą* yra geriatriia* vl»oj 
paaauM), be jokia skausmo jie praialin* ne*veikum| ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. ei vartojai nuodingu* veista* ir turi skausmas, žais- 
ds* burnoj*. gerklėje ar pratrukime* ant kokios nors daile* kūno, tai sergi nuo užnuodljlmo 
kraujo, kurį gali Ižgydytl Weetem Medieal Rieponoary. Mąs jioėkome sunkiausiai iėgy- 
domų ligų prasčiauslame padėjime. Męs tžvalyiime tave kraują grynai ir praminsime ii viso 
kūno įvairių* nevalumus bei nuodo* trumpėtam laiku negu kas kitas kokio)daly) pesatlė*

GUMBUOTOS IR SUSISUKU GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų my* ižgydome be su- 
gailimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojaas. Musų gydymas pralailna visokiu* ligotus pa
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greit*! normaiiiką • veikalą ir tvirtumą- 
Skausmai pranyksta visai.

Mąs iSGYDOMR KUOMKT KIT1RMS RBNUSISKKA.
Mą* teipgi ilgydome trumpu laiku visas ligas, kurio* aptireižkl* tarp jaanų, senų ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! V Ūką užlaikome slapty
bėj Jei basi gydomas ra asų, niekas to nežinos. Mąs tarime tam tikrą gydymą kiekvienai 

3««bL j ' '

>10.00 vertis ištyrimas su X-spindulials dykai.
Vyrai. mseaell apelveatt, privalo atsmaukti pas mus dėl lityrlmo, idant žinoti ar jie 

tinke apslvedimui ar ns. Kitąsyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimui apslveduaiensa. _ J -

Jeigu teminta turi kokį nesveik amą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, tai 
nemėgink jo užslėpti žeaatve. ne* ženatvi tiktai gelbsti ilgai įleisti lakui* giliau į kūną o tada 
tavo sveikata galutinai sunykę.

Atsliauk iltyrimul į We*tern Medieal Dlspensary ofisą ir užsitikrink sau. kad esi tikęs 
apsivestu . . . - - r

IŠTYRIMAS IR PASITKIRAV1MAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk.

VVestsrn Medieal Dlspensary
91-93 EJiWashlngton Street Chicago, III.

Jau galima užsisakyti

“Lietuvos Ūkininkas”
SU DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme” 1909 metams

išlydoma teeitai, tikįvai ir su 
pila* (laptybe. Nervų au*il- 
pnė im»*. aupuolimg* *veiks- 
toa, žudymai *tiprvbė*. Bubė
sima* kraujo, užnuoduimes, 
llapamiaš* taiity*. :

Plaučių ligos,
Dusuly a. Bronchitą* ir kito* 
plaučių lito* tikrai ittvdoma 
maao vėliausiu budu. Širdie* 
lito*.

patarAnas ir
IŠTYRIMAS DYKAI.

pučkri. piktoji dedervinė. <m- 
votė*. niežuly*, bemorhiodai, 
sutinimas kilių, naikiaamti Bu
bėti mai. įsisenėjusios U<o»

Moterų Ilgos, 
Viduriai* lito*. ikiusmu atrė- 
noM, Baltosios tekėjimą* ir 
kitos lito* tikrai litvdomo*. 
Užpakalinė* žarnos. uiseadia- 
to* ir nerviško* lito* moterų.

Užnuodljimas 
Kraujo,

DR.ZINS,41^^XCHICAGO

KodieĮ kianti paslėptai?
*U--. Ar esi senu, jaunu arba pašauni*

ženiu. Mas galem ižgydidi jus.
iLu-1 V w Mugu specjaliŠkumn yra gv inas pri-
M|M vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par

yjsF ’**'*• tyrinėjimai euvirš so miatu.
j! Ta laka mokslą medicinoe ira musu
f<. " amžių tyrinėjimas.

z JljC Lygas, katros apeijemam ižgyditi, gy-
„ dom galutinai ir mx f etna apmokėjimą.

A W Jauaikaitiai, katri kienčia sava jaunu
... dienu klajdos, xnas sugražinome galutiifl

sveikata. • W
Tirams ]>• 40 miatu amižio. katri just-Mr 

Vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodysima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuraigia, pylva ir kepenų ligas, Hemor- 

\, rhoidas (pilės), Ulcers, pasididininia ge-
1h (enlarąed glands), ir vysas skurož li
gas, greitai ižgidom. * *

ATM TIV IT mas sa'’a vyriem paęjentoms iug you kalboi ir užlai- 
A I JlJ.i A| kome didžiausioj slaptybėje. ' •

■m sutaisum vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntamjous ingvyaaposviętie.
-- Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidafauk prisiun- 
tima muku naujausios knlgas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adrese. - * t

Ton knigoie ira daug IlTnstmciu ir ii ira kejp.noumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kentia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apseka vvysokies lyg'J ir 
aajpe gali jotis gyditi poumurie. Rašyk pas:
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 75 22 Fifth Avė., Chicago, III.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira.........................................

(Apratik liga)
... 7.............. . Prašau pririunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp
gyditisie noumosie. ąi "

Mana vardas ir pravardie:.;........................................... ..................................... .................

Adresas.—P. O. Statas.

Pasiskubinkite
Kolai yra iš ko pasirinkti

Po pagarsinimai sumažinimo 
žieminėms drapanoms daugybę 
pardavėme pereitą mėnesį. Bet 
rime gana visokių mierų irgatur 
sirinkimui'gerų drapanų, o par 
me visas 15 procentų pigiau jų c 
liŠkos kainos. Tai yra, trumpas

Po 
žieminėms 
pardavėme 
rime gana 
sirinkimui 
me visas 15

Lietuvos Vkininke" radom* spie svarbiausius Lietuvo* gyventmonpsirvitkimus. apie mo
kykla*, valsčių, parapijų ir visokių draugijų reikalus, apie žemė* valdymą. Durno* ir vy. 
riausybės datlras (politiką), užsienių gyvenimų ir it. Talp-pat spauzdinatna^monėm* su
prantami straipsniai it gamtos ir Vitų mokslų. Duodama žmonėms v i tokiuose reikaluose 

nnrodymai Ir patarimai/
‘ŽEMEJE" rašoma apie taukų dirbimą, gyvulių auginimą, jų ligas ir gydymą, apie* 

sodiniakystą, bitininkystą ir kitu* ūkia dalykas.
Prie to d*» turime paminėti, kad 1W metai* visi m e t įn iy"Llat. Uk." *m sity tojai 
gaus: 1) KAUgSiDolit' i«t4 In ;1‘t R wk v iena* meuui* ZEME^ skaitytojas, kuri* už»l- 
saki*. "Liet. Utie'* navėllan vasario 1 d. 1908 m., gaus ^bandymui daržovių sėklos. Be Jo : 
dar ŽEMES skaitytojai Igno metai* ra* daktariikų patarimų — kaip saugolie* ir gelbetie* ■
RiKjligų. KAINA VILNIUJE IR KITUR *u nasluntimu: matam* 3-r., pusei metų 1 r fič ■

Imėn.aok. — ILSIEMt'OSE su nusiuntimą: metam*4 r., pusei metų L. Adresas:
Vilnius. "Lietuvos Ūkininko” Redakcija ir Administracija. I

■ai

kaini; 
jų iš- 

Bet dar tu* 
ir gatunkų pa

či parduoda-, 
jų origina- 

drapa- 
nis ar ploščius, vertus $22.00 parduo- 

mc už $18.00. Vertas $25.00 parduodame už $20.00, ir tt.
Pas mus galite gauti Trumpas Drapanas nuo 

$8.oo augštyn net iki $95.00, kas tik kokiif nori. Teip 
pat ir ploščius nuo $8.00 augštyn.

Todėl pasiskubinkite nusipirkti kol yra iš’ ko pasirinkti sau 
tinkamas drapanas sumažintą kaina.

The Bridgeport Clothing Co.
3246-3248 South HalstMst., >< ^, 33;^^) Chicage, III.
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