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Kunigo Dulkės byla, kuri 
rėjo būti nagrinėjama berželio 
d., atidėta tolesniam laikui.
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Man regis, 
“Saule”, mėtydama mokyto- 
nori parodyti savo galybę.
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MASKOLIJA.
Vidurinė paskola, apgarsinta 

Maskolijos viduriuose, ne pasise
kė. Paskirtas laikas užsirašymui 
jau pasibaigė, bet nėra pakaktinai 
užsirašančių, to<lėl laiką pailgino, 
bet ir toliau mažai atsiranda už- 
sirasančų. Taigi, rodosę kad ran
dui nepasiseks namieje gauti pa
siskolinti tuos 200 milijonų rub., 
kurių jis uždengimui nepritekliaus 
reikalauja. Reiks vėl melsti užru- 
bežiu. Bet nežinia, ar užrubežiuo- 
se galės reikalingus pinigus gauti. 
Mat Maskolijos piniguočiai naudo
jasi iš rando jų reikalų paramos, 
bet pats, neužsitikėdami per daug 
randui, jam pinigų ne nori duoti: 
savo pinigus revoliucijos laike jie 
perkėlė iš Maskolijos bankų į 
užrubežines; tą padarė net bankai, 
nes ir jiems pavojinga buvo pini
gus namieje laikyti, jie bijojo ne 
tik revoliucijonerių. bet ir rando, 
kati jis neužsimanytų iš bankų 
priverstinai pinigus paimti. Ei
nančių su randu tikrųjų maskolių 
laikraščiai ne kartą davinėjo ran
dui rodąs priverstinai nuo turin
čių pinigus juos atimti rando rei
kalams, o jų veto j išduoti assigna- 
cija^ kaip tai padarė pralošęs 
karą su prancūzais 185b metuose, 
kada reikėjo užmokėti prancūzams 
700 milijonų rublių karo lėšų. 
Randas vienok ne dryso žengti ant 
tikrųjų maskolių nurodomo kelio, 
nes tąsyk jo kreditas užnibežtuo
se visai butų nupuolęs, jis nė ant 
dulžiausių pahikenų ne butų nie
kur gavęs pinigų, visi popieriniai 
pinigai butų nupuolę dar labiau, 
negu buvo laike karo su 1 urki- 
ja, nes uždengimui vertės popieri
nių pinigų randas neturi tiek auk
so, kiek reikia. Prancūzų suteik
tą auksą mat suėdė karas su Ja
ponija. aukso dąbar Maskolijoj 
nėra tiek, kiek reikia.

Jeigu dabar ir pailginus užsira- 
šinėjimo ant paskolos laiką ne pa-a 
sisekš gauti tiek pinigų, kiek jų 
randui reikia; jeigu užrubežiuose 
teipgi. nieks nenorės skolinti, tai 
dar nuėinia, ko caro randas grieb
sis. Jam lieka — arba griebti 
priverstinai pas žmonės esančius 
pinigus, parduoti svetimam kra
štui kokį maskoliškųjų valdybų 
šmotą, arba parsamdyti svetimiems 
kapitalistams jų išnaudojimui ran
do rankose esančius turtus. 1 tir
tai tie ištikro nemaži, vertė vienų 
girių apskaitoma milijardais; yra 
dar kasyklos, dvarai ir kitoki ne
judinamieji turtai. Užstačius tuos 
turtus svetimiems kapitalistams, 
randas gali gauti tiek pinigų, kiek 
jam dabar reikia. Bet ar jis iš- 
<lrys tą padaryti? Maskolijos gy
ventojai teip nekenčia svetimų ka
pitalistų kaip ir chiniečiai Chinuo- 
se. Jų išsiviešpatavimas galėtų 
tokią revoliuciją Maskolijoj su
kelti, kid jos jau nė su kariumene 
negalima būt suvaldyti. Tas duo
tų progą svetimoms viešpatystėms 
į paskolą įkišusioms daug savo 
ukėsų pinigų kištiesi į vidurinius 
prietikius Maskolijoj. lo randas 
ir bijosi. Kol yra nors mažiausia 
viltis gauti pinigų užrubežiuose. 
turbut Maskolijos randas ne drys 
viešpatvstės turtus atiduoti užru- 
bežių kapitalistų išnaudojimui.

Maskoliškoji durna, po sunkiam 
darbui, po smarkių besikoliojimų, 
pasilsėti likosi paleista vasaros mė
nesiams. Susirinks ji vėl nidenyj. 
Žmonių labui ji nieko nepadarė. 
Rods užgyrė viską, ko randas nuo 
jos reikalavo, bet išto randui ne 
didėlė nauda, nes nė durna ne gali 
parūpinti tiek pinigų, kiek jų ran
dui reikia. Mažinti išlaidas ran
das neisdrys, nes tąsyk reiktų vi
są valdymo būdą perkeisti, suma
žinti skaitlių biurokratų, valdžion 
pakviesti kitus žmones. Caro gi 
sostas remiasi juk vien ant karei
vių karabinų ir biurokratų sauva- 
!ios. Kas yra naudinga žmonėms, 
tas yra priešingu biurokratams. 
Sutaityti to negalima. Nors Mas
kolija neturtinga, bet rando išlai
dos šiems metams išskaitytos- kur 

• kas didesnės negu turtingiausių 
ant svieto krantų —; Anglijos, A- 
merikos arba Prancūzijos.

27 d. liepos, lydimas prancūzi
škų kariškų laivų, atkako Revelin 
Prancūzijos prezidentas Fallicres. 
Atkako ' jis ant kariško laivo
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Metas XVII

Veritc”, lydimas kariškų laivų 
‘Dupatat Thuars” ir “Cassini”, 3 
vai. po pietų įplaukė į Revelio 
’iostą. Sustojus prezidento lai
vams, muzika ant caro laivo 
“Standard” ir carienės “Siaurės 
.Žvaigždė” grieže revoliucijonieri- 
šką prancūzų hymną "Marseillaise”, 
iiors jis Maskolijoj uždraustas. 
Mat jeigu yra reikalas, tai caras 
nesibijo • nė revoliucijonieriško 
hynino, jis uždraustas dainuoti tik 
.Maskolijos žmonėms. Čia gi rei
kia gerintiesi, laižytiesi Prancūzi
jos prezidentui, nes karštas jo pri
ėmimas gali šiek tiek atšildyti at
šalusias prancūzų širdis. Prancūzi
joj gi svarbiausia caro viltis, 
tik prancūzai dar gali suteikti 
ro randui tiek pinigų, kiek jis 
laikymui savęs reikalauja.

Vakare prezidentas buvo ant pie
tų pas carą ant laivo "Standard”. 
Gerdamas vyną, caras sveikino 
prezidentą ir išreiškė viltis, jog 
prancūzų ir maskolių tautos dar 
drutesnius užmegs ryšius palaiky
mui pasaulio sandaros.

Samaros ir Saratovo gubernijoj 
apsireiškė cholera. Epidemija siau
čia jau Caricine ir Astrachaniui.

TURKIJA.

\ ienaitinis.ąpart Maskolijos, dar 
despotiškai rėdomas Europoj kro
sas iki šiol buvo Turkija. Rods 
ir Turkijoj, jos sudrutinimui dar 
prieš paskutinį karą su Maskolija 
Midhat paša bandė įvesti konsti- 
tucijonališką rėdą. Konstitucija 
likosi apgarsinta, bet ją panaikino 
paskui įsiveržę maskoliai. Pasi
baigus karui, Turkija nužudė di
delius žemės plotus. įpuolė į sko
las. urėdninkams ir kariumenei 
nebuvo iš ko nė algų išmokėti. 
Užgimė viešpatystėj netvarka, ku
ri suteikė Europos viešpatystėms 
progą kištiesi į vidurinius krašto 
reikalus. Tokiose sanlygose kon
stitucija likbsi užmiršta, nors iš
tikro tik ji galėjo Turkiją sudru- 
tinti. vien ji draskomą sukilimų 
viešpatystę galėjo ant locnų kojų 
pastatyti. 
Maskolija,
kam apie jos įvedimą pasirūpinti. 
Jos apdirbėjas, Midhat paša nužu
dė suitano užsitikėjimą. jis likosi 
iš tėvynės išvytas ir kaipo išguiti- 
nis, pasimirė Arabijos tiruose. 
Sultanas užmiršo apie savo paža
dėjimą duotą žmonėms.

I Buvo vienok ir Turkijoj žmo
nės, kurie suprato, kad vienatinis 
būdas sudrutinti kraštą susidedan
tį iš visokių tautų — yra duoti vi
siems lygias tiesas, duoti progą 
patiems vaklytiesi, taigi įvesti Tur
kijoj konstitucijonališką rėdą. Rei
kalavo to teip vadinamiejie jau- 
niejie turkai, kurie sutvėrė savo 
partiją. Vadovais los partijoj bu
vo" vakarinėj Europoj, daugiausiai 
Prancuzjoj mokslius ėję turkai.

Kaip Masklijoj laisvės reikalau
jančius kimšo į kalėjimus, teip 
darė ir Turkijoj. Todėl jauntur- 
kams atsėjo ^centrą perkelti į už- 
rubežius. Bet jie, ir svetur bū
dami, sėjo laisvės sėklą. Tą leng
vino jiems viešpataujanti Turkijoj 
netvarka, besikišimai svetimų vieš
patysčių į vidurinius Turkijos rei
kalus, kas tik erzino gyventojus, 
nes svetimiems visai nerūpėjo su
drutinti Turkiją.

Jaunturkai paskui sukrovė sau 
lizdą sukilimų draskomoj Mace- 
donijoj ir iš čia varė agitaciją. 
Suitano valdžios gaudė juos, va
dovus kišo 4 kalėjimus, bet suki
lusiame krašte ne lengva buvo vi
sus išgaudyti. Iš Macedonijos jų 
agitatoriai važinėjo. į Albaniją, 
agitavo kariumenėj. Agitaciją 
lengvino tas, kad sultanas kartais 
per ištisus metus nė kareiviams, 
nė oficierams algų negalėjo išmo
kėti. Apėmus tik revoliucijos dva
siai čielus kariumenės regimentus, 
jaunturkai atvirai pastate savo rei
kalavimus. Sultanas liepė suare
štuoti pasirašiusius' po reikalavi
mais oficierus, bet už juos užstojo, 
čieli kariumenės korpusai. Sulta
nas dar priešinosi, bet kada ir al- 
baniečiai, ant kurių remiasi suita
no sostas, teipgi pareikalavo lai
svės ir konstitucijonališkos rėdos, 
sultanas nusilenkė. Jis prašalino 
klaidinusius jį ministerius, jų vie
toj pakvietė kitus, kurie apdirbo 
konstitucijos pamatus, suteikian
čios žmonėms jau daug platesnį

veikimo lauką negu buvo pirmuti
nė Midhato pašos apgarsinta.

Sulyg naujos konstitucijos, sul
tanas pripažysta visiems gyvento
jams, be skirtumo kilmės ir tikė
jimo, lygias teises. Nieks be tei
smo negali būt baudžiamas; pri
pažysta laisvę tikėjimo ir spaudos, 
nepalieČiamybę ttnrtų ir namų, pa
naikinimą kankinimų išgavimui 
prisipažinimo.

vNeužilgio bus Turkijoj rinki
mai parlamento atstovų. Rinks 
vieną atstovą nuo 50000 gyvento
ją

Galima dabar tikėti, kad įvedi
mas konstitucijonališkos rėdos pa
darys galą ir sukilimams Macedo- 
nijoj, atims progą svetimoms vieš
patystėms kištiesi į vidurinius Tur
kijos reikalus. Konstitucijai ga
lėtų priešintiesi vien Maskolija, 
bet ji dabar pati per daug darbo 
turi namieje.

AUSTRIJA.
Vekijos sostopilėj susirinko sla

vų kongre^s. Kalbėtojai išreiškė 
nekentimą vokiečiams, kadangi iš
tikto vokiečiai yra pavojingiausi 
slavų priešai. Atsilankymas Če
kijos sostą pily j daugiau slavų, dar 
labiau pakėlė terp čekų nekentimą 
vokiečių. Laike pašventinimo Pra- 
goj čekiškų tautiškų namų, susi
rinko pulkas vokiečių prisižiūrėti 
ceremonijoms. Gal būt, kad vo
kiečiai 
tikėti, 
čekus, 
(»ana,
čių su peiliais. Keturi vokiečiai 
likosi labai sunkiai sužeisti. V o-• •** • ckiečiai dabar šaukia savuosius at
keršyti čekams. Ištikro Čekijoj 
vokiečiai negali nė viena puse gat
vės drauge su čekais vaikščioti, 
nrs susitikimas retai apsieina be 
muštynių.

PRANCŪZIJA.

Atėję iš prancūziškos valdybos 
Cochinchinos, pietinėj Azijoj, te
legramai, jtaduoda. jog toje valdy
boj vėl sukilo čiabuviai gyventojai 
prieš prancūzų valdžią, 
škasis 
pou 
mo

Prancuzi 
mieste Ninh- 

pastiprini- 
uniu laiku,

nes prancūzus apgulę laiko 2000 
ginkluotų čiabuvių., Teisybė, čia
buviai turį prastus ginklus, bet 
kati prancūzai baigia amuniciją 
ir jų yra daug mažiau, tai jų pa
dėjimas gana pavojingas.

• Prancūzijoj, mieste \ igueux 
streikuojanti darbininkai ■ ]>akėlė 
smarkias riaušes. Jie išgriovė 
tiltą ir norėjo dirbtuvę uždegti. 
Policija pasikvietė kareivius |>a- 
gclbon, kurie išvaikė darbininkus. 
Bet

Žmonių švietimo ministerija 
išaiškino, kad suaugęs žmogus ga
li skaitytis tik toks, kurs mažiau
siai turi septynioliką metų. To- 
dėlei vidutinių mokyklų mokiniams 
neturintiems dar septyniolikos me
tų, mokyklų vyriausybė turi tiesą 
užginti lankyti kursus, suaugu
siems žmonėms įsteigtus, lygiai 
kaip užgina viešų susirinkimų lan
kymą.

Popiežius paskyrė vyskupą A. 
Vnukovskį Mohilevo archivyskupu 
ir visos Rusijos katalikų bažnyčios 
metropolitu, Peterburgo katalikų 
akademijos profesorį ir kanauniką 
J. Cieplaką — Mohylevo pavysku- 
piu; pralotą S. Denisevičią Klav- 
diopolo kapitulos vyskupu ir Ploc- 
ko vyskupijos pralotą A. NovoveL 
skį — Plocko vyskupu.
Ministerių tarybą nusprendė 1910 
metų gale padaryti Rusijos gyven
tojų visuotiną surašą. Išlaidos

Vilniaus mokslo .apskričio val
dyba patarė liaudies mokyklų di
rektoriais uoliai satlgoti, kad pri
vatinių mokyklų steigimas neskau
stų žemesniojo liaudies švietimo, 
ir įsikūrus privatjškoms moky
kloms, kurių užlaikyme dalyvaus 
miesto arba visuomenės valdybos, 
liaudies mokyklų direktoriai turi 
prižiūrėti, kad tos valdybos pildy
tų priedermes, kurias apsiėmė.

VILNIAUS EV. REFORMATŲ 
SINODO PRANEŠIMAS.

Vilniaus ev. reformatų sinodo 
posėdžiai jiasibaigė 19 berželio. 
Buvo suvažiavę atstovai iš viso 
šiaurvakarinio krašto; sinodo už
davinys buvo peržiūrėti sinodo 
įgaliotosios Kolegijos Vilniuje vei
kimą ir savo parapijų aprūpinimą. 
Iš 35 su viršum, tūkstančių ru
blių, kuriuos kasuiet sinodas turi 
nuošimčių nuo kapitalo, nuomų 
už pliacius mieste, namus ir že
mę : šįmet paskirta beturčiams 
1501 rub. 45 kap.; 
švietimui 5943 rub.
|>inigų paskirtųjų 
švietimui 31 lietuvis

2380 rub. \ iii kiti pinigai 
užlaikymui Kolegijos valdi- 
ir dvasiškuos, bažnyčių ir 
prie bažnyčių taisymui ar-

gauna 
išeina 
ninku 
triobų 
ba paturėjimui.

šįmet sinoilas ypač atkreipė aty- 
džią j besimokinančią jaunuome
nę. . Mok'ląeivius ir moksleives 
sinodai norėtų kuogausiau šelpti 
medžiagiškai. Daug kalbėta ir 
manyta apie tą, kaip čia sutvar
kius sinodo išleidmms, kad dau
giau liktų iaunup»neoė* švietimui. 
Nutarta nuo aie:4Mii^metų strig
ti kiekvienoje |«aropijoje vyrija* 
(kuratorijas) ir pačius parapijo
mis pritraukti prie užlaikymo dva
siškuos ir abelnai prie aprūpinimo 
savo parapijos reikalų. Kur ko
kia parapija apsiimtų, arba nors 
prisidėtų prie >avo kunigo užlai
kymo, tenai sinodas leistų |>atiems 
parapijonams rinkti sau kunigą, 
ko ikišiol dar nebuvo, 
dar galutinai nenuspręsta, 
iki kitų metų sinodo.

Vienas iš svarbiausių 
miausių šių melų sinodo 
mų — atspauzdinti
senus aktus ir dokumentus iš tur
tingo sinodo archivo; tie spauzdi- 
niat išeis kasmet atskiriomis kny
gomis po vardu "Monumentą Re- 
formatinis polonicae et Lithuani- 
cae”; toks leidimą* labai yra svar
bus, nes tuose aktuose -(raštuose) 
ikišiol buvo paslėpt* didelė Lietu
vos istorijos dalis. Taip gi nutar
ta kitais metais iškilmingai švęsti 
400 metų sukaktuves Jono Kalvi
no gimimo dienos.

(Iš “V.2 ”)

sokius mažmožius, r siūti, virti 
ūkininkauti.... Žodžiu sakant — 
merginos, kurios piaėjusiame ru
denyje skubinosi į 
lę”, manė daug ko 
Bet draugijos “Saulės” 
turbut maža tesiskaito 
prižadais; jinai pildo 1 
"prižadėta — patiešyta, 
sėta — nergriešyta”.

Šiomis dienomis išgirdau, kad 
"Saulės” valdyba minėtosios “se- 
minarijėlės mokytoją p. Seniau- 
skaitę perkelia iš Kauno į Kal
variją ((Telšių pav.); o į jos vie
tą kviečia šįmet baigusią “Sau
lės" kurdus p. Laikunaitę. Kas- 
žin, ar gerai elgiasi “Saulė”, pa
keisdama jau pritirusią ir kelis 
metus mokytojavusią p. Seniaus- 
kaitę dar niekad nemokytojavu
sia p. Laikunaitę. Nors Se- 
niauskaitė neprašalinta tik per
kelta į kitą vietą, bet vis-gi ne
geistinas ir toksai apsireiški
mas, nes mainymas mokytojų la
bai daug vodija mokyklai; moky
tojas (ar mokytoja), juo ilgiau 
vienoje mokykloje \ dirba, juo 
daugiau naudos suteikia savo 
mokiniams, nes su jais arti susi
pažįsta, ir iš mokyklos pasidaro 
tikra šeimyna vienijanti ir rišanti 
ne tik mokytoją su mokiniais, bet 
ir mokinius, kaip draugus. Ta
čiau* draugijos “Saulės” valdyr 
ba, eidama žingsnis į žingsnį 
drauge su reakcija ir bijodama 
nuo jos atsilikti, maža tesirūpina 
mokyklų gerove. Taip anuomet 
be apeliacijos prašalino nuo vie
tos nieku neprasikaltusį Šančių 
mokytoją St. Matijošaitį, o neuž
ilgo (totam atstatė K. Merkevi
čių.. Šisai mokytojas Sausio mė 
nesyje buvo pakviestas Kaunan 
"Saulės” mokyklon ir ligi mokslo 
meto galui sąžiniškai pildė sa
vo pareigas. Dabar, vakacijoms 
prasidėjus. "Saulė*” valdyba at
stato p. Mak. nuo vietos, pasiai
škinusi, buk jo atstatyme jinai 
nekalta, kadangi Kauno liaudies 
mokyklų direktorius netvirtinąs 
Merkevičiaus mokytoj u m, — 
“Sąulės” valdyba turinti direkto
riaus atsiųstą tam tikrą praneši
mą. kuriuo jis aiškina, kad p. Mer
kevičius negalįs būti mok y toj tt- 
mi. Viskas gali būti, tik man 
keistai išrodo tas apsireiškimas, 
kad “Saulės” draugijos valdyba, 
pasikvietusi mokytoją, taip ty
čiojasi iš jo.

.Nejaugi jinai negalėjo pareika
lauti, kad direktorius pripažintų 
Merkev. mokytojom, juk jis jau 
io metų kaip mokytauja ir nieko 
blogo nėra padaręs?
kad 
jais,

seminarejė- 
išmflkti. 
valdyba, 

su savo 
priežodį: 

neište-

senovei prislėgta, dūsauja po gy
venimo našta. Naujoji politiškoji 
įstaiga — durna, pirmuoju ir ant
ruoju savo gyvavimo metu, gaivi
no žmonėse naujas viltis, bet šian
dien ir ji jau užmiršta, išrodo lyg 
koks paprastas didžpomų^^stimas. 
Kad bereikėtų kitus atstovus du- 
mon rinkti, kasžin ar juos kas 
musų kampe berinktų, ir jų dar
bais nebeinteresuojasi; susipratu
sioj ie sodiečiai, kurie skaito laik
raščius, dažniausiai sakosi visai 
neskaitą durnos posėdžių aprašy
mų ir laukią, kuomet, durnai išva
žiavus ant “poilsio”, laikraščiai, 
posėdžių vieton, talpįs ką nors 
naudingesnio. Iš visur girdžiame, 
kad lietuvių laikraščiai labai ma
žai beskaitoma, — čia Skuode — 
atbulai: pradedant nuo 1905 m. 
pareinančių laikraščių skaitlius kas 
metai auga, ir užvis pakilo šįmet; 
neperdideliame Skuodo valsčiuje 
patrina ligi 130 ekz. lietuvių laik
raščių ; viena tik “Žarija” nebetu
ri čia skaitytojų: jos pareina tik
tai 1 ekz. ir 5 ekz. vienon knygų 
sankrovon pardavinėjimui ir tuos 
tankiausiai neišperka.

Nemažą triukšmą pakėlusios šį 
pavakarį kalbos įsteigti Skuode vi
dutinę mokyklą, praskambėjo be 
atbalsio; ištikto: "pakilo kaip sa
kalas, . mitupė kaip vabalas”, anot 
priežodžio. Kol buvo Skuode že
miečių viršininku Cigleris, jis bu
vo pakėlęs sumanymą, bereikalin
gai riogsančiuose grudų magazi
no milžiniškuose mūruose įsteigti 
progimnaziją. Kai kurie, pasiti
kėdami p. Ciglerio darbštumui, iš- 
tiesų jau buvome nutlžiugę, bet 
jam išėjus, viskas tuo ir užsibaigė 
šį pavasarį įsikūręs "Saulės" sky
rius pirmuoju savo idealu pasi
statė įrengti Skuode net gimnazi
ją. bet pašnekėjo ir vej nutilo, kaip 
ir pačios draugijom gyvavimas. 
Ar įeis kada nors saulutė ir i 
musų langą ? Didelis klausimas.,

Damazas Treigy s.

gų duoti žemės pirkti. Pavasario 
pradžioje jis ketinęs apdovanoti 
žmones žeme balandžio ir gegužė* 
mėnesiuose; bet kada šie rimtai 
pareikalavo jiems duoti žemės, 
tuomet p. Gnatovskis savo paządė- 
jmus atstūmė net kitiems metams, 
o šįmet žada duoti tik po 100 
rublių, bet ir tų, žinoma, niekas 
negavo, nė negaus. Apgautųjų 
tokiu budu daugumas susipranta 
ir iš sąjungos išstoja. Matydamas 
kuoaiškiausį nepasisekimą, p. Gna
tovskis sugalvojo, jog jam dėlto 
nevyksta, kad jo vėliavą kitatau
čiai ir rusai netikėliai (suprask 
inteligentai) prakeikė ir apšmeižė, 
užtat esą ir jo sąjunga pradeda 
irti ir griūti. Tokiomis mintimis 
susikrimtęs, p. G., sušaukęs žiup
snelį savo ■juodųjų”, nutarė vė
liavą nugabenti iš Panevėžio į Vil
nių peršventyti. laimingos ke
lionės !

J. Besparnis.
(Iš ‘V.2.’)

Šiomis
"Vilniaus Aušros” apylinkės val
dyba gavo iš Kauno gubernato
riaus atsakymą, kad prašymas, 
kurio buvo maldaujama leisti 
įtaisyti Pumpėnuose viešąjį kny- 
gyną-skaityklą, atmestas. Ir iš
tikro nuostabus daiktas: apšvie
timo draugija neturi teisės nei 
^nygyno, nei skaityklos (urėti. 
Kam gi tat ir leidžiamos draugi
jos, kad joms ginama paskui bu
tų ką-nors veikti? Juk apšvieti
mo draugija įsikūrė ne vien tam, 
kad žmonėms kur butų proga 
šviesties.... Pasakys kas: “Na, 
Draugija vis daugiau gali pada
ryti, negu atskiri žmonės”, 
turėtų būti, bet kartais
matome. Ką gi čia nuveiks ir 
draugija, jėigtt jai Arsa^audžia
ma ir trukdoma daryti, kas ne
tinka valdžios norams. Maža 
žmogus tepasidžiaugsi taip esant 
ir iš draugijos, kad ji visur pa
žabota.

Bernelio 7 d. per Skuodo apy
linkę ėjo baisiausia perkūnija, ko
kią jau seniai kas bepamena. Pa
luknės sodžiuje sudegino tūlo Mo- 
tėjausko trobelę ir mirtinai sužei
dė jo pačią. Padunojaus sodžiu
je sudegino jaują, ir netoli Ilakių 
— tūlo ūkininko visą gyvenimą; 
sudraskytų 
matyti . -

Iš KAUNO.
Ant Žaliojo Kalno yra dviejų 

kliasų mokykla. Joje mokytojau
ja p. K. Lekeckas ir p. Seniau- 
skytė. P. Lekeckas yra drauge 
ir taip vadinamos “seminarijė- 
lės” vedėjų. Skaitytojas gal 
paklaus, kokia tat mo
kykla ta "semmarijėlė”. Rusijoje 
yra taip vadinamos parapijinės 
mokyklos (školi gramoti), kurio
se mokytojauja arki dyjakas, arba 
išėjęs pradinės mokyklos mok
slus asmuo. Idant ir pas mus 
įvykdinti panašias parapijines 
mokyklas, draugijos “Saulės" 
valdyba sumanė surinkti suau- 
giausias mergaites, kurios po so
džius moko gavėnios laike vai
kus, sukviesti jas Kaunan, me
tus kitus pamokyti skaitymo-ra- 
šymo ir prie bažnyčios įsteigtose 
mokyklose jas apgyvendinti. Ar 
pasiseks “Saulei” tas įvykdinti 
— parodys laikas. Tuo tarpa 
jau turime “Beminarijėlę ”, kurio
je šįmet mokėsi 14 mergaičių, « 
tik nežinau, af jų nors viena pirm 
atvykimo į Kauną mokė vaikus ir 
ar toliau kada-nors mokyt. Mat 
jos, išgirdus|os; kad Kaune atsi- 

. dvikliasės
m tikra mokykla,

dengė prie |‘‘$aulės
mokyklos
kurioje netik rašyti, skaityti ir 
skaitliuoti niokys, bet ir įvairių 
rankų darbų, sakyshne: mėgsti, 
pinti iš karnų, balanų ir t. t. vi-

Iš PASVALIO, 
Kauno gub.

Turime senelį vargoninką Na- 
reiką, kurs surinkęs mųsų parapi
jos jaunuomenę, gražiai pramokė 
giedoti ir dainas dainuoti. Nuo 
pradžios turėjo daug vargo, l>ct 
užtai dabar ir pačiam ir kitiems 
gražu pasiklausyti, kaip jo cho 
ras gražiai užtraukia: “Lietuva 
tėvynė mųsų", arba "Ant kalno 
karklai siūbavo"’ ir kitas pana
šias dainas.

Buvo neseniai mus įrengtas 
vakaras su vaidinimu. Artistai 
mvlėtojai gerai sulošė, žmonių ir
gi nemažai susirinko, -tik dabar 
iš to vaidinimo priežasties kįlo 
daug nesmagumų. Pelnas iš vaka
ro ketino būti atiduotas Panevė
žio realinės .mokyklos'nepasitu
rintiems mokiniams. Bet pasi
baigus vaidinimui, to vakaro įren
gėjas dingo ir niekas ligšiol ne
žino nei kur jis, nei kur pinigai, 
kurie per tą vakarą buvo su
rinkti.

Dabar policija tardo visus prie 
to vakaro prisidėjusius dėl tų už 
biletus surinktųjų pinigų.

A. Lapukas.
(Iš ‘V.Ž.’)

IŠ
Aplink Panevėžį ramu, tylu, ro

dos kad gyvenimas užmiršo savo 
bėgį. Niekur negirdėti tų balšų 
ir kalbų, kas buvo girdėta, ir kal
bėta anais metais. Lietuvystė čia 
žymiai platinasi, nors ir sutin
ka daug visokių klinčių. Žmonių 
apšvietimas taipgi biškutį slenka 
pirmyn. Panevėžio "tikriejie ru
sai” kasžinko nesusitaria tarp sa
vęs ir skaidosi. Netoli nuo Pa
nevėžio, Talninų kaime poselencas 
(apgyvendintos rusas) Sosnovskis 
savo žemę pragėrė ir dabar val
džia jo žemę už skolas parduoda, 
liet ją pirkti tik nišai turi tiesą. 
Žemės derybos buvo paskirtos du 
kartu Panevėžio pavieto susiva
žiavime. ir niekas tos žemės nenu
pirko. Rusai pirkti nenori, nes 
sako, kad jie ir nuo* tos žemės, 
kurią dabar turi, nori bėgti. Ru
giai ir vasarojus laukuose išrodo 
vidutiniškai. Pievos prižėlė neper- 
blogai. Lietus palija gana tan
kiai.

lS Šakynos, 
Šiaulių pav.

Nėra, turbut, niekur tokio tam
saus kampelio kaip pas mus Ša
kynoje. Čia žmonės nedėldienio 
laukia, kaip saulės patekant, o su
laukę. kaip tiktai iš bažnyčios išei
na, ypatingai Jaunuomenė, skubiai 
traukia alaus gerti. Kadangi Ša
kynoje nėra alinės, tat išsinešę 
ant gatvės, ramiai sau lenkia, o 
išlenkę alutį, traukia tiesiai prie 
šventosios monopolio degtinės pa
ragauti. Nes degtinė yra geriau
sias jų vaistas. Bet pasiūlyk tu 
jiems laikraštį, tai tuojau tave iš
vadina bedieviu, ciciliku, parmazo- 
nu ir kitais gražiais žodžiais ir 
dar žada apskųsti klebonui. Kam, 
sako, tie tavo laikraščiai naudingi, 
— kad aš turiu atliekamą skatiką, 
tai nuėjęs pas monopolį, atsigeriu 
degtinės ir tuokart jaučiu, kad 
mano širdis pasilinksmina. Teisy
bė, jiems laikraščio nė parodyti 
negalima, nes nuo tokio žmogaus, 
kurs laikraščius skaito, jie bėga 
kaip nuo kokio žvėrio. Degtinę 
gi jie geria, kol nepapamsta ir ei
na namo, galvoms į triobas dau
žydami. Tačiau jiems nepavyksta 
namon pagrįsti: pavirsta kur ant 
kelio ir miega. Atsiranda daug 
tokių, kurie, radę girtą begulint, 
apkrausto jo kišenes ir jeigu dar 
randa kokį skatiką, tai pasiima.

Svieto Parėjunas.

SKUODO, 
Kauno gub.

Reakcijos bangai užplaukus, už
snūdo pas mus visas politiškasis 
gyvenimas; žmonių krūtinė, iš' 
amžių įpratusi tvankųjį orą gerti, 
laisvės dienose sveikesnio gaivio 
truputį paragavusi, dabar vėl po

J. Čerkesas.
(Iš “V. 2.”)

Panevėžio tikrųjų rusų sąjun
gos vadui p. Gnatovskiui pradėjo 
nevykti. Jo sumanymams maža 
kas tepritaria, jo sąjungos skait
lius mažinasi. \ isa miesto “rusi
škoji” inteligentija p. Gnatovskio 
pradeda neapkęsti, jo darbus vi
saip niekinti. Nekurie pakėlė bal
są, reikalaudami, kad sąjungos 
vėliava butų išgabenta ne tik iš 
cerkvės, bet net iš Panevėžio. Va
das, žinoma, nepaklausė. Nete
kęs tarp inteligentų šalininkų, p. 
Gnatovskfs stengiasi patraukti že
mesniuosius sluogsnias, bet ir čia 
mažai tesutinka pats sau lygių. 
P. Gnatovskiš kas sanvaitė susi
kviečia visos apygardos stačiati
kius sodiečius, visokius miesto val
katas, čigonus ir žada jiems pini-

Iš ŽAGARĖS. 
Šiaulių pav.

Pradžioje berželio parvažiavo 
iš Anglijos Nariškinas, dvejus 
metus nebuvęs savo dvaruose. 
Jam parvažiavus, pasiskubino 
jam į kojas ir N. Žagarės klebo
nas Račkauskas. Užklaustas, ar 
jau aprimo žmonės apie Žagarę, 
klebonas atsakė, viskas butų ge
rai ir ramu, jei ne tos "gazietos”. 
“Negerai, sako Račkauskas, pa
darė caras, leisdamas lietuviams 
spaudą”. Pirma, sako, visai ki
toks ‘ buvę gyvenimas. — Kad 
teip klebono Račkausko buvo 
kalbėta, turbut neatsisakys pa
tvirtinti ir buvęs kartu su juo ka- 
mendurius Stcikunas, nors ši ži



nia yra patirta ne nuo kamendo- 
riaus, bet nuo paties Nariškino ir 
jo tarnų.

■2 • Kurmis.

16 d. berželio nuo paties ryto 
. prasidėjo Žagarėje kratos. Krė

tė vietinis “nadziratelts”, žandaras, 
sargybiniai ir dar du žandaru iš 
Šiaulių. Iškrėtė daktarą Avižonį, 
mokvtoją V okietaitį, buvusį zakri
stijono padėjėją Mackevičią, ban
ko sargą Vištartą, Buišio sankro
vą ir Buišio namus. 
Avižonį paėmė kelioliką laiškų ir 
650 įvairaus turinio lietuviškų 
knygelių, daugiausiai “Šviesos”, 
“Ateities”, “Naujosios Gadynės" 
išleidimų. Pas mokvtoją \ okie- 

laį- 
ne-

Pas Dr.

taitį paėmė teipogi kelioliką 
škų. Daugiaus niekur nieko 
paimta. Jieškota daugiausiai lie
tuviškųjų knygelių. Kratoms 
ry’ti paliepimas duotas Šiaulių žan
darų viršininko. Patįs krėtusiejie 
žandarai keliose vietose stačiai pa
sakė, kad kunigų buvęs duotas 
“donosas”. Visų spėjama, kad tai 
naujojo klebono Račkausko dar
bas. Nors tai dėl daugelio prie
žasčių labai įtikima, betgi šiandien 
to tvirtinti negaliu. Turbut neuž
ilgo viskas paaiškės.

P.

da-

A.

Bet, nelaimė, tarp

Iš DVIRAČIŲ SOD., 
Žagarės vai., Šiaulių pav.

1907 m. sodžius padirbo for- 
mališką nutarimą išskirstyti du
bas į viensėdžius. Sis nutarimas 
turėjo prasidėti vykdinti šįmet. 
Dėlto kone visi ūkininkai jau 
išarė ganyklas, susivežė medegos 
trioboms ir tt.
sodžiaus laukų driekiasi 2 rėžiu 
(13 deš.) pono Nariškino žemės. 
Ūkininkai kartkartėmis meldžia p. 
Nariškino įgaliotinio priimti tas 
13 deš. "žemės prie savo folvarko 
“Liuter”, bet ant visų maldavi
mų viens ir tas pats atsakymas: 
“Nupilkite po 200 rub. už dešim
tinę, tai galėsite dalintis". Musų 
žemės dešimtinė įkainuota 29 rub. 
Męs prispirti, sutiktume ir kelia- 
riopai brangiai nupirkti, kad tik 
pasiliuosuoti iš sodžiaus, bet mu
sų nelaimė dar tuo nepasibaigia. 
Pasakė mums, kad, ponui Na- 
riškinui parvažiavus iš Anglijos, 
š. m. berželio 1 d. taps ta žemė 
parduota; tačiau ir ponas
žiavo, o ją^lfteko nedaro. 
“Dabar jau prisiartinoprisiartino mėšlave
žis, sodžius j viensėdžius dar neiš
dalytas ir vėl metus prisieis dirbti 
po senovei ir nešti tūkstančius 
nuostolių už tai, kad ganyklos 
išartos, gyvulių nebėr kur dėti, 
dobilų taipgi sodžiuje negalima 
sėti. Jau nekartą kreipėmės „ir j 
žem. viršininką ir į tvarkomąją 
komisiją, bet visur gavome atsa
kymą : sulygkite su ponu, tai ir 
galėsite išsidalinti*’, o ponas tuo 
tarpu į musų vargus ir nuostolius 
ir atidžios neatkreipia, rasit anam 
ir nežinomi musų vargai. Pats pas 
save žmonių neleidžia, o urėdas 
galėjo apie tai jam užtylėti.

Dvilačių sod. ūkininkai.

IŠ SKUODO VALSČIAUS, 
Telšių pav.

Musų valsčiaus ūkininkas No
vickis iš ruso Chartovičiaus (Ur- 
mių sodžius) nusipirko visą ūkį. 
Padarė dokumentus ir davė dalį 
pinigų. Dasižinojęs apie tai zem- 

- skis, liepė dokumentus panaikinti 
ir pasakė Chartovičiui neįeisiąs 
jam parduoti žemės lietuviui.

Žemaitis.
(Iš “L. U”.}

IŠ KUPIŠKIO, 
Ukmergės pav.

Žemiečių viršininkui prisakius, 
berželio 4 d. buvo sušaukta val
sčiaus rinktinių sueiga apsvasty- 
mui, kaip įkurti Kupiškyje dvi- 
kliasinę mokyklą. Tą dieną visi 
susirinko paskirtu laiku ryto 10 
valandą.

Pirmiausia buvo perskaitytas lei
dimas mokyklos statymui. Atsi
rado norinčiųjų paimti, bet tą 

- dieną niekas nepaėmė.
Buvęs sausio mėnesyj rinktinių 

BJisirinkimas buvo sumanžinęs al- 
gas visiems valsčiaus ponams 

I (raštininkui,. teisėjams) ir atsisa- 
| kęs mokėti algą mokytojai, kuri 
| laisvės dienose buvo išvaryta, 

į. E Raštininkas perskaitė tą nutarimą 
į ir atrado, kad “sjezdas” jo neuž- 

W tvirtinęs ir kad reiksią algas mo
ki keti po senovei; taipgi reiksią ir 
| mokytojai užmokėti 300 rub., nors 
| ir nemokino vaikus per tą laiką, 

Fy nes buvo be vietos — nė kapeika 
|| jos neturėti pražūti. Ar valstie- 
K čiai nori, ar nenori, turės mokėti. 
X Žinoma, vyrai nenorėtų su tuo 
^Sutikti, I

nes rusiškai nemoka kalbėti,

musų valsčiuje dar tebėra rusų 
kalba ir jeigu nemoki rusiškai — 
tai prisieina tylėti. Žemiečių vir
šininkas išrodinėjo, kad rinktinių 
nutarimas vaikiškas esąs ir kad 
jie visai negerai padarę, sumažin
dami algas.

— Gėda, sakė jis, tokius nutari
mus daryti: padidinti galite, o su
mažinti neturite teisės, “sježdas” 
teisingai paskiria visiems algas. 
Ant to S. Balčiūnas atsakė, kac 
jeigu ponai viską gali, tai kam 
čia dar žmonės šaukti, tegul sau 
viską vieni nutaria. Prie to dar 
P. Dyrda pridūrė, kad jeigu per- 
dėtiniai visados užstoja valdinin
kus, o valdininkai perdėtinius, tai 
rinktiniai turi užstoti valstiečius, 
nes visi juos spaudžia; męs, sakė 
jis, turėkimės, kol galėsime, ir šią
dien nė kapeikos nepridėkime.

Žemiečių viršininkas susiraukė 
ir priėjęs prie Balčiūno ir Dyrdos 
paklausė, kas jie tokie, iškur ir 
kur išmoko rusiškai. Paskui jis 
pakišo valdžios aplinkraštį (cir
kuliarą), kad jeigu valstiečiai duo
tų dešimtinę žemės, tai valdžia pa- 
statysianti mokyklą savo lėšomis. 
Balčiūnas paaiškino, kad mokykla 
labai reikalinga, bet valdžia turi 
būt pamiršo, kad valstiečiai kuone 
visi mažažemiai ar bežemiai. Tai
gi jie dar nuo valdžios turi rei
kalauti žemės. O valdžia vis nuo 
valstiečių reikalauja kokių tai ma
lonių. Valstiečiai, ant nelaimės, 
už valdžia biednesni ir žemės ne
turi, tai ir liks turbut be moky
klos. Nors valdžios žemės aplin
kui daug, bet mokyklai jos trūk
sta. '

Dar vyrija norėjo^ nutarti, kad 
sargybiniai taip nekankintų žmo
nių su “stoikomis", nes dabar 
reikalaujama kuone kas dieną po 
5-tą pakinkytų arklių "juos 
žioti

Žemiečių viršininkas tankiai 
nėjo aplinkraštį (cirkuliarą),
būtinai reikią vežioti sargybinius. 
Pareikalavus parodyti tą aplinkra
štį, neparodė, tik atsakė, kad jis 
juk nemeluos; vienog valstiečių 
reikalavimo į nutarimus neįrašė. 
Jis dargi pasisakė esąs ne koks 
ponas, bet toks pats, kaip ir kiti 
valstietis. Klausimas tik keno ge
ro jis žiuri. '

Berželio 13 d.

va-

mi- 
kad

Klivickiui
K*>-wtva į

Išrin- 
keturis žmo-

nes.
Du — rinko sueiga, o kitu du 

pats zemskis, nors sueiga jų ir 
nenorėjo. Mat visuomet taip yra, 
ką ponas nori, tą ir paskiria.

Povilas' Uuteris.

Lebedžių sodžiuje nusišovė Jo
nas Kiaulėnas. Jis buvo kaltina
mas (teisingai ar ne — nežiina) 
už Virbališkių Vaičiaus kasos iš
plėšimą. Jieškojo jo sargybiniai 
ir ankščiau,, nes jis buvo kaltina
mas ir už kokio tai monopolio plė
šimą. Slapstymos ir kasdieninis 
pavojus privertė žmogų pasidary
ti sau galą. Nusišovė jis berželio 
m. 12 d. pavakaryje.

— Per devintines, susimušus ko
kiems ten žmonėms, buvo užmu
štas Laučių sodžiaus ūkininkas 
Antanas Čepas. Nors jį nami
škiai atsiėmė, bet policija laidoti 
nepavelyja. Vis tai pasekmės gir- 
tuoklybės. Gėda kupiškėnams.

Dubėsės Tilvikas.
(Iš “L.U.”)

IŠ TAURAGĖS.
Tauragėje berželio 18 d. iš val

sčiaus kasos buvo pavogta apie 
tūkstantį rubl. Dabar išsiaiškino, 
jog raštininko pagelbininkas iš
siuntęs sargą (kurs prie kasos 
miega) į miesčiuką, pats išlaužė 
kasą ir paėmęs pinigus ir keletą 
pasportų, pabėgo. Tą pačią die
ną buvo suimtas Šiauliuose. Iš
sidavė savo duosnumu: kelyje duo
damas vežėjams rubliais ant arba
tos ir tuom atkreipė policijos akis 
į Savę.

Berželio 14 d. netoli Tauragės 
ir Pundalavos nušauti du kontra- 
bandnešiai, o 18 d. Šilinguose vie
nas, 
mai

Tai jau ne pirmi atsitiki- 
šiuose metuose.

IŠ TELŠIŲ PAVIETO.
Netoli Telšių, Pasvagiuose, 

1908 metuose, kelis dešimtis 
stačiatikių šeimynų, atkeliavusių 
iš Vilniaus >gub., nusipirko 1100 
žemės dešimtinių. Vietinė ad
ministracija ir bankas, kiek galė
dami, šelpė ir gelbėjo atėjimus: 
tai jiems pinigišką pašalpą teik
dami, tai pratęsdami banko sko
los apmokėjimo laiką, tai žemės 
mokesčius mažindami, bet nežiū
rint į visus tuos palengvinimus, 
380 atėjūnų netik ką iš jų reika
laujamųjų mokesčių nepakėlė.

bet neką gali pasakyti, bet dar-gi prami,tl ant irktojo 
o Gžemės gabalo neįstengė.

-ianfiišj o .pimioiuži b-mdužl nobjtt

šįmet Telšių pavieto žemės 
tvarkomoji komisija ir jos būti
nas narys Rindinas susitarė su 
Kauno valstiečių banko filija, nu
sprendė sekančiu budu gelbėti 
nusigyvenusius pasvaigiečius. Iš 
priežasties jau perdaug didelių 
skolų bankas norėjęs šį pavasarį 
visą Pasvaigiečių sodžių parduoti, 
bet neatsirado niekas .kas jį no
rėtų atpirkti — todėl ir pasiliko 
sodžius valsčiaus banko nuo^a- 
vybe. Bankas, norėdamas nuvar
gusių gyventojų kilimą pagerin
ti, padidino atskiras sodybas ir 
jose apgyvendino tik trečią dalį 
visų buvusiųjų nuosavininkų

Likusiųjų gyventojų du treč
daliu dar šįmet bus iškelta į Juo
zapavą, kurs turi 1712 žemės de
šimtinių. Tuo perkėlimu rūpina
si pats žemės tvarkomosios ko
misijos narys Rindinas. Kiek ži
noma, nevisa Juozapavos žemė 
bus tarp nuvargusių pasvaigie
čių išdalinta. Valstiečių bankas 
mokėjęs už Juozapavą 170 tūk
stančių rublių. Tat įdomu, kam 
teks likusioji žemė? Ar gąlės 
pirkties vietiniai valstiečiai, ar bus 
iš kitur gabenami pirkliai?

(Kurjer Litevski).
(Iš “V.2.”)

šalis
tkįOS

Iš JONIŠKĖLIO.

Mųsų tėvynė žemės ukK 
neturi - nei vienos augštes 
žemės ūkio mokyklos ir tik ktw-
tą vos gyvojančių žemesniųjų. 
Tarp tų paskutiniųjų turėtų žy
mią vietą užimti Joniškėlio, že
mesnė žemės ūkio mokykla, 
Kauno gubernijoje, Panevėžio 
paviete.

Mokykla ta ligšiol buvo valdo
ma žmonių švietimo ministerijos 
ir užtai ten išguldomas mokslas 
nevisai pasiekdavo tą tikslą, ku
riam buvo skiriamas. Bet vistik 
mokykla, kipo mokykla, suteik
davo mokiniams daug naudingų 
žinių iš prigimties mokslo ir ant 
jų proto išsiplėtojimo nelikdavo 
be gerų pasekmių.

Visą tą gerai suprato rųusų 
kaimynai latviai, tik ne męs lie
tuviai. Joniškėlio ūkio mokyk
loje yra vietos 50 iki 60 auklėti- 
niarr>, o mokinių ligšiol būdavo 
nuo 20 lig 30, iš tų pusė latvių, 
kita-gi vaikų dalis prisirinkdavo 
iš artimų sodžių.

Vaikai yra priimami mokyklon 
nežiūrint nei į jų kilmę, nei luo
mą. Jaunesni už 15 ir vyresni 
už 18 metų nėra priimami. Mo
kėti turi tiek, kiek yra reikalau
jama įstojant į antrą liaudies mo
kyklų kliasą. Įstodami į specija- 
liškas ūkio kliasas vaikai turi lai
kyti kvotimą, bet tas tuotarpu 
yra labai lengvas iš priežasties 
mažo skaičiaus norinčiųjų įstoti.

Mokykloje yra dvi kliasos abel- 
no žemės ūkio mokslo ir dar tre
čia tokiems, kurie nori kokį ūkio 
skyrių specijališkai išmokti.

Mokykla ta įrengta pinigais 
šimtą metų atgal mirusiojo dva<- 
rininko Ignaco Karpo, ir nešioja 
jo vardą. Kiek girdėti, testa
mente yra fundatoriaus išreik
štas noras, kad mokslas butų ve
damas vietinių žmonių kalba.

Apart to, yra palikta pinigų už
laikymui 13 mokinių veltui toje 
mokykloje. Tas paskutinis fun
datoriaus noras yra pildomas.

Šiaip už mokslą, drabužius ir 
užlaikymą toje mokykloje reikia 
mokėti metams 110 rub. Yra dar 
tokių, kurie už mokslą ir užlai
kymą turi mokėti tik 70 rub.

Tie paskutinieji turi patįs sau 
drabužius siudinties. Mokesčiai 
turi būti kas pusmetį iš kalno 
mokami.

Norintieji mokyklon įstoti, turi 
paduoti prašymą mokyklos in
spektoriui, prie to kart metrikus 
ir paliudijimą apie rauplių įčė- 
pymą.

Mokiniai kvočiami ir priimami 
sykį į metus: rugsėjo 29 ir 30 
dieną.

Šįmet tą mokyklą ketina že
mės ūkio ministerija paimti į sa
vo globą. Reikia tikėties, kad 
įvyks svarbios ir naudingos at
mainos.

Norintiems gauti tos mokyklos 
mokslo programą, arba šiaip no
rintiems dėl kokių reikalų su mo
kyklos vyriausybe susinešti, rei
kia kreipties prie mpkyklos in
spektoriaus. Jo adresas: Pačt. 
stotis Pasvalis (Kauno 
miestelis Joniškėlis.

IŠ SAKIŲ.

gub.),

Mųsų miestelis yra pragarsė- 
jas vagimis, bet tokios vagystės, 
kokia atsitiko čia berželio 20 d., 
jau seniai šakiečiai negirdėjo.

Kožną antradienį ir penktadie-

sta keliata^ žinelių iš aplinkinės. 
Dėlto ir dabar pėtnyčioje, keli 
Valenčunų kaimo ūkininkai j Sa
kius atvažiavo. Bevažiuojant, vie
no ūkininko sulužo ratas. Jis nu
ėjo į kalvę rato taisyti, o vežimą 
pasiliko ant prekyvietės. Buvo 
jau po 9 ryto vai. Keletas šakių 
vagių, važiuodami pro tą vietą, 
kur stovėjo vežimas, iškinkė iš jo 
arklį ir, įsikinkę j savo ratus, nu
važiavo (Hlyn. ’z Vagių arklys 
negalėjo. bėgti su pavog
tuoju arkliu, todėl vagis jį palei
do į Augustavo dvaro vasarojų, 
ir slinko su pavogtu dar tolin.

Žmogus, pas kurį pavogė arklį, 
neradęs jo, pakėlė triukšmą, bet 
šakių -policija jų nesivijo. ir 
žmogaus arklys, kuris 
140 rublių, prapuolė.

(Iš “V.2.")

prekiavo

Nemo.

Iš SENAPILES, 
Suvalkų gub.

Nedėlioję, 5 d. liepos mėn., 
nykščioje bažnyčioje kunigas 
pamokslą Iškeikė tris lietuviškus 
laikraščius: “Žariją”, “V. Ž.” ir 
“Liet. Ukin.”, kaipo platinančius 
bedievystę, tvirkinančius jaunuo
menę , pa m ličio tinai išjuokiančius 
katalikų tikėjimą. Paeliui gerai 
gavo pipirų ir musų pirmeiviai, 
kaipo žmonės, pagal pamokslinin 
ko nuomonę, be doros, be tikėjimo, 
su tamsia praeitimi, veidmainiai, 
tariant jo žodžiais, tai vagįs, 
žmogžudžiai, plėšikai ir tt. O 
“šviesos" draugiją tiesink išvadino 
paleistuvystės lizdu.

Matyt, pats pamokslininkas ge
rai žinąs, kad panašus barškalingi 
pamokslai ne {linnirna Lietuvos 
visuomenei, kad jau jie tapo, ne
lyginant, nuobodziuko pasaka, tat 
savo pasistengųnui privedė ir prie
žastis. Pirma — pritruko jam 
kantrybės nekeikti; antra — tai 
paminėtų laikraščių savotiškas pa
žvelgimas j gana išbristą atsitiki
mą tarp kelių Scnapilės gimnazi
jos mokinių. straipsnių apie šį 
atsitikimą pamokslininkas esąs |*er- 
sitikrinęs, kad “Žarija” stengiasi 
įvesti bedievystę, “Liet. Ukin.“ 
sugražinti stabmeldystę, o “V. Ž.“ 
bepartyviškai viską išnaikinti. 
Kaip matote, sena pasaka senų j>a- 
zįstamų. Įdomu butų žinoti, ar 
atsiras nors vienas skaitytojas anų 
straipsnių, žinoma rimtas skaity
tojas, su tokia logika, kaip pami
nėtas pamokslininkas ? Abejotina. 
Patėmytina, kad po tokiam pa
mokslui užsakyta buvo tuojau su
sirinkti ziburiečiams apsvarsty
mui labai “svarbių dalykų“. 
Kasžin, ar tik ne čia, anot vokie
ty,

čio-
per

šuo pakastas.
K. Svogūnas.

Iš VILKAVIŠKIO. 
Suvalkų gub.

Apie šitos draugijos įsikūrimą 
nebuvo paduota jokių žinių, nors 
ji veikia jau antri metai. Jos įstei
gėjas yra p. M. Kučinskis, kurio 
rūpesčiais gauta leidimas. Ber
želio mėn. 5 d. 1907 m. Vilkavi
škio skolinimo taupomosios drau
gijos buvo pirmas įsteigiamasai 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
tik apie 20 žmonių. Į valdybą iš
rinkta: Kviatkovskis (pirminin
kas), Volskis, Kelertas. J tary
bą: K. Baras (pirmininkas), 
Kučinskis, Šcfleris, Lukšažis 
Bermanas (žydas).

Draugijos kasa susideda iš 
jų. Pajus — 50 rub. Pajų gali
ma mokėt dešimtį metų po 5 rub. 
kasmet. Pagaliaus tuos 5 rublius 
galima išskirstyti į keturias dalis, 
po 1 rub. 25 kap. už tris mėnesius. 
Po dešimties metų, kuomet pajus 
bus įmokėtas, narys jokio mokes
čio nebemoka. Dividendo neduoda
ma, mokama tik 10%; likusia pel
nas eina į atsarga* kapitalą.

Draugija verčia" tokiu budu: 
padėti pinigų gaH kiekvienas, ar 
tai miestietis, ar • valstietis, kiek 
jis nori, tik draugija negali priimti 
pašalinio kapitalo daugiau kaip 
10 kartų didesnio už pajinį kapita
lą. Pavyzdžiui, jeigu narių mo
kesčio yra 150 rub^rtai galima įdė
lio priimti ne daugiau 1500 rub.; 
įnešimams — 6%,'u Norintįs gi 
paskolos gauti turi būtinai pastoti 
į draugiją, 
tik vieniems 
bps vertybėj 
mo lig 150 
masi suteikti 
bet išmoka (draugijai); ne |»o me
tų, o dalimis — kas mėnuo, su 
8%. Beto, kad greičiau, padau
ginti pajinį kapitalą, ligšiol nuo 
paskolų buvo imama virš pa
prasto mokesčio, kurį taip pat pri
skaito prie pajaus. (Dabar tas 
panaikinta).

Pereitų 1907 m.. pabaigę j e pa-

M

pa-

Paskola išduodama 
metams ' su lyg d vigu- 
turto arba užtikrini* 
rub., (dabar rupina- 
paskolos iki 300 r.),

>--- ■' ----- - I .

kad apyearta siekia 7755 rub., 51 
ap., narių skaičius išaugo lig iot. 

(šiądien jau apie 170). Paskolin 
ta — 7544 r. 80 k. Kasoj buvo 

r. 71 k. Gryno pelno 86 r.
31 k.

Kadangi veikimo rybos — Vil
kaviškio miestas, tai nors nariais 
gali būti be skirtumo lyties, tiky
bos ir tautos kiekvienas ištikimas 
ptbetis (žinoma, miestelėnas) — 
valstiečiams į ją durįs uždarytos. 
V alstiečiai! Pagalvokime ir męs 
apie panašią draugiją — ji mums 
labai yra reikalinga. P. M. Kučin
skis žada 
dėti.

mums tame reikale pa-

T—čius.
(Iš “L. U”.)

IS BARTININKŲ, 
ilkaviškio pav.

Berželio 29 d. čia buvo šv. 
Petro atlaidai. Susipykus pieme
nims, vienas iš jų, Milukaitukas, 
apskundė kitu savo du draugu sar
gybiniui Drikovui, kad juodu tu
rinčiu revolverį. Minėtasai sar
gybinis padarė pas juodu kratą, 
bet revolverio nerado. Tik pas 
vieną rado peilį ir nuo laikrodžio 
retežėlį, ką ir pasiėmė. Mat mu
sų policijai ir retežėliai nevalia 
turėti.

Varmas.
(Iš “L U.”)

Iš VIŠAKIO RUDOS, 
Suv .gub.

Karalių kaime, berželio 17 d. 
nusišovė Ruzgiu žmona, 
žastis,, mat, tokia buvo: 
kartą Ruzgių mergaitė ėjo į girią 
sulos parsinešti; paskui ją bėgo 
2 šuniuku. 1 uo "larpu važiavo 
Veiverių žemsargis Teresiukas. 
1 uodu šuniuku jį ir užpuolė. Te

resiukas juos bešaudydamas, ir.... 
sužeidė mergaitę į koją. Brolis, 
išgirdęs ją rėkiant, sėdo ant ar
klio ir 
žrmsargį < 
paaiškino, 
metė jisai 
kuris, susitrenkęs, 
gienė 
vo protu sumišimą.

Prie- 
vieną

prisivijęs, sugrąžino 
atgal. Kada jam 

ką .. yra padaręs, 
i žemėn revolverį, 

iššovė. Ruz- 
laitai persigando ir ga-

Lizdeika.

IŠ RYGOS.

sudegė didelė dalis na
mų, kuriuose buvo: latvių drau
gija, teatras, muzėjus, 
knygynas, laikraščio 
redakcija ir spaustuvė, 
niekąs nenukentėjo.

(Ii “V“)

draugijos 
“Latvija"

POLITIKOS BYLOS.
_ . v
Teismo rumuosna atiduota 

apie jienkis lietuvius, antrosios 
durnos atstovus sočijaldemokratus: 
Povylių, Kumelį. Stašinską, Gu
davičių ir Kupstą. Kaltina juos 
užtat, kad parašė revoliuvijinį at
sišaukimą į Lietuvos valstiečius 
ir darbininkus ir atspauzdino jį 

No. 9, 1907 metuose 
Tame atsišaukime

seimui.
numeris buvo

“Skardo’ 
vasario 27 d. 
kalbama apie Lietuvai autonomijos 
reikalingumą, apie nuo ponų ir 
valdžios girių ir žemių atėmimą k 
anų pavedimą Lietuvos 
Ta>ai “Skardo”
konfiskuotas ką tik jam išėjus; 
teismo rūmai tą konfiskavimą už
tvirtino 1907 m. balandžio 5 d. 
Nutarta taipgi {įtraukti atsako
mybėn pagal 123 “Skardo" re
daktorę Bronislavą šeimytę, bet 
ši pabėgo ir, j ieškoma per publi
cistiką. Tą atsišaukimą atspauz- 
dintą lapeliuose slaptoje spaustu
vėje, išplatinta Lietuvoje, bent su
sekta taip darant Juozą Raudze- 
vičių ir Vlad^ Kitrį Šiauliuose 
1907 m. kovo 18 d. ir Mykolą 
Stralį Viešintuose 1907 m. kovo 
6 d., bet tie trįs taip pat pabėgo, 
taigi eina apie juos publikacija. 
Ir bus dabar vienų atstovų byla. 
Kaltinama pagal 51 ir 2 p. 1 d. 
123, t. y. kad susitarę platino 
atsišaukimą, ragindami prie da
bartinės valstybės tvarkos sugrio
vimo. Sunkiausia bausmė, kokia 
juos gali laukti — amžinas ištrė
mimas Sibyran.

Berželio mėn. 
politiškos byloš 
1) kun. Dulkė
Tinnas už uždraustos literatūros 
laikymą, 3) Jonas Juorisonas už 
caro įžeidimą, 4) Andrius šeimis 
už tą patį nusidėjimą, 5) Guza- 
revičius už literatūros laikymą.

Liepos mėn. 7—10 d., 7—8 d. 
bus tokios bylos: Janinos Kulešos, 
Leopoldo Murauskio, Simano Ab- 
ramavičiaus, Sorės-Leo Lapyros, 
šmuel-Nat Gezenaves, šmilo Pup- 
kos ir kitų kaltinamųjų už prigu 
Įėjimą prie Vilniaus revoliucijinės 
kareivių sąjungas. Vilniaus duon-

23 buvo tokios 
kur kaltinama: 

už agitaciją, 2)

nį čia esti turgai. Į juos atvyk- j.darytoji draugijos atskaita parodė, kėpiai darbininkai g d.i Aleksan- 
JO<f) *11 iroT’JO'lų ąo: *

iras Poplovskis, Vincas Jacevi
čius, Juozas Ptaška, Jonas Jace
vičius, Juozai Ptaška, Jonas Lik- 
ša, Antanas Latvis, Komelius 
Aževskis, Alfonsas šolochas ir Fe
licijonas Ugevičiuš kaltinami už 
tai, kad 1907 ir 1906 m. prigulė
jo prie socijalistų revoliucijcmierių 
partijos, kuri nori sugriauti da
bartinę tvarką ir įvezdinti respubli
ką. Prie jos prigulėdami, jie ve
dė darbininkų streikus, o Solvez, 
Ilgevičių ir Poplauskį be to pri
kalbinėjo užmušti 1906 m. rug- 
piučio 1 d. duonkepį — meistrą 
Musianą. 10 d. Solomonovo ir 
Rozehcveigo, Leryto ir Prušinskio 
— už prigulėjimą prie uždraustos 
partijos.

(“V.2.“)

Portland, Ore. . Sudegė čia, 
ant Stark str., teip vadinama 
“Abington” trioba. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 300- 
000 dol.

Cleveland, O. Sudegė čia na
mai Jameso Jaraskio. Ugnyje 
pražuvo dvejatas jo vaikų, o jis 
pats ir jo pati pavojingai, gal 
mirtinai, apdegė.

IŠ DARBO LADKO.
IT U’areton, Pa. Cianykščios ge

ležies dirbtinės stovi nuo 23 d. 
berželio. Nežinia, kada jose pra
sidės darbai.

IŠ AMERIKOS.
ŽUVIS VAIKĄ PRIGIRDĖ.
Savannah, Ga. Besimaudant 

lybee užlajoj, žuvis su uodega 
sudavė 15 metų vaikui, Harry 
Lovett. \ aikas likosi apsvaigin
tas ir kol jam spėjo ateiti pagelbon, 
žuvis jį pagriebė ir panėrė drau
ge.

MIRĖ VYSKUPAS.
Caaperstoun, N. Y. 21 d. liet 

pos pasimirė čia New 
Yorko dijecezijos vyskupas H. 
I’otter. Jis turėjo jau 74 metus. 
Mirė jis nuo kepenų ligos.

PARGABENO PABĖGUSĮ 
BANKIERIŲ.

. Hartford, Conn. Likosi čia iš 
Mexiko pargabentas buvęs ban- 
kierius \Villiam F. Walker. Jis 
mat su $565000 banko ir $56000 
parapijos pinigų pabėgo į Mexikąt. 
bet to krašto valdžios išdavė jį 
Amerikai. Pabėgėlio mat nė pini
gai ne išgelbėjo.

MUŠIS SU PLĖŠIKAIS.
Boston, Mas. Gaudant du ple

šku. čia likosi pašauta 11 ypatų, 
i® IV 3 ypatos pašautos mirtinai. 
Plėšikai pabėgo. Daugiausiai pa
šauta policistų. Paskui rado plėši
kus ant kapinių, du užmušė,* o 
trečiąjį suėmė.

UŽMUŠTA JAUNA MOTERIS.
New Yųrk. Vienoje dirbtuvių 

šapoj Irving Parke, \ViIliams- 
burge, policija užtiko kūną jau
nos moteries su peršauta knitine. 
Policistas, išgirdęs šūvį, tuoj aus 
atbėgo, bet rado jau minėtą mo
terį negyvą. Kas minėtą moteri
škę į šapą nusiviliojo ir ten ją 
užmušė, nežinia

AUTOMOBILIŲ SUVAŽINĖ
TI.

New York. Sulyg surinktų 
“Public Service Gommission” ži
nių, prabėgusiuose šešiuose mė
nesiuose automobilių pervažiuota 
ir užmušta 228 ypatos. o 1220 ta
po sužeistų, terp paskutinių 36 
buvo su suskaldytu galvos kiaušu.

PERKŪNAS TRENKS Į KA
REIVIŲ STOVYKLAS.

Gettysburg, Pa. Laike smar
kios audros 24 d. liepos trenkė 
perkūnas į stovyklas Pennsylvania 
National gvardijos. Užmušė še
šis kareivius, o tūlą jų skaitlių su
žeidė. Užgimusiuose tvanuose vos 
neprigėrė kareiviai 2 brigados, ka
dangi jų stovyklas užliejo > van
duo; kareiviai išsigelbėjo plauk
dami.

. ORLAIVIŲ BANDYMAI.
\Vashington, D. C. Forte Myers, 

Amerikos kariškosios valdžios pra
dės bandymus su galinčiais prieš 
vėją lėkti orlaiviais. Iki šiol ge
riausius tokius orlaivius turi Pran
cūzija ir Vokietija; Amerikos ka- 
riumenė iki šiol neturėjo oriaivi- 
ninkų dalies.

ŠILTINES. \
Monkata, Min. šitame mieste 

smarkiai siaučia šiltinės. Vieną 
dieną apsirgo 1500 žmonių. Li- 
gonbučiai pilni sergančių,
sergančių patalpinimui paėmė ka
talikišką šv. Juozapo mokyklą.

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

Aurora, III. Netoli stacijos Lo- 
wedale susimušė du pilni žmonių 
elektriškojo gelžkelio karai. Prie 
to 40 ypatų likosi sunkiai sužeistų, 
o keletas yra gal mirtinai sužei
stų.

Ap- kCo.

GAISRAI.

Leviston, Idaho. Netoli nuc 
ha, miestelyj Cattonwood, siautt 
Taisras miestelio viduryj ir pri

dirbo nuostolių ant 400000 dol.

f MčKees Rocks, Pa. Locfc- 
hardto geležies dirbtuvės stovi. 
Apie pradėjimą darbo nieko ne
girdėt.

f Canton, O. Camehan blėtos 
dirbtuvėje stovi šeši pečiai, dirlia 
tik prie vieno. Yra vienok viltis, 
kad darbai neužilgio paMgerįs.

ę Martins Ferry, O. Langhlino 
dirbtuvės, kuriose dirbo porą san- 
vaičių, vėl sustojo. Nežinia, kada 
jose pradės dirbti. Aetna Stan- • 
dard dirbtuvėse tik iš dalies dirba, 
bet -yra viltis, kad darbai neužilgio 
pasigerįs.

f \\ heeling, W. Va. Geležies 
dirbtuvėse La Belle dar dirba, 
bet nežinia, kaip ilgai trauksis dar
bai.

f Cambridge, O. Cianykščios 
blėtos dirbtuvės stovi. Todėl te- 
guLčia niekas neina darbo jteško- 
damas.

£ Neu Castle, Pa. Shenango 
blėtos dirbtuvėse pereitą sanvaitę 
dirbo prie visų pečių, bet dabar 
užgesino 10 pečių, nes juos reikia 
pertaisyti.

£ Hude. Pa. Geležies dirbtuvės 
Clarfield Steel Co. stovi, bet ro
dosi, kad pradės dirbti dar šį mė
nesį.

f South Fork, Pa. KasykiDK 
Coal Mining Co. No. I dirbo per 
visą žiemą ir dabar dirba. Nors 
uždarbiai ir menki, bet kad dirba 
be paliovos, tai galima pragyveni
mui uždirbti. Iš kitur vienok pri
buvusiam sunku darba< gauti. Yra 
čia ir lietuvių būrelis.

c Rasimas.

f Hasting, N. J. Darba^ eina 
čia ne blogiausiai, bet iš kitur pri
buvusiam sunku darbas gauti. Yra 
čia ir lietuvių mažas būrelis.

Gratas..

£ East LiverpooL O. Cianyk- 
ščiose porcelėno dirbtuvėse, kurio
se buvo pasiliovę darbai, vėl pra
dės dirbti. Dirba jau dirbtuvės 
Knowles, Taylor & Knoules & 
Co., teipgi ^dirbtuvės American 
Mfg. Co. Nevell’yj, W. Va.

£ Youngston, O. Tūlose aa- 
nykščiose geležies dirbtuvėse dar
bai eina gerai, yra viltis, kad ir 
dar stovinčiose neužilgo pradės 
dirbti.

£ Pottsville, Pa. Šitose aplin
kinėse, dėl vandens stokos, apsisto
jo darbai anglių kasyklose. Jeigu 
neužeis lytus, tai turės paliauti 
dirbę ir tose kasyklose, kuriose 
dar dirba. Nėra vandens ne gari- 
niems katilams, nė anglių plovi
mui.

Connelsville, Pa. Pereitą san
vaitę šitose aplinkinėse uždegė 
daugiau kokso pečių. Fricko Co. 
uždegė 500 pečių. L’ždegtų jų 
dar daugiau, bet trūksta darbinin
kų. Pereitą sanvaitę degė čia II- 
685 pečiai. Aplinkinėse Mason- 
town degė 5842 pečiai.

![ Uniontown> Pa. Pradėjo 
dirbti kasyklose Cheat Haven Coal 

Prie darbo patilpo 100 dar
bininkų. Neužilgo reiks čia dau
giau kalnakasių. Point Warion 
Glass Co. retigiasi čia statyti nau
jas dirbtuves.

Denver, Col. Darbininkai 
Lafayet kasyklų susitaikė su darb
daviais, todėl kasyklose’ prasidės 
darbai. Kasyklos tos jau nuo ke* 
1ių sanvaičių stovėjo.

? Youngstown, O. Geležies 
dirbtuvėse Republic Iron & Steel 

o. Youngstown ir Mahoning 
<lonies prasidėjo darbai. Prie 
larbo patilpo su viršum 500 dar

bininkų.
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Falls Co. praša- 
darbo ioo prigulinčių j

<Į Grace ton. Pa. Darbai čia ap- 
darbininkų yra be 
pradės vėl dirbti.

si sto j <1 
darbo, 
nežinia.

Daug 
Kada

1 tuną, O.Lupa, O. Varstotuose Erie 
and NVcstem gelžkelio iki šiol dir
bo tik puse darbininkų, nuo pe
reitos nedėlios pilnai pradėjo dirb
ti, 35°° darbininkų gavo darbą. 
Cincipnati, Hamilton & Dayton 
gelžkrlių varstotai priėmė prie dar
bo darbininkų ir dirbs 5 die
nas sanvaitėj; pinniaus dirbo 

darbininkų.
tik

ll§ CHICAGO, ILL.
Pereitų kctvergo dienų Chicagos 

lietuviai atsisveikino su tautiečiu 
dain<j>rin, Miku Petrausku, kuris 
išvažiupja į Europą, tuom tarpu į

oe darbo; kiti jau nuo metų neturi 
darbo. Ir fermeriai paleido daug 
darbininkų. Žmonės nežino, kaip 
ilgai jiems reiks vargti. Lietuvių 
daugelis maitinasi iš viens kito. 
Virvių dirbtuvės pradėjo dirbti pil
ną laiką.

19 d. liepos Lietuvių Gedimino 
Kliubas turėjo pikniką. Žmonių 
dalyvavo apie' 500, bet ir čia ne ap
siėjo ramiai. Parko bosas turėjo 
šaukti net policiją išvaryti žmonės, 
bet jie nenorėjo išeiti, todėl poli- 
cistai arkliais mindžiojo žmonės. 
Mat įžengimas buvo po 1 dol. 
Kas atvažiavo iš ryto, gavo alaus, 
o at važia vusiejie vėliau ir užmo
kėją teipgi doliarį, nieko negavo. 
Gal alaus būt užtekę, bet kad tvar
kos nebuvo, kiekvienas pats sau 
alų leido, prie bertainių ir stisi- 
stumdė. Tik netvarka 
gimdė.

Philadelphios rytinėj 
lyj susitvėrė Lietuvių
kompanija. Pirmas susirinkimas 
buvo 12 d. liepos. Susirinkę pra
dėjo skųstiesi, kad gauna negerą 
mėsą, kad vakar pirktoj atsirado 
kirmėlės. Mat mėsos pardavinės 
nedėlioms būva uždarytos, tai ne- 
dėliai reikia pirkti jau subatoj. 
Lietuviai susirinkę nutarė sutverti 
kompaniją ir sujungtoms jiegoms 
uždėti valgomų, ypač mėsos par- 
davinę. Pirmam susirinkime su
dėjo $140; antram susirinkime jau 
sudėjo iki 400 dol., dabar jau. yra 
qoo doL sudėta. Ateinančią nedė
lios dieną jau pardavinė bus ati
daryta. Prie tos lietuviškos kom
panijos priklauso 60 
nariu. * <r 1

A^it g'elžkelio stoties lydėjo Pet
rauską pulkelis draugų ir jo mo
kiniu. Kurių mokinimui jis pašventė 
savo noksią ir spėkas. Vyriškių 
netruko, bet moterų buvo tik dvi, 
mergiiK« nė vienos. Argi musų 
dailiosios lyties teip šaltos širdelės, 
kad net jo mokintinės ne atsimi
nė savo mokintojo? C) vienok 
joms teip lengva buvo nors kokį 
menką atminimą prirengti, 
kėjo tik gero noro ir širdie: 
vienok, ne buvo. < •*’ 
rims ndesi, kad apie išvažiuojan
čius 
teip 
nuonones įkalbėti, 
kad 
gimę atsirado tik dvi supratusios, 
kad reikia bent palydėti iškeliau
jantį iš Amerikos vieną iš žymes
nių musų veikėjų. Tikimės, kad 
nia^ai terp lietuvių atsiras tokių. 
kur|e nepriskaitytų Petrausko prie 
svarbesnių veikėjų. Kas jo svar
bumo nesupranta ir tas pamatys 
janj iškeliavus.

Rei- 
To 

•k, ne buvo. Gal musų mote-

nėra ką rupinties? Jeigu 
tai sunku joms priešingas 

Bet liūdna, 
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Str—as.

WASH.
pusėtinas bu

; I i Iš CLIFORD, ILĮL.
Letuvių yra čia 10 vedusių šei

mynų ir apie 50 pavienių. Jie gy
vena sutikime, bet nė apšvietimu, 
nė I tautiškais darbais ne atsižymi. 
Laikraščius mažai kas skaito, dau
gelis nė ne nori skaityti. Užkal
bintas. atsako, jog iš skaitymo nė
ra naudos, kitas sako, jog negali 
skaitymo suprasti. Užtai . mėg- 
sjančiii kazyras yra daugiau negu 
skaitančių.

Svaiginančių gėrynių ant vietos 
nėra, trokštanti turi jų iš kitur 
parsigabenti.

Yra čia vienos anglui kasyklos. 
Dižba jose ne prasčiausiai, bet 
iš kitur pribuvusiam sunku darbas 
gauti.

Cliffordietis.

veidmainiautų, duoti kas metas po 
$500 jo užlaikymui. (Ištikro, 
čia p. švermickas mane pasigavo. 
To mrm. laikraščio, kuriame yra 
šitas išsireiškimas, po ranka netu
riu; ten gi, kur aš maniau, kad 
buvo teip išsireikšta, peržiūrėjęs, 
neradau to, todėl išeina, kad p. 
Švermickas galėjo to neparašyti ir 
aš tik svetimas kaltes priskaiČiau 
jam. Surasti gi tų kaltininkų be
sirausiant po lapus * laikraščių: 
"Kovos”, Venybės Liet." ir "Lie
tuvos” yra sunkus ir perdaug 
bergždžias darbas. Nuo to nerei
kalingo darbo galėtų mane išgel
bėti savo keliais žodžiais prisipaži
nimo tas, kuris tų pasakė. Ar 
galiu tikėtis jo vyriško atvirumo? 
Va no pagarba ir broliški jausmai 
bus jam atlyginimu už tai. J. 
Laukis). Jis, žinoma, nekaltas, jei 
teip supranta.”

Ponas įrankį, aš melsčiau, kad 
neklejotumėte, ginčų tuščių neve- 
stumetė, bet parodytumėte tikrus 
faktus, kur ponui Laukiui Sver- 
mickas patarė, kokiame laikraštyj, 
kada ir kokiam numery j, nevarant 
ypatiškų polemikų. Jeigu nedaro- 
dys, ponas 
žmogumi ?

Laukis liks neteisingu

J. A. švermickas.

Rodosi 
tuščių ginčų ir polemikų, 
kreipiant j ypatų, reikia be laik
raščio tarpininkystės, ypatai pa
mokinimų siųsti, 
neužsiima atskirų 
mais, perkratinėja 
draugijos reikalus.
butų suprasti ir prie tų laikrašti- 
ninkystės įstatymų taikyties. Tų 
turėtų suprasti lygiai socijalistai, 
kaip ir jų priešai.

metas butų liautiesi
Besi-

nes laikraščiai 
ypatų mokini- 
ne ypatų, bet 
Tų jau laikas

Iš TACOMA,
Lietuvių yra čia 

relis: 17 šeimynų ir 30 pavienių. 
Lietuvių supratimas neaugščiausiai 
pakilęs. Sutikimo terp jų teipgi 
nėra. S. L. A. kuopa laikosi la
bai silpnai, bet susirinkime 12 d. 
liepos prisirašė 6 nauji draugai. 
Taigi mat ir čia kuopa pradeda 
didintiesi, nors čianykščių lietuvių 
daugumas bijosi apšvietimo ir Su
sivienyjimo kaip šėtonas švęsto 
vandens; Susivienyjimo sąnarius 
ne vadina kitaip, kaip šliuptarniais. 
Nieko tame įstabaus nėra, nes~ap- 
švietimo priešai nieko ne skaito; 
jeigu bandytum juos prie skaity
mo kalbint, tai išgirsi tų, ko dar 
negirdėjai. Daugumas čianykščių 
lietuvių linkę prie lenkystės ir 
raugalo. Rodosi laikas jau butų 
lietuviams trauktiesi nuo lenkystės 
ir nuo raugalo, o griebtiesi ko 
nors geresnio, o iš to ir patiems 
ir žmonijai daugiau būt naudos.

Darbų 
be darbo

Red.

ant "Kovos” redaktoriaus 
dabar visokį apkaltinimai, 
trumpina arba perkeičia, 
atsiųstus jam ypač pole-

nėra.

VISŲ

visokių, žmonių

Sliuptamis.

LIETUVIŠKŲ
SUVIENY-

I.Š NEW VORKO.
Jaunas vaikinas iš C onnecticuto, 

Stanislovas Pamtis ar Prainis tu
rėjo viename New \ orko banke 
.padėtus pinigus, su viršum 700 
ddliarių? Manydamas apsivesti, 
atkako New Yorkan ir pinigus iš 

1 banko atsiėmė. Turėdamas juos 
į kišenių j. išėjo vakare su draugu 

Banaičiu pavaikščioti į Center par
ką. Čia jiarke, matyt užuodę ki
šenių j pinigus, užpuolėt) plėšikai 
ir iškratė kišenius abiejų: Banai
čiui atėmė 17 dol., o Prantui 785 
dol. Paleisti, leidosi vytis plėši
kus, Prantis sugriebė vieną plėši
ką. bet to turėta peilis, su juom 
jis ir dūrė į ranką. Plėšikai pabė
go, o sužeistą Prantį atkakę polici- 
stai nugabeno į ligonbutį. Neži
nia dabar, ką vaikinas veiks. Gal 
be pinigų jo nė mergina nenorės.

V M. Aitutis.

EURECA, CAL.
čia būrelis lietuvių, bet 

prakilnesniais darbais jie ne gali 
giriesi. Laikraščius turi tik 3 
lietuviai; knygų visai neskaito. 
Nakams praleidžia prie kazyrų 
arba smuklėse' rėkaudami teip, kad 
tie baubimai net airiams įgriso. 
Netrūksta ne muštynių, o paskui 
atseina naktį perleisti poniškoj 
nakvynėj.

19 d. liepos 4 Vincai apvaik
ščiojo varduves. Čia prasidėjo 
po kelių kaušų ginčai, kurie ėjo 
vis karštyn. Išėję svečiai, bandė 
svaidyti akmenims ir buteliais, bet 
pasiskubinę dėdės nuvedė akmenų 
mylėtojus į šaltąją išsipagirioti.

Erelis.

IŠ
Gyvena

ATIDAI
ORGANIZACIJŲ

TOSE VALSTIJOSE.
New Haven, Conn., nariai L. 

Ukėsų Kliubo, 19 d. liepos laikė 
extra posėdį apkalbėjimui reikalo 
gelbėti revoliucijonierių Paureną 
ir apginti nuo caro įtekmės Suv. 
Valst., apie ką jau beveik visi 
laikraščiai apskelbė, šaukdami prie 
darbo visus išeivius iš po caro ti
rono valdžios. Susirinkime vien
balsiai nutarė rinkt parašus ant 
protesto po vadovyste L. U. Kliu
bo, kaipo organizacijos daugiausia 
turinčios susinėsimų su valdžia 
Suvienytose Valstijose ir daugiau
sia turinčios vilties išlaimėt!, ypač 
dabar prieš rinkimus. Atlikę savo 
užduotį sulyg musų galės, kviečia
me visas lietuviškas organizacijas 
ne gaišyt ilgai laiko ir atlikt tą 
didelį darbą išgelbėjimo sykį ant 
visados laisvės darbininkų nuo ca
ro tironybės. O ypatingai šaukia
me prie darbo didžiausią organi
zaciją — S. L. A., kad jos virši
ninkai išsiuntinėtų kuopoms blan
kas ir paragytų prie rinkimo pa
rašų.

Pirmsėdis L. U. K. — Jonas 
Kuzmickas

Raštininkas — T. Lcvkevičius.

AR TIKRAS KLAUSYMO 
IŠRIŠIMAS?

Kadangi užgmus vaidams L. S.
S. ypač 
metami 
kad jis 
apdirba
miškus raštus, tai redakcija sako, 
jog ant toliau nesiųs polemiškų 
raštai butų taisoųii, trumpinami, 
bet jų ir ne taisys, talpįs teip kaip 
jie parašyti. Bet tąsyk į ką pa
virsti turėtų laikraščių kalba? Juk 
ypač musų polemistų daugumas, 
ypač tie, kurie nenori, kad jų 
raštai ne butų taisomi, trumpinami, 
nemoka rašyti ir nežino kas tinka, 
o kas ne tinka laikraščiui. "Ko
va" pati pamatys, kad jos redakci
jos pažadėjimas nesiduos išpildyti, 
nes polemikos redakcijos nepertai
sytos pavers laikraštį į be s j kol loji
mų šašlavyną.

Tuom taq>u kitų tautų laikra
ščiai išvengia tuščių polemikų ir 
besikoliojimų. Tokius raštus pa
prastai mėgsta ne mokanti rašyti, 
o negramatiškai, ne logiškai rašy
tų koliojančių raštų kitų tautų 
laikraščiai iš principo ne talpina. 
Ar teisingai, ar ne teisingai teip 
daro, apie tai ne kalbėsime, bet 
kitų tautų laikraščiuose tokių 
bergždžių ginčų ir koliojančių po
lemikų nėra. Ištikro, kas neišmo
ko gerai rašyti, to motyvai ir iš
vadžiojimai teipgi tankiausiai šlu
buoja, o per tai ir skaitytojams 
tokių raštų nauda labai menka.

iš

I§ PHILADELPHIA, PA.
Darbai eina čia vis dar prastai. 

Rods kaip kur pradeda dirbti pil
nų laikų, bet daugybė žmonių yra

AR TEISYBĘ LAUKIS RAŠO?

No. 29 "Lietuvos” patilpo Lau
kio straipsnis, jog parodymui tei
sybės ne ginčai, tik faktai reikalin
gi. Viduryje to straipsnio štai 
kas buvo parašyta:

"Kita jų didelė klaida yra tvir
tinimas, buk žmogus neturi jokios 
valios ant savęs ir yra tiesiog ma
šina valdoma pilvo, sotas pilvas, 
anot jų, padaro žmogų didvyriu, 
genijum ir viskuo, alkanas pilvas 
padaro jį vergu. Jei laikytume 
pilvų savo dievu, tai ištikro teip 
butų. Socijalistai į jį tiki, per tai 
nemato jiegesnių pajiegų veikian
čių pas žmogų. Turbut šituom pa
siremdamas, Švermickas pataria 
man, jai aš nenoriu, kad Bagočius

MUSŲ POLEMISTAI.
Oi tie musų polemistai 

Paskutiniuose laikuose Amerikoje 
atsirado labai smarkių polemistų 
netik tarpe lietuviškųjų tautiečių, 
bet ir tarpe pačių socijalistų (jų 
tarpe socijalistų yra daugiau negu 
tarpe tautiečių. Sutalpint visų pole
mikų jau nė joks laikraštis ne 
įstengs. Red.).

Ir ištikrųjų jie moka dailiai po
lemizuoti ; su laiku iŠ jų galės būti 
kilti vyrai!....

Štai tautiečiai atsižymėjo ištiri- 
nėjimais pradilusių kelinių, ir pa
kelė teip augštai tautos kelinių 
mokslą L ...

Na, argi socijalistai gali pasi
likti užpakalyje?.... Ne! nie
kados !.../*

Jie užtai nusidėtų prieš socijaliz- 
mo’ principus, revoliuciją!.... Prieš 
laisvę!.... idėją!....

To jie niekados negali padaryti, 
o ypatingai turėdami dar savo or
ganą!

■ Ištikrųjų, kamgi jie dar prigu
lėtų prie sąjungos ir .... 25 cen
tus į mėnesį mokėtų, jeigu reikė
tų tylėti?!.... (Pripildo jie ir ki
tus laikraščius bergždžioms pole
mikoms. Red.).

Jie turi rėkti, garsiai rėkti, kad 
visi jų balsą girdėtų, kad jie so
cijalistai !........... Kovotojai 1..........
Teip! J

Bet gal skaitytojas paklaus: 
kaip reik pradėti rėkti?

.... , . , ! i . Igi jie butų polemistai, jeigp nenh 
žėtų?....

Štai, pinniausiai musų polemi 
štai, galima sakyti milžinai, užgi 
mė Phi ladelphi joj ir Chicagoj 
Jabar, jų yra pilna plati Amerika! 
Visuose pakraščiuose girdėtis jų 
dailus giesmių balsai, sumaišyti 
su nesuprantamais "kosmopolitais” 
ir "podlecais”....

Teip, teip vyrai polemistai! 
Žengkitc tik drąsiai prie savo ide
alų. "Progresų".... laisvės.... 
siekių naujosios idėjos!.... Pir
myn, tik narsiau ! Ura I....

Naikinkite savo garsiais . bal
sais "kosmopolitus”, "buržujus" 
ir "konservatorius"!

Tepražuva nuo jūsų griausmin
go balso visi jūsų priešai, nenau
dėliai, siurbėlės, apgavikai, net 
ir.... |>ats caras!....

Bet, o ką aš kalbu.... čia juk 
ne Rusija, caro nėra!?....

Tai menkniekis musų polemi
stams. Jų šviesios akelės ir čia 
gali atrasti despotus, prispaudėjus, 
net kosmopolitus.

Na, ir štai tas pats L. S. S. 
centras, argi ne despotiškas? Ar
gi dar reik didesnio despotizmo? 
Su tokiais imperatoriškais aki
niais! hu! brr!....

Argi ne jis išbudino iš saldžių 
svajonės sapnų musų kiltuosius 
polemistus? Ir dabar dar neduo
da jiems ramumo! Su savo bai
siais akiniais, ir indų šėpomis!....

Vyrai sacijalistai! jus garsiejie 
polemistai! Ar ilgai dar turė
sime ant savo sprandų imperato
riškuosius despotus — podlecus?....

Argi 
anuose 
tavo? 
niuj ir 
pome laimingai 
gėrių kareivių

Ir.... laimingai atvykome į.... 
šventą, laisvą Ameriką!....

Bet ir čia nori ant musų viešpa
tauti centralinės pajiegos!....

Ne, *yrai polemistai! nesnauski
te. Pirmyn prie, valdonus!....

Greičiau juos į indų šėpą!....
Tik be advokatų! be advokatų 

męs patįs. Ura!....
Ir kamgi reik, kad jie ant svieto 

gyventų? V ištik gyvenimas nesu
drebėtų, jeigu jie ir dingtų visai. 
Ir teip jau jie stovi ne savo vie
toje; ir serga tokia liga, kuri ne- 
visiems duodasi lengvai atspėti.

Dėlto, šalin su jais! Ura!....
Jie nori apjuodinti musų revo- 

liucijonierius, kovotojus už laisvę 
.... O tie juodašimčiai!....

Netiki. Štai dokumentai! štai! 
Pasižiūrėkite, biaurybės!....

Ar matote, štai ir laiškas nuo.... 
atstovo!.... podlecai, šalyn juos! 
Greičiau, greičiau! prie darbo po
lemistai ! Naikinkime imperato
riškuosius konservatorius! O jų 
vieton su.... radikalizmu! Ura!—

Garsiau, garsiau, vyrai polemi
stai !

’ kvail.
voliucija!

I nės pajiegos ir imperatoriškiejie 
akiniai! Ura! ura!....

Tegyvuoja radikalizmas! Tegy
vuoja ! Ura! ura!...."

Teip, pirmyn vyrai polemistai! 
Dar garsiau rėkit, (bet kur? Juk 
laikraščiai ir nenorėdami, turi už
daryti špaltas tuščioms polemi
koms, nes atsirandant jų per daug, 
neįstengia sutalpinti. -Red.).

Strazdas.

negana, 
laikuose 
Ir žudė 
Kaune.

ką caras kada tai 
ant musų viešpa- 
mus Kijevoj, Vil- 
Kol pagaliaus ta- 
atmušti iš krau- 

rankų...,

Ura! ura!.... Tegyvuoja 
ne.... polemistiškoji re-

Teišnyksta centrali-

— Lenkų seminarijose 
storija ir Lietuvos žemlapis rodo 
;ad lenkai ryte rijo lietuvius, til 
•aspringo šiurkštam kaimiečiu ar 
ojum!! Tą vargingą ir teisingi 

’.mogelį, bet tikrą tėvynainį, iuy 
intį savo šalį, savo padavimus ii 
prigimtąjį pobūdį — viliugingi len
kai pavedė sulenkintiems kuni
gams. Visi gerai žinome, kad 
perkrikštas arba išgama aršesnis 
tautos nevidonas negu svetimtau
tis ! Lietuvos kunigai, šiek tieft 
pramokinti, buvo lenkberniais, iš
gandins, jie buvo vadais tikėjime 
prastų tėvynę mylinčių kaimiečių. 
I’aveizda Lietuvos bajorijos, ku
nigų buvo svarbiausiu ginklu len 
kų ir lenkbernių kovoj su meile, 
prisirišimu prie senovės papročių, 
kovoj su lietuvyste. Nelygioje 
kovoje musų kaimiečiai atkando 
dantį ir atšipino savo jausmus, 
nužudė supratimą, kad reikia 
gerbti lietuvystę. Ar gali būti 
nuostabu, jeigu musų žmonės nu
stojo užsitikėjimo saviems vado
vams? Jie pavirto į skeptikus, ant 
visko beveik vienokiai atsako: "iš 
to nieko nebus". Nedaug turėjo
me tėvynainių kunigų, mažai bu
vo besirūpinančių ir gerove šalies. 
Apšviestunai ir bajorai, per gudrią 
lenkų politiką, tapo atskirtais nuo 
žmonių! Priviso pas mus apga
vikų, o žmonės ne buvo pamo
kinti kaip nuo anų gintis, prie
šingai, jiems įkalbinėjo: "jai tau 
rėžė į vieną žandą, atkreipk, tegul 
rėžia į antrąjį, už piktą atmokėk 
geni”. Žmonės buvo laikomi tam
sybėj ; vietoj juos šviesti, pramanė 
prajovingas vietas, vaidulius, ap
sėdimą velnio ir tokiu budu padė
jo visokiems svieto pereigoms 
skriausti musų žmonis.

Gaila lietuviškų kunigų. Jie ėjo 
per lenkinimo girnas nuo pat jau
nystes.... Visos augštesnės vietos 
buvo lenkų rankose, tiktai atskalū
nai, atkaklus išgamos gavo privi
legijas. Dargi kaimiečių vaikai ne
buvo prileidžiami prie mokslo, tik
tai priclaižų bajorų vaikai tapda
vo kunigais. Sudrutėjus lenkystei 
Lietuvoje, ir ištvirkus bajorijai, 
noroms ne noroms seminarijos ta
po atidarytos kaimiečių vaikams. 
Bet jose kaimų jaunikaičiai buvo 
išjuokiami nuo pirmos dienos ir 
nepasiekę augštesnių mokslų, tu
rėjo lenkams nusilenkti....

Bet prigimties instinktai tvirtes
ni už gudriausiąjį vylių! Jau ir 
lietuviai susilaukėm kunigų tėvy
nainių 11 Viltis yra, kad skaitlius 
tėvynainių augs ir su laiku mū
siškiai kunigėliai bus teip geri tė
vynainiai kaip lenkų, prancūzų, 
čekų, vengrų 
rabinai; gins 
stės reikalus.

Katalikystė
šia rolę Amerikos lietuvių gyveni- 

Todėl mums reikia grynai 
seminarijų.

ir Lietuvą 
mokintojų!!
tėvynainius

3

SAVAS UŽ SAVĄ.
Mums lietuviams viskas, 

lietuviškas, yra dalimi musų 
bės, ne svajone. Męs džiaugia- 
mėsi apsireiškimais, kurie mus 
pažymi kiltais žmonėmis bet nu
liūdina, kas musų ,žmones žemina, 
ar vargus ant musų užtraukia.

Kodėl nevisuose tos pajautos, 
meilė s^vo kraujo žmonių apsi
reiškia? Juk tai atsitolinimas 
nuo gamtos! .

Galvijai, užuodę savo kraują, 
riaumoja, kasa, keršina. Arkliai 
savo silpnuosius nuo vilkų gina. 
Skaudu patėmyti išgamas musų 
tarpe. Musų kaimiečiai gabus, 
darbštus, bet dvasioje nuskriausti, 
staiga persikelia kur kitur, pasi- 
yrę per didmarį; Amerikon paten
ka tarp apšviestų tautų su kilta 
kultūra ir apkerpančiais ištobu
lintais mandagumais; jiems, ro
dėsi, kad kitų tautų viskas gra
žesnis, geresnis negu senoviška, 
prasta lietuvystė. Męs, kaipo tau
ta, ' išauginti katalikiškame tikėji
me, mokyti mylėti visus žmonis 
su visoms jų dorybėms, įlaidumu, 
nusižeminimu. O vienok visi mu
sų tikėjimo vadai buvo išgamoms, 
visi, net musų dienose (išėmus ke
lis auklėtus amerikonizmo dvasio-1 taikintos prie tikėjimo ir sunaudo
ję) mokinami, musų didžiausių ***—*«■»* kultūrai, fbet ka-

me.
lietuviškų dvasiškų 
tėvynainių vyskupų 
mylinčių seminarijų 
Jeigu butume turėję
kunigus Amerikoje, argi butų at
siradę savę valnamaniais vadi
nanti? Vadovai valnamanių yra 
gėrių geriausi lietuviai, bet iškri
kę tarp svetimų, su antra, trečią 
gentkarte jie dings Lietuvai ant 
visados. Jų mokinimas, kad baž
nyčios ne reikia, lemia mums am
žiną pragaištį. Parapijose susi- 
spietus, atsiradus tėvynę mylin
tiems kunigams, bus vieta pasi
darbuoti 
kiety stę 
turtingas 
augščiau
nog ir jų eilėse amerikąnizmo 
nįs dar daugiau vokietystei blogo 
negu mums atgabena. Taigi Ame
rikoj ne katalikystė prisideda prie 
svetimtaučių palaikymo. Katali
kystė juk visur taikosi prie politi
škų sanlygų, ji stoja tvirtų vien 
pusėj; jai palaikymas lietuvystės 
nerūpėjo ir nerupi. Red,).

Tą patį galima sakyti ir apie 
įvairiausias politiškas ir kitokias 
draugystes, išskiriant tautiškas, 
nekatalikiškas, kurios dabar veikia, 
kuomet katalikiškosios draugystės 
miega "septynių brolių miegu".

Politiškos draugystės, visokerio
pų mokslų skraistėms prisidengu
sios, geros savo vietoje iki kol, 
bet lietuvystei tiktai šešėliai ir su 
antra gentkarte dings ant amžių 
amžinųjų, jei skverbsis lietuvių 
tarpan kaipo sandarbininkai ame- 
rikanizavimo pasekėjai.

Jeigu turėtume tėvynainius ku
nigus, visa lietuviška inteligentija 
eitų į katalikiškas bažnyčias (abe
jotina. Red.). Tautiškos apei
gos gautų šventenybės 
akyse nualintų dvasiškai.
sliškos pojiegos, sutikmėj su pro
tišku stoviu visuomenės, butų pri-

alikystė visur priešinasi progresu; 
£ed.). Prie tokios paveizdingo 
sandaros apšviestesnių,sakinys: Sfi 
.as už Savą liktųsi kimu ir g> 
✓entų tarpe musų.... Dabarg: 
jesidrabstymas purvais ir apsidali 
nimas plūdimais t. v. inteligenti 
tu kunigais, abiejų keiksmai, nor 
vieni ir kiti keikti moka, naudo? 
negali atgabenti. Jeigu teip va 
iinami inteligentai moka kolioti: 
ir plusties, tai ko galima laukt 
nuo žemiau už juos stovinčių?

Ant pirmo apsipažinimo vis 
vyrai ir moterys, kurie turi, ai 
nori turėti pretensiją prigulėti pri< 
inteligentijos, pinniausiai apkalbi 
ir apšmeižia visus savo pažysta 
mus lietuviškus kunigus, pasiva 
dina valnamaniais ir jaučiasi iš 
didus, mokyti, inteligentiški.

I>abai, labai apgailėtiname pade 
jime lietuvystė šitoje šalyje! At 
siskyrusi nuo katalikiško tikėjime 
frakcija beveik teip fanatiška 
kaip ir patys tamsunai klierikala^. 
Tolerancijos reikia su žiburiu jie 
škoti ir tai negalima rasti. N ie 
toj auklėti savo jiegas draugiško
se diskusijose, pas mus yra tik 
fanatiškas besikarščiavimas ir pa- 
sirįžimas padidinti skaitlių pasekė 
jų tokių pažiūrų, kokioms užsikrė
tęs karštasmegenis. Jeigu mes 
kenčiamėsi ir parodom tolerantiją 
svetimoms pažiūroms, tai tųjų pa
žiūrų platintojai apipuola mus Jyg 
varnai gyvulį.... gilia, skaudina, 
agituoja, kol męs nustojam kan
trybės ir pasakom, kad seniai tu
rime savas pažiūras. Tąsyk jau 
pasibaigia tolerantija. Jau tokis 
žmogus ne draugas.... "Jeigu ne 
draugas, tai priedas. Su priešais 
reikia kovoti! Kas mums iš jo, 
nors jis ir lietuvis, jeigu jis dry- 
sta turėti kitokias pažiūras. Lau
kan jį!!”

Aš nepatariu tautiškoms drau
gystėms pasinerti į dabartinį ka
talikiškų kunigų rėdymą, kuomet 
jie renka ir renka pinigus ir sau 
ir savo numylėtiems ir galų gale, 
užtraukę skolas, įklampinę tikin
čius parapijonis, viską aprašę vys
kupams airiams arba ameriko
nams, patys sėdi tarpininkų vieto
je tarp vyskupų kišenių ir para- 
pijonų pinigų. Tai toki dabarti
niai kunigai tėvynainiai. Jeigu 
tėvynainio dvasia degtų širdyse lie
tuviškųjų kunigų, tai pinniausiai 
pasirodytų tautiškos mokyklos ant 
vardo Susivienyjimo L. A., o pas
kui medinės sopos amerikonams 
vyskupams. Kas lietuviams netik
tų. tą gautų amerikonai, bet prieša
kyje butų lietuviai. Dabar daro
ma atbulai.

Dabar gadynė tautų atgijimo. 
Visasvietinis mylėjimas artymo pa
sirodė ne praktišku ir per tai ka
talikystė silpsta. Tautos, žiūrin
čios savo šalies gerovės atmetė 
katalikystę, įsikūrė savotiškus ti
kėjimus. Ir Lietuva butų šiądien 
galinga, garbinga ir jos gyvento
jai palygintinai laimingi, jeigu 
butų turėjusi savajį tikėjimą ir 

« grynus tėvynainius kunigus. Gana 
jau fanatizmu valdyti svietą! Ne
verta tverti kitoniški tikėjimai. 
Nenaudinga kovoti su kunigais ir 
tikinčiaisiais. Tegul musų krašte, 
musų šventoje, kraujuose mirk
stančioje Lietuvoje būna paskuti
nis tikėjimas katalikiškas. Su šiuo- 
mi amžių grynas mokslas taps 
vadovu žmonijos palaimom Bet 
kiekviena tauta turi pati sau sa
vo laimę pagaminti. Tiktai tasai 
bus vertas vardo kunigo musų 
krašte, kuris supras visus tautos 
reikalus. Mums neatbūtinai rei
kia tėvynainių kunigų ir kunigų 
su universiteto mokslais (toki yra 
Vokietijoj, o vienok ir ten nėra ra
mumo, vienok ir ten verda kova 
ypač su katalikyste. Red.). Kaip 
tik męs išravėsime tamsybę iš se
minarijų, kaip tik kunigai bus ga
bus, protiškai galingi vyrai, jie 
neparduos savo garbę ir dorą už 
riebius pietus ir šlykščias smagu
riaujančias pasalybes. ~

Gerai protiškai išlavinti kunigai, 
reikalui prisiėjus, metę kunigystę, 
galėtų sau priderančiai duoną už
sidirbti. Pamislykime apie liki
mą kunigėlio dabartinėse sanly- 
gose. Vyskupui atėmus nuo jo 
kunigystę, kur ir kam jis tikęs? 
Ką jis galėtų atlikti?.... Buvęs 
dvasišku vadovu, gėdintųsi šalia 
to prasčioko, kurį keikė ir laimi
no, dirbti prasto darbininko dar
bą, o protiškai mažai ką galėtų 
veikti, nes netik kad protas neišla
vintas, bet dar nualintas seminari
joje, o su įšventinimu likosi už 
nuodintas puikybe ir tuščia didybe. 
Šitos priežastys gerai aprokuotos 
bažnytinės valdžios. Juo žmogus 
aklesnis, bet pamąsintas kokia nors 
puikybe, juo savmyliškesnis. Sav- 
myliškumas ir žemas protiškas sto
vis verste verčia prie nedoro gy 
veninio. Baimė susekimo nedory

ių, padaro prielaižą tak
tiką bažnytinei vyriausybei iš 
iekvieno godaus kunigėlio. Baž- 
ytinė valdžia gerai viską žino ir 
nt visko užsimerkė, jeigu kuni
gėlis įstengė išsipirkti parapijos 
•.uksti. Ištikrųjų, tai yra išgalvo- 
as būdas liežimo žmonių per pa
jungimą žmoniško pobūdžio _vpa- 
oje savmyliško tamsaus kunigė- 
»o!! Tokis išliežimas ne naudin
gas lietuvystei.

\ adovai, kurių pavizdis žmonių 
ekamas, turi turėti doriškas pa- 
autas, išauklėtas augštais mok
slais ; įšventinimo ir rūbų negana.

Fą patį reikia pasakyti ir apie 
risas kitas profesijas. Paimkime 
eis<larystę. Kiek musų žmonės 
mkenčia nuo gaujos šunadvoka- 
ių ? O jų tiek privysta, kaip gry- ‘ 
ų po lietui, visur kur tiktai lietu
kai apsigyvena. Visokį lenkber- 

iiai, išmetos draugijos, išgamos, 
jeib tik ne tikri lietuviai, lengvai 
oertikrina musų žmones, kad jie 
ra geriausiais, teisingiausiais ir 

rūpinasi musų prasčiokų gerove, 
žmogus tik mylėti artimą ir tik 
tikėti mokintas, ką darys netikė- 
jąs. Paklauso, pakaso galvą, pa- 
oučiuoja ranką ir jaučiasi Ivg su 
kunigu turįs, reikalą.... Kokis 
sužadinimas dvasios! Kaip leng
va ant širdies! tjalima atkeršyk, 
pamokyt priešą. Išmintingi žmo
nės teiraujasi su tikrais teisėjais 
ir moka už patarimą po $5.00 ir 
daugiau ir apsieina be tąsymosi 
teismuose, be bylų. • \ engimas by
lų yra nenaudingas šunadvoka- 
čiams. Jie supiudo žmonės ir pas
kui veda pas kokį beširdį teisėją, 
kuris įklampytus žmonės aplupa 
ir pelnu pusiau dalinasi su šun
advokačiu.

Męs geidžiame teisėjų su apgštu 
mokslu ir tautiškais jausmais, o 
tąsyk visa gauja siurbėlių išnyktų. 
Ir šitame reikale tėvynainiai Kunigai 
padarytų daug gero. Šiądien kur 
tie musų vargdienių užtarėjai ? 
Ar kas paiso, kad musų svietelį 
skriaudžia Nuskriaustas lie
tuvis grilisi pasakyti savo neudmę, 
nes jį išjuoks kaimynai ir pažys
tami. Jeigu nedorėlis pražudo vi
są šeimyną užsitikinčio žmogaus, 
tai verkiančio negirdi, bet sukčių 
laiko didvyriu, priima, vaišina ir 
dar padeda jam kitus skriausti!! 
Nuo kiaulių tok; gėlėtų dfižPs 
simokyti.... Kas išauklės mošų 
žmonės, jog šventa pareiga bausti 
skriaudiką, o užtarti nelaimingą? 
Mums reikia darbų 
džių prie mokinimo 
tuščių pamokslininkų 
sų svietelis, abelnai, 
pamokslų klauso, 
ga. o darbais vadovų pasipiktina....

Męs turime viltį, kad neužilgo 
atgis meilė savo kraujo žmonių 
tokia.kokia plasnojo "pagoniškose” 
širdyse laikuose Gedimino ir Kei
stučio!!

Nesididžiuokime katalikai. Ne 
niekinkime tėvyniškos dvasios pro- 
semiolių stabmeldžių! Jų darbai 
garsiau kalba už musų tuščius pui
kybės žodžius. Jeigu męs pažiurę-, 
tume į žmogaus širdį, tai didesnė 
dalis kunigų ir jų ganomų ave
lių išrodytume farizėjais, bet ne 
Jėzaus pasekėjais.

Gydanti sergančius, gal būt, la
biausiai skriaudžia ir 
lietuvius. Aš nesakau, 
viai lengvai įtiki. Ne. 
vai leidžia savę apgauti 
svieto pereigoms ir 
kaip B. J. S. H., prof. B., C. 
Institutui ir visai eilei gudrių apga
vikų. Bet, kuomet mus žmonės 
garbina žodį "gudrus”, nepaisant 
kas po tuom žodžiu slepiasi, tai ir 
aš susilaikysiu nuo minėjimo tų 
sukčių. Apgailėtina, kad už pi
nigą gauna tie visi besočiai san- 
darbininkus ir padėtojus lietuvius!

Lietuvos kiamietis turi šimte
riopai kiltesnę garbę už ameriko
niškus "inteligentus"; jie kugelne- 
šio ir rakalio darbais neužsiima. 
Kad musų tautoje butų lietuvystė 
taip ištobulinta kaip žydų žydystė, 
man rodosi, kad vien tik už algą 
nepardavinėtų savo brolių tokiems 
besanžiniškiems išnaudotojams! Žy- 
laY’Tnokėtų ir suvaldyti savo ne
naudėlius. Atgijus tautiškam san- 
jausmui, greičiau tie lietuviai dirb- 
;ų sunkiausius darbus negu atsi
ustų kėdėn rašinėti susinėsimus 
su savo tėvynainiais, žinant, kad 
musų žmonės liks apviltais, išnau- 
lotais!! Kad sukčiai nerastų par
sidavėlių lietuvių, jiems padedan
čių, tai jie neįstengtų nė vieną do- 
’iarį išvilioti iš .Amerikos lietuvių; 
kaip dabar dalykai stovi, tai visi 
žymesni sukčiai išvilioja vien tik 
iš tamsių lietuvių .Amerikoje ap
link milijoną doliarių kas me
tas !!!

Žydai greitai surastų būdą pa
laikyti tuos pinigus savose ranko-

Rabinai išmokintų, o tėvynai-

kaipo paviz- 
doros, o ne 
žodžių. Nu
tiktai šventų 
kol užmie-

išnaudoja 
kad lietu- 
Bet leng
vi šokiems 
sukčiams,
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liiai žydai parūpintų kitokius už
siėmimus turintiems palinkimą prie 
nedoro darbo. Jeigu gi žydai rei
kalautų visokių mediškų įtaisų ir 
tt., tai jie įtaisytų panašius žydi
škus institutus ir rabinai užsakytų 
visiems kreiptis prie savųjų, bet 
tas milijonas doliarių liktų žydų 
rankose. Kada męs, prisižiurėją 
“pedaverkoms” žydams, seksime 
pavizdį ir stosime Savas už savą?

Daugelis “ponaičių valkiojasi 
nuo namo į namą pardavinėdami 
rusvą vandenį kaipo vaistą nuo 
visokių ligų. Daugelį kartų net 
alksnyne iš balos pripila bonkutes 
rusvu vandeniu ir prilipinę gra
žias popierėles su parašu.... lie
pia mazgoti opas, žaizdas, skaudu
lius, bet po grasme myrio drau
džia neragauti. Šitas yra tikras 
atsitikimas Northumberland pavie
te. Penna. Aš žinau vardą ir 
pravardę to vilioko, vienok tikiuo
si, kad liovėsi apgaudinėti, todėl 
dabar nepaminėsiu.

Dar vieno skyriaus apgavikai 
išnaudoja tamsunus, 
užžadėtojai, spėjikai 
sių-tarpininkai arba 
į < ranką žiūrėtojai 
Daugelis vargdienių 
kad kiekviename nuotikije jų gy
venimo, arba užėjus upui, ar 
geismui ko nors nepaprasto, bėga 
pas stebuklingą, viską žinančią 
svetimtautę ir gerai jai užmoka 
už “pazaunijimą”. Gal pamislin- 
site, kad vien tiktai tamsiausi dva
sioje to dasileidžia. Anaip tol ne!

Kada, o, kada suskambės dvasią 
pekelianti pamokslai musų bažny
čiose? Ar tėvynės meilė liepsnos 
širdyse tų, kurie atsiliepia į musų 
vienatinę viltį.... “musų prastus 
žmonės”?

Iš gilios senovės prigimimas 
lietuvystės ypatybių tuno musų šir
dyse pusiau apmirusiame jautru
me. Kol męs nesusilauksime to
kių vadovų kaip žydų Maižis, Mas
kolių Petras Didis, ir musų pačių 
Keistutis, bet vietoj didvyrių męs 
turėsime tiktai vardą dėvinčius ma
žos dvasios žmones, tol geriau, 
kad musų žmones letarge miega 
ir kad jie skeptikai. Bet viskas 
turi savo kantrybės saiką. Jau 
neužilgo sukaks penki šimtai metų 
šito tautiško letargo. Kad nebūtų 
per vėlu, mums reikia vadovų su 
skaisčia siela, su vaiskia sąžine, 

-str-lYreile savo Žmonių kiekvieno
je parapijoje. Tikro vadovo žy
mė yra: savęs išsižadėjimas ne 
vien tik tūlam skaitliui, ar skyriui 
žmonių, bet visai tautai. Tie, ku
rie pakelia nupuolimą vietinių ša
lies žmonių ar tautos daugiau pa
tarnauja žmonijai negu tie, kurie 
sapnuoja apie gerovę pasaulio, o 
sandarą tautos ardo ir jiegas ali
na.

Taigi, pakėlimui tautos reikia 
ne vien atkartoti, bet įkūnyti sa
kinį “Savas už Savą!” Teip gy
venant, su viena gentkarte sulau
kime vadovų vertų to vardo.

Antanas Rutkauskas M. D.

KAIPKUOMET VALGYTI, 
IR KĄ?

Gal tūlas inteligentas nayviškai 
nusišypsos, perskaitęs šitą antra
šą, manydamas, kad tą jau vsi 
žino ir nėra reikalo apie tai kal
bėti, o tamsuolis manys, kad juo
kus iš jo norime daryti; bet šitie 
nurodymai jiems abiem bus nau
dingi ir neapsieinami jų sveikatai 
ir ilgamžybei. Todėl patariame 
kiekvenam, kas savo geru rūpina
si. j6os gerai įsidėmėti. Nurody
mai šitie yra imti iš dviejų garsių 
dietetikų — Horacijaus Fletcherio, 
amerikono, ir D-ro O. Z. Ha- 
nišo, paršo. Jie sako:

Noras valgyti yra svarbum vei
kėju gromuliojimo. Tikras noras 
valgyli apsireiškia parėjimu kokio 
nors tam tikro ypatingo valgio su 
bėgimu seilės.

Netikras noras yra abelnai ne- 
siganėdinimas kūno, nesiduodantis 
apsklembti. Jis tankiai apsireiškia 
tuštumu po krutinę arba traukimu 
žemyn ir reikalingu ko nebūk nu
tildymui nesmagumo dabartinio ar 
pirmesnlo negromuliojimo. Tai 
yra lygiai tas pats, ką ir ištroškis, 
troškinantis po girtuoklybei.

Ant šito netikėto noro valgyti 
niekuomet nereikia paisyti, bet 
laukti, kol tikras noras ateis. Jis 
ateis tuojaus, kaip kūnas susitai
sys prigimtais veiksmais ir pa
reikalaus daugiaus medžiagos. Ne 
vienas dar neužkenkė sau išmin
tingai ir ramiai laukdamas noro 
valgyti. Nė venas dar nenumirė 
badu dėlei stokos noro valgyti. 
Daugausiai ligų pas žmones ran
dasi dėlei priverstino noro, užbė- 
gimo jam ar žaginimo jo 
nors budu.

Normališkame padėjime noras

kokiu

valgyti yra tikru ženklu reikalin
gumo kunui maisto ir drėgnio 
teip kaslink daugio kaip ir kaslink 
chemikališkų gaivalų, reikalauja
mų toje valandoje.

Noras valgyti yra tveratu pro
to ir nesideda prie audinių. Jis 
gali būti lengvai atmainomas iš 
nenormališko į nonnališką per įkal
bą, kaip ir patsai protai; tai ne 
kietas daiktas, kurio išveizdis ir 
būdas susižiedę į pavidalą.

Norą valgyti lengvai galima 
permatyti ir pažinti ir laipsnius 
jo ganėtinai suprasti vien per atsi
dėjimą ir trumpą tyrinėjimą.

Atsidėjimas yra reikalingas su
žadinimui branginimo, o brangini
mas būtinai yra reikalingas pasku- 
drinimui sunkimosi ir tekėjimo 
skilvio ir kitų gromuliojimo sy
vų.

Pyktis, ar kitokis koksai sudre- 
binimas ir tužba ar nusiminimas, 
spaudimas sulaiko gromuliojimo 
veiklumą ir pagamina nevirinimą.

Lavinimą proto reikia pradėti 
nuo pasirinkimo maisto kunui 
(sunormalintu noru valgyti) ir 
prigelbėti gromulioj imui toliau 
priderančiu mąstymų. Labai leng
va įgyti ramumas ir apsiginkluoti 
prieš nuostebą, sujudimą ir pyktį 
atidžią turint į valgį.

Sukramtymas maisto pagamina 
suvirimą ir supanašinimą. Todėl 
sukramtyk gerai, ar tai bus kieti 
daiktai, ar skysti.

Sukramtam maistą gerai, suge- 
ralai burnos, liežuvio ir gomurio 
suima visas aromatiškas ar dvasiš- 
škas sudėtines maisto ir tuomi 
gelbsti ir padaugina suseilinimą 
maisto suvirinimo veikmei.

Ką tu nužudai sugėrimui kram
tydamas, to niekuomet neapturėsi 
maistui pasiekus pilvą. Maistas 
yra gaivingu ir jieginančiu tik tą
syk, kada jis yra sugeriama^ per 
venvalinį ir gerai nutaikytą veiks
mą žandų.

Jausmas skonio, sutaikytas ir iš 
vieno su visais jausmais valdomais 
proto, yra vadovu pasirinkimui, 
kramtymui, viršinimui ir supana- 
šinimui maistų, kurie bus naudin
gi ir sveiki kunui, protui, sielai ir 
dvasiai abelnai.

Mum$ reikia, idant męs galėtu
me paragauti maistą su burna ir 
palaikyti tą skonį, kol maistas, be 
kramtant, liksis be skonio. Tąsyk 
galima nuryti ir duoti pilvui iš
sunkti iš jo, kas yra 
medžiagų metalizacijai.

Musų atsižiūrėjimo 
ne pilvas, kepenys ar * 
burna, kuri yra maitinimo stočia 
musų organizme. Sukramtyk mai
stą teip, kad sunkos padarančios 
suvirinimą pasidarytų tuojaus ir 
supanašinimas butų užtikrintas

Jei maistas, kaip sako mokslin
čiai, duoda stiprumą ir gaivą, tai 
kaip tas dedas, kad laikuose gero
vės ir perteklaus, kuomet žmonės 
gerai apsikemša maistu, yra dau
giau ligų ir todėl didesnis nepasi- 
ganėdinimas, daugiau kliaučių silp
numo ir tingumo apsireiškia, negu 
sunkiuose laikuose, kuomet maisto 
yra mažai?

Jei teisybė, kad maistas, kurį 
męs valgome, tveria musų audi
nius, padaro musų kūną ir duoda 
mums kraują, tai jei žmogus min
ta vienu svaru kiaulienos per die
ną, tokiu budu suvartodamas tris 
šimtus šešias dešimts penkis sva
rus per metus ir palaikydamas 
medžiagą kiaulienos savo organuo
se, tai kuo jis yra gale metų — 
žmogus, ar kiaulė?

Jei žmogus auklėja savo kū
ną ir tuomi savo gyvastį valgiais 
iš gyvulinės sryties, sakydamas 
apturįs maistą ir medžiagą iš jų, 
tai ką jis auklėja, kam jis dirba, 
trusia, skubina ir vergauja?

Jei butų teisybė, kad žuvis pa
daro smegenis, kiauliena tveria nėr 
vus, jautiena padaro raumenis, 
kaip mokslinčiai sako, tąsyk mums 
nebūtų reikalo platinti apšvietimą, 
užtektų maitinti vaikus norinčius 
pasiekti savo širdies geidulius per 
pilvą.

Jei kiauliena duoda nervus, kam 
todėl neapsikimšti jąją vietoje ką 
imtis fiziškos mankstynės ir gim
nastikos? Bet jei mankstynė ir 
gimnastika duoda raumenis, tai 
kokia nauda iš valgymo jautienos?

Jei kiauliena duoda nervus, kam 
imti nervų stiprylus ir kitus vai
stus išardymui to, ką kiauliena yra 
sutvėrusi ?

Mokslinčiai daug sako apie au- 
sterius ir kiautvarles. Jos, girdi, 
tveria celes smegenims. Tad jiems 
apsimokėtų pasivalgyti kiaulvarlių 
ir parodyti išsiplėtojimą savo sme
geninių celių, pristojus prie darbo 
ir pelnyt sau duoną teisingai pa
darymu gyvenimo pabūklų, o jei 
ne, tai laikyti savo kiautvarles už
darytas. Iš vienos pusės mokslas 

pasakoja mums apie maistu# pa
darančius smegenis, maistus ner
vams ir maistus raumenims; ii 
kitos liepia lavinti raumenis,- ner
vus ir smegenis. Jei maistas at
lieka darbą lavinimo, tai kam 
mums reikia lavinti, o jei lavini
mas padaro darbą, tai kam reikia 
valgyti? Tai yra šunio verta# 
mokslas.

Niekuomet’ nepavesk brangiau
sio gyvenimo kitam, idant tužba 
ir* gėda nebūtų tau atlyginimu. 
Šitas kūnas, kaipo šventnamis gy
vojo Dievo, kurio męs esame pa
skirtais užžiurėtojais, niekuomet 
neprivalo- laukti, kad kiti užimtų 
musų vietą, nes tuomi męs pa
sirodysime išdavikais savo reikalui 
ir turėsime panešti bausmę ligos, 
nuodėmės ir kovos.

Kaip tik męs užsimanome var
toti dilgalus ar prieskonius (pri- 
provas) pagardinimui valgio, tai 
yra ženklas duoti gromuliojimo 
organams pasilsj maisto.

Pasiturėjimas profesijininkų yra 
ženklu žmogaus nupuolimo, ženklu 
pranašaujančiu blogėjimą veis
lės ir balsu praserginčiu’ tą, 
kuris atbunda, gyvenimo atsako 
mybėms su noru širdyje kreipti 
savo žingsnius atgal ?

Numojimai į blogą kreipiančio 
pubudžio atsispins ant musų takų, 
kasdami duobes musų netikriems 
žingsniams, laužydami musų kau
lus ir sudrebindami musų protą.

Dailumas ir grožis retai terei
škia išmintį, nors išmintis tankiai 
gali panaudoti vieną ir kitą. *avo 
tikslui. Maiste auklėjimui proti
ško ir fiziško tikslų klausimas yra 
ne sulyg išveizdžio, bet vertės, ku
rią jis turi, iššaukdamas iuiku at
sakančią išmintį }>er atsinešim*.

Pažinę save ir kūną, kuris pa
daro musų esyl>ę, męs branginsime 
priskaitomybės gamtos ir visuo
met stengsimėsi atiduoti sau kas 
yra mus pasišventimo aukojimais 
geriausio, ką męs randame gyveni
me.

Gadyne šlektos^viešpatavimo
: Lietuvoje

(1569—|795m.) 

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
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tynskis, kaštelionas Peremyšliaus, ir 27 pasiuntiniai kako 
į \ aršavą su manifestu prieš konstituciją. Suėjime-gi 5 

oppozicijonistai ar nedalyvavo, ar pasirašė ant 
konstitucijos ir prisiekė. Sutikus visiems tame posėdvje, 
konstitucija įgijo vardą: “LTsta\va rządosva 3 i 5 maja 
r. 1791t • <

Konstitucija susideda iš 11 artikulų. Pirmas lytisi 
religijos, tolesni trįs apskelbia padėjimą šlėktos, miesčioni
jos ir chlopų; likusiejie aprašo valdžias: įstatymdavišką, 
išpildomą ir teisino.

Viešpataujančia religija liekasi katalikystė: greiti iš 
jos į kitas tikybas uždrausta po bausme apostazijos, pa
skirta kriminališkame kodekse! Kitos tikybos yra leistos 
ir ras valdžios globą. I okiu budu apruliežiavimai dissi- 
dentų, užvesdinti konstitucijos Štackelbergio 1775 m., davė 
vietą lygtiesybei skirtvierių apimant urėdus ir įeinant į 
seimą.

Siekta (art. II) pasilaiko visas privilegijas ir tiesas, 
įgytas nuo seniausių laikų.

Miesčionys (art. III) turi patikrintus visus gerumus 
tiesų iš 18 balandžio 1791 m.

Chlopai (art. IV) patenka į globą įstatymų ir valdžios, 
bet tiktai kaslink sątarmių su ponais-žemvaldžiais. Viso
kios sutarmės ir suderybos tarp žemvaldžių ir chlopų yra 
priverstinos abiem pusėm. Konstitucija nesikiša nei į no- 
turą, nei kiekybę iktolaikinių sunkenybių, nesuteikia chlopdi 
ypatiškos laisvės ir neišliuosuoja jo nuo |>atrimoniališkojo 
teismo. Ateitį chlopų paheka geravalei žemvaldžių! Ma
lonesnė buvo ateiviams. \ isi ateiviai, nors jie butų seniaus 
prieš įstatymus |>abėgę buvę, turi užtikrintą ypatišką lai
svę ir galę apsigyventi miestuose ar kaimuose, fiagal norą.*)

|| Turkijos sultanas ant galo iš
pildė jaunųjų turkų reikalavimą 
ir įveda Turkijoj konstitucijonali- 
šką rėdą. Dabar atsibus rinkimai 
parlamento atstovų. Kas svar
biausia, kad sultanas stojo jaunų
jų turkų pusėj prieš mini>terius. 
Tame tai ir yra skirtumas terp 
sultano ir Maskolijos caro. Sul
tanas paėmė į savo rankas visą 
valdžią ir ministerių ncpasiklausęs, 
išleido prisakymą įvesti Turkijoj 
konstitucijonališką rėdą. Sultanas 
savo prisakymu g va rantuoja gy
ventojams asabišką, 
spaudos ir mokinimo 
gi duoda daugiau 
Maskolijos nkėsams.
na konstitucijonališką rėdą be 
kraujo praliejimų, be naminio ka
ro.

tikėjimiską, 
laisvę. Tai- 
negu caras 

Turkija gau-

Tai gi konstitucija palaikė senoviškų draugijos organi
zaciją, paremtą ant skirtumų įstatymiško padėjimo: šlėk
tos, miesčioni jos ir chlopų. Rods suartino miesčionis su 
šlėkta, bet neatmainė padėjimo chlopų.*) Mat autoriai 
konstitucijos bijojosi, kad glamonėdami c h lopus, neįžeistų 
šlėktos ir nesukeltų jos maišto!' Matomai konstitucija ne 
stovėjo ant papėdės revoliusijos. . Galiaus jstatimdavėjai 
matė visą bėdą šalies paeinant nuo netikusios valdžios or
ganizacijos. o ne nuo draugijos organizacijos....
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kosi padarytas užpuolimo ir atsi
gynimo ryšis. Manoma, kad pas
kui skandinaviškų tautų ryšis pri
stos prie vakarinės Europos tautų 
ryšio, taigi prie ryšio Anglijos, 
Prancūzijos ir Maskolijos. Tasai 
ryšis kreipiasi prieš vidurinės Eu- 
rpoos susirišusias viešpatystes, tai
gi prieš Vokietiją, Austriją ir Ita
liją, prie kurio, kaip mano, pri
stos ir Turkija.

|| Monastero apskrity) jaunųjų 
turkų partija padavė valdžioms 
reikalavimą reformų. Atsakymui 
paliko 14 dienų* laiko. Jeigu sul- 
tano valdžia atmestų reikalavimus, 
jaunųjų turkų partija žada val
džią paimti j savo rankas ir 
apšaukti parlamentarišką rėdą. Į 
\ indoboną atėjo žinia, buk Kon
stantinopoli j susekė sukalbj jau
nųjų turkų, kurie norėję priversti 
sultaną atsisakyti nuo valdymo, 
Suareštavo daug žymių turkų.

Į Automobilių lenktynėse terp 
New Yorko ir Paryžaus, turbut, 
laimės, vokiškasis automobilius, 
nes prancūziškasis kelionėj sugriu
vo. Vokiškasis automobilius 22 
d. liepos atkako į Eitkūnus, iš kur 
jau geri keliai iki Paryžiui; ame
rikoniškasis gi tą dieną Vos iš 
Maskvos išbėgo, taigi vokiškasis 
jį pralenkė ant 550 mylių.

[| Prancūzijos prezidentas 22 d. 
liepos Iškeliavo iŠ Danijos j Šve
diją, o iš jos kelauja j Maskoliją 
ir Revelyj susitiks jis su caru. 
Spalių mėnesyj Švedijos karalius 
rengiasi atsilankyti Prancuzjoj ir 
Antrliini

Valdžia jstatymdavystės pavesta seimui, padalintam į 
2 trobesiu: penato po vada karaliaus ir pasiuntinių. [ se
natorių trobesį pareina: vyskujKii, vaivados, kaštelionai ir 
ministrai: trobesyje pasiutitiinų sėdi atstovai šlėktos ir 
plenipotentai miestų, lx?t šitiejie be tiesos balso nutarimuo
se! Pasiuntiniai šlėktos laikomi yra atstovais visos tautos 
ir svarsto reikalus valstijos! Seimas bus paprastas kas 2 ' 
metu, nepaprastas vienas kas ketvirtdalis amžiaus pataisy
mui konstitucijos, ir surengtas, sušaukiamas staigiuose at
sitikimuose nutarimui tik tūlo dalyko. Į pirmąjį ir antrąjį 
seimeliai aprinks pasiuntinius; surengianie-gi sėdės kom- 
pletas pastaro paprastojo seimo. Visuose seimuose visi klau
simai Ims nutariami daugumu balsų. Todėl nebliekti libe- 
rum veto ir konfederatiškųjų seimų, {statymai dalinasi į 
visotinus. kardinališkus, dalykuose: konstitucijos, civiliš
kuose, kriminališkuose ir uždėjime ikgyCastinių pagalvių, 
ir į seimo nutarimus, dalykuose: karės, sątaikos, užtrau
kimo skolos ir tt. Vienaip įvyksta visatini įstatymai, ki
taip seimo nutarimai.

Propozicijos nuo sosto dalykuose visatinų tiesų, pirm 
įnešimo į seimą, turi būti praneštas seimeliams, kurie savo 
pažvalgas išreikš pasiuntinių instrukcijose. Projektą vi
satinų tiesų perkrato troba pasiuntinių ir savo nutarimą 
persiunčia trobai senatorių. Troba senatorių arba patvir
tina nutarimą pasiuntinių, arba atmeta. Jeigu atmestą nu
tarimą troba pasiuntinių panaujintų po dviejų metų (pa
prastame seime), senatas turi ją priimti. Propozicijos nuo 
sosto kaslink seimo nutarimų gali tiesiok įneštos būti į pa- 
siuntinų trobą. Toji savo nutarimą kaslink seimų nutari
mo persiunčia trobai senatorių, kuris balsuoja apie ją. Su
vienytas daugumas abiejų trobų turi sprendžiamąją galybę.

•Valdžia išpildymo priklauso karaliui ir jo durnai, vadi
namai Sargyba įstatymų. Sostas Lenkijos bus elektiškas, 
bet tik aprenkant šeimynas sukcesijos. Mirus Stasiui Au
gustui, viešpataus saksiškas elektorius Fridrikis Augustas, 
po jo vyriausias jo sūnūs, ųepotis ir tt. Elektoriui, netu
rint sunaus, infantka Lenkijos yra jo duktė, Marija Au
gusta Nepomucėna. Vyras infanktos pradės dynastiją, 
kuriai išgesus, tauta aprinks kitą šeimyną. Karalius, parei
damas ant sosto, prisiekia ant konstitucijos ir pacta con- 
venta. Yra nepalytimas ir be atsakomybės. Turi tiesą 
malonės (jus agratiandi) pasmerktųjų mirtim, tvarkina 
ginkluotas spėkas, laike karės, paskiria vyskupus, civiliš
kus urėdninkus ir oficierius. Bet nieko negali daryti be 
Sargybos įstatymų. Sargyba susideda: iš, primaso, kaipo 
pirmsėdžio Komisijos Apšvietimo, iš 5 pašauktų karaliaus 
ant dviejų metų ministrų: policijos, pečvietės, karės, yždo 
ir užrubežinių dalykų. Į Sargybą taip-gi įeina maršalkas 
pastarojo seimo, bet be tiesos maišytiesi į jos nutarimus. 
Maršalkas tiktai turi galybę sušaukti surengtą seimą prie
šams antsigrudąnt, kilus naminiam pamišimui, badmečiui f , '

ir numirus karaliui. Svarbumui rezoliucijų Sargy bos rei
kalingas yra parašas karaliaus ir vieno iš ministrų, Kurie 
už savo darbą atsako prieš Seimą ypatomis ir turtu. Išpil
dymui nutarimų Sargybos funkcijonuos Komisijos val
džios! apšvietimo, policijos, karės ir yždo. \ aidžios komi
sijos įsakymus duoda jau nuo 1789 m. esančioms tvarkos 
komisijoms vaivadijų. ‘

Organizacija teismo tapo pritaikinta prie tvarkos drau
gijos. Toliaus funkcijonuos senosios teismo įstaigos, atski
ros šlėktai, miesčionims ir chlopams. Palengvinimui teisda- 
rystos, taps parengtas civiliškas ir kriminališkas kodeksas.

Nepaprastuose atsitikimuose, mažametystoje, sergant 
protlige ar nevaliaujant karaliui, išpildomąją valdžią turės 
regencija, kurią sudeda Sargyba, ministrus jai paskirs su- 
rengtasai seimas, po vada karalienės, o jos nebuvime — pri
maso. Regencija iš savo urėdavimo sudeda atskaitą pa- 
prastamjam seimui.

Atskira “dekliaracija luomų’’ liepė prisiekti ant konsti
tucijos visoms magistratūroms ir kariumenei, privelijo diev- 
maldystą su padėka ant 8 d. gegužio ir nutarė perstatymą 
\ aršayoje bažnyčios po prišaukimu dieviškos Apveizdos. 
Apšaukė priešais tėvynės vylinčiais ir maištininkais tuos, 
kurie intriguotų prieš konstituciją ir jos apvertimui rištųsi 
į maištą ar konfederaciją.

Seimo maršalkai, universalu 7 d. gegužio, pranešė ži
nią apie naują konstituciją visoms provincijonališkoms ma
gistratūroms.

rautos užsidegimas dėl naujos tvarkos — išskyrus 
liaudį — buvo didesnis, negu buvo galima laukti. Miesčio
nijos tiesas priiminėjo šlėkta. Komisijos civiliškos kariu- 
meniškos dėkavojo karaliui ir seimui. , Deputacijos kako 
vienval į \ aršavą. nuo tribunolų, vaivadijų, žemių ir pa
vietų. Bet šlėkta geriausiai išsitarė už’ konstituciją seime
liuose vasaryje 1792 m., rinkdama deputatus ir urėdninkus. 
Atskyrus \ ladimieriaus, Mielniko, Liublino ir Ciechanovo, 
visi seimeliai prisiekė ant konstitucijos ir nutarė pasiuntimą 
delegatų padėkavoti už ją karaliui ir seimuojančioms luo- 
nioms. 3 d. gegužės 1792 m. Vari&voje tapo su iškilme 
apvaikščiotos metinės sukaktuvės konstitucijos, ir vysku
pas Narusevyčius pasakė patrijotišką pamokslą, pašventį- t 
nęs bažnyčią dieviškos Apveizdos. 1 eatre atlošė Niemce- 
yyčiaus dramą Kazimieras Didis — ir niekas nesutrukdė 
iškilmingos šventės.

<) vienok anuometinė Lenkijos konstitucija nepada
rė didelių atmainų, nes neparėmė draugijos organizaciją 
ant tiesos lygj’bės visų. Rods jautė, kad miniai reikia tie
sos, taip-pat jautė reikalingumą energiškos tautoje val
džios; sudrutinimą valdžios žadėjo, o jiančiojo jos rankas; 
žadėjo prisjjaustiemsiems teisingumą, 4) senus pasisavini
mus naujais įstatymais sudrutino; skaitė vyriausiu siekiu 
įėsant panaikinimą vidujinės anarchijos, o paliko nepalytėtą 
jos svarbiausią priežastį — vienatiną šlėktos veišpatavimą.

1 ai-gi ai]ot Heltmano — “prieš pačią mirties valandą, 
tarp gresiančio iš visų pusių pavojaus, kada reikėjo iš visu 
pajiegų pasistengti, apsireiškė Šlėktoje tikras noras nešti 
pagelbą tėvynei, stovinčiai ant kranto'prapulties; įsigaliojo 
viešoji dvasia. \ edantiejie tąją žmonės pasišventimo ma
tė šaltinį pikto, matė net pagelbingus įrankius, bet plačia- 
akč baimė, vos paminėjus sociališką padrebinimą. juos šiur
puliais peremė; bijojo naminės karės, bijojo liaudies, šiek-' 
tos, svetimų sostų, bijojo visoko, norėjo viską sutaikinti, 

. draugus ir priešus, norėjo tėvynę atlaikyti didybėje ir nie
ko neįžeisti. Nelaimingas apkvaišimas.’’ Kada reikėjo im
ties is paskutinės, viską pešvęsti vyriausiaijai minčiai atlai- 
kymo tėvynės čielybėje, jie užėmė netikriausią, nes tarpinę 
stovenę. Todėlei visos jų pastangos atnešė priešingą, o ne 
pageidautąjį rezultatą. Norėta valdžią sudrutinti, ir nešu- 
drutino jos; Saksų elektorius kratėsi priimti pasiųlytąjį jam 
vainiką, matydamas, kad ant sosto, surengto naująja kon
stitucija, jis tik butų bepagelbingu anarchiškos šlėktos 
įnagiu. Norėta nuraminti kaimyniškus terionus, pablyšku
sius nuo atgarsių prancūziškosios revoliucijos, ir nenura
minta jų; Maskva ir Prūsija, po priedanga išnaikinimo jo 
kubinizmo, įsiveržė į Lenkijos žemę ir išdraskė ją. Norėta 
nesukraupinti privilegiriuotąją luomą jos prisisavininių pa
naikinimu; o respublikoniškoji šlėkta, po dęvyza senųjų 
tiesų, užmezgė Targovicą ir svetimas kariumenes ant šalies 
patraukė. Norėta minias užinteresuoti teisos saikavimu, o 
užinteresuota tik smulkią, nieko neženklinančią dalelę tau
tos. Nelaimingoji mintis įtikti visiems, sutaikinti viską, 
laisvę su absoliutizmu, teisą su prievarta, energiją su atlė- 
žįmu, visąką prapuldė! Įstatymai 3 d. gegužio,’ kurie tu- 
ręj° draugijos tvarką pataisyti, reikalingas spėkas nutren- 
kimui svetimo persvaro iššaukti, pamatine atsiginimo tė
vynės būti pagrindą, tapo jos antkapiniu akmeniu. Ilgai 
stovintį ant tojo antrašą: įlaidumas, išmintis, nutrinti turi
me — o parašyti: nerangumas, nenuovoka!”

Bėgyje metų susitvėrė naujoji valdžia pagal plianą kon
stitucijos. Susiorganizavo Sargyba, į kurią karalius pa
šaukė: naminiams reikalams (pečvietės) kanclerį Mala- 
chovskj, užrubežiniams pakanclerį Chreptavyėių, policijai— 
maršalką Igną Potockį, karės reikalams — hetmaną Bra- 
nickį, yždui lenk, priedvarinį payždininką Tarną Ostrovsk . 
Seimas triusėsi apie išgales įstatymdaviškos valdžios, Sar
gybos ir valdžios komisijų; apie rinkinių tiesą miestams, 
apie sutvarkinimą disunitiškų prietikių ir tt. Seimas ne
įsitikėjo karaliaus valdžiai, ir atėmė nuo įpėdinių Stasio 
Augusto tiesą nominuoti svietiškus senatorius, palikdama . 
jiems tik patvirtinimą vieno iš kandidatų, aprinktų seime
liuose. Ministrai, aprinkti karaliaus, kožname seime bus 
balsuojami ir neteks urėdo, reikalaujant M balsuojančiu. 
\ aidžios komisijos, susidedančios iš vpatų, aprinktu šeini' 
įgijo galybę perkratinėti paliepimus karaliaus ir Sargybos 
ir atiduoti juos po teismu įstatymdaviškos valdžios. Ne
gana ką nuo karaliaus atėmė tiesą paslnrimo svietiškų se
natorių ir palaikymo palei tikslą ministrų, seimas susiau
rino jo tiesas malonės, išimdamas is po jos pasmerktuosius 
mirtim karės teismų už vyliugystę šalies arba kriminališku 
teismų, už žmogžudystę, vogimą yždo ir antpolius. Šiaip 
palikta buvo karaliui vieninteliai atniainynias mirties baus
mės amžinu kalėjimu, jeigu ant to pasirašys vienas iš mi-

Sargybos! Tai buvo dvasia, mat, senai respubliko
niškai šlėktiška! Beto, seimas stengėsi sudrutinti viešpa
tystę per artymą sujungimą Lietuvos su Lenkija admin•’< 
stratyviskai, užvezdindamas vienybę administracijos, poli- 
cjos ir yždo, beje ažuot dvigubinių, paskyrė komisiją poli*, 
cijos abiejų tautų ir tokią pat komisiją yždui. Įsteigė rin
kimų įstatymus miestams: rinkimą plenipotentų, įvesdini
mą jų į seimą ir valdžios komisijas. Kad disunitus paliuo- 
suoti nuo įtekmės Maskolijos, seimas rūpinosi jiems su-' 
tverti bažnytinę vyriausybę, prigulinčią nuo respublikos. IJ 
jo dėkos todėl susivažiavo į kongregaciją svietiški ir dva
siški atstovai disunitų, kurie po akių komisoriaus respubli
kos užmanė cerkvinę organizaciją, dogmatiškai surištą su 
patnjarchatu Konstantinopolio. Be komisijos apšvietimo 
surašymo kodekso įstatymų ir sureguliavimo reikalų žydų,’ 
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Prahcuzijos prezidentas, 
susitiks su Maskolijos ca-

par- 
visą

L. TOLSTOI 
Pragaro Atgijimas.

Vertč Z. A.
— Aš įkalbu žmonėms, kad reikia žmones 

paversti mašinomis, nes mašinomis galimą 
greičiaus padaryti negu žmonėmis. Ir paver- 
stiejie mašinorųjs žmonės neapkenčia tų, ku
rie juos apvertė.

— Ir tai gerai! Gi tu? — tarė Belzebu
las kelių velniui. r

— Aš įkalbu žmonėms, jogei jų gerovei 
reikalinga, kad jie galėtų kuo greičiaus kil
notis iš vietos į vietą. Ir žmonės, vietoje pa
gerinti savo gyvenimą kiekvienam savo vieto
je, praleidžia didesnę jo dalį bevažinėdami iš 
vietos į vietą. Ir labai didžiuojasi galėdami 
per valandą nuvažiuti 50 ir daugiaus viorstų.

Belzebulas pagyrė ir jį.
Knygų spauzdininio velnias pasisakė rū

pinąsis, kad kuo daugiaus žmonių žinotų vi
sus tuos niekus, kurie yra rašomi ir daromi 
pasaulyje.

Dailydės velnias pasisakė, kad jis neva 
paguozdamas žmones ir sužadindamas prakil
nius jausmus, tiktai išgirta jų ydas,, išrodyda- 
mas jąs dailiame pavidale,

Medicinos velnias paaiškino, kad jis įkal
bąs žmonėms kuodaugiausiai rūpintis savo 
kunu. Ir žmonės besirūpindami savo kunu 
užmiršta ne tik kitų, bet ir savo gyvenimą.

Kultūros velnias pasisakė įkalbąs žmo
nėms, jogei vartojimas visų tų dalykų, ku
riuos priveizdi teknikos, darbo padalinimo, 
kelių, spaudos, medicinos velniai yra dorybė 
ir žmogui ne maž nebereikia stengtis būti ge
resniu.

Auklėjimo velnias sakėsi mokąs, kad žmo
nės, patįs būdami ydingi, gali kitų žmonių 
ydas taisyti.

Svaiginimo velnias sakėsi įkalbąs žmo
nėms, kad vietoje išsigelbėti nuo blogo gy
venimo pasekmių, pasistengus geriau gyventi, 
jiems verčau apsisvaiginti vynu, tabaku, mor
finą.

Labdarybės velnias sakėsi įkalbąs žmo
nėms, kad plėsdami glėbiais ir duodami nu- 
plėštiemsiems žiupsniais jie yra dori ir nebe- 
reikalauja tobulinimus. •

Socializmo velnias gyrėsi tobuliausio vi
suomenės surėdymo vardu kurstąs luomų ne-

tingai iškilmingu ir jo balsas, nors truputį iro
niškas, ypatingai sustiprėjo, kuomet jis išro
dė, kairėje pusėje į didelį trobesį, dar šviežią 
ir nenuštukaturuotą, kuris išrodė milžiniška 
akmenine apkrauta skulptūra, fronto
nais ir stovylomis.

— Tautos kinkas.
Pierre visa savaite prieš išvažiuosiant 

kiauras dienas praleizdavo, studijuodamas Ry
mo topografiją, su žemlapiais ir knygomis 
rankose. Jis, galėjo ir pats viską pažintie ne
klausdamas jokių nurodymų, ir vežėjo pa
aiškinimai buvo bereikalingi. Jį stebino tik
tai tos netikėtos pakalnes ir kalvos, išker
tančios nekuriuos kvartalus. Po dešinei jis 
staiga iiamatė dideles žolynų krūvas, tarp ku
rių stovėjo begalinis geltonas ir plikas namas, 
kurį buvo galima palaikyti už vienuolyną arba 
kazarmą.

, — Kvirinalas, karaliaus rūmas, — paaiški
nt vežėjas.

Truputį toliau, kuomet karieta pasuko lin
kui trikampio pleciaus, Pierre, pakėlęs akis, 
pasidarė neišpasakytai linksmas, užtėmijęs 
tolumoje aukštai kabantį sodną, ant didelės 
ligios sienos, nuo kurios į skaidrų dangų žiu
rėjo simetriškas grandiozinis ir stiprus pro
filius. Ir jis išvydo visą Rymo gražumą, vi
są puikumą.

— Vila Aldobrandini.
Dar truputį toliau sušvytravo greitai 

reginys. Gatvė vėl staigiai pasisuko, ir ant 
pačios kertės tamsoje, netikėtai prasimušė 
stipri srove šviesos. Tai buvo baltas piečius, 
tartum saulės šulinys, pilnas apakinančių auk
sinių dulkių; ir tame rytmetiniame žibėjime 
kilo į aukštą didžiausia marmuro jiekšta, visa 
paauksintą iš tos pusės, kurią saulė, per am
žius maudė savo spinduliuose. Jis buvo nu
stebintas, kuomet vežėjas pasrfkė jos vardą, 
nes jis manė apie ją visai kitaip.

Iš visur.
|| Turkijoj, jaunųjų turkų 

tija jau dabar beveik valdo 
Europinę Turkiją, o Macedonija 
jau veik visa jų rankose. Jie ma
no galą padaryt neaprubežiuotai 
sultono veiziai. Monastero ap
skrity; netvarka didinasi, pereitą 
sanvaitę buvo ir kruvini susirėmi
mai bulgarų su grekonims, kuriuo 
se net kelios dešimtys žmonių ta
po užmuštų. Randas pabūgo ir 
paliuosavo suareštuotus už prigu
lėjimą prie jaunųjų turkų partijos 
38 kariumenės oficierus.

ant Persijos rubežiaus ir Turkija, 
pasinaudodama iš revoliucijos, no
ri apvaldyt visą Urmios apskritį. 
Turkai jau įsiveržė į Persiją.

U 26 d. liepos atkako Paryžiun 
vokiškas automobilius, dalyvaujan
tis lenktynėse terp New Yorkp ir 
Paryžiaus, amerikoniškasis auto
mobilius tą dieną tik į Karaliaučių 
atbėgo.

II 26 d. liepos iš Stockholmo 
(Švedijos sostapilio) iškelavo i 
Revelį 
kur jis
ru.

II ^3 d. liepos mieste Tabriz, 
Persijoj, vėl buvo kruvini mūšiai 
terp šacho šalininkų ir revoliuci- 
jonierių. Revoliucijonieriai apval
dė gubernatoriaus rūmą ir jį patį 
paėmė nelaisvėn* Jie .paėmė teip- 
gi siuntinius maskoliškojo konsu- 
liaus ir atsisakė juos sugrąžinti.

VIETINES ŽINIOS.

Feminizmo velnias gyrėsi dar tobulesniam 
gyvenimo surėdymui kurstąs netik luomų, bet 
ir lyčių neapykantą.

— Aš — įstaiga ! Aš — mada ! šaukė ir 
čypė dar kiti velniai, prišliauždami prie Bel- 
zebulo.

— Nejaugi jums matos, kad aš jau toks 
senas ir kvailas, kad nesuprasčiau, jogei jei 
gyvenimo mokslas yra klaidingas, tad visa, 
kas galėtų mums kenkti, palieka mums nau
dinga, — sušuko Belzebulas ir nusikvatojo.— 
Gana! Dėkui visiems — ir suptas t ėjęs spar
nais pašoko ant kojų. Velniai susispietė apie 
Belzebulą. Viename gale susikibusių velnių 
buvo- velnias su pelerina, kitame gale — vel
nias su apsiaustu. Šituo-du velniu padavė 
vienas kitam letenas ir pasidarė ratas.

Ir visi velniai klegėdami, čypdami} švilp
dami ir oudegas vizgendami ėmė suktis ir 
šokti aplink Belzebulą. Belzebulas gi, išskė
tęs sparnus ir plastendamas šoko viduryje, 
aukštai išmezdamas kojas. Augštai gi buvo 
girdėti klyksmas, šauksmas, vaitojimas ir dan
tų griežimas.

Pakalnės apačoje Tautiškąja gatve pasi
suko paskutinį kartą. Vežėjas be paliovos 
saukė vis naujus vardus: Kolonno rūmas, ku
rio sodnas buvo apsuptas liesais kiparisais; 
Torlonia rūmas, daugelyje vietų išgriautas ir 
jo medžiaga paimta naujiems papuošimams; 
venecianiškas rūmas, didelis ir nuplikintas, 
su dantuotomis sienomis, su tragiška vidur
amžinės tvirtovės išveizda. Pierrė’o nuosta
bumas augo nuo nesitikėtų reginių. Bet 
įspūdis buvo ypač stiprus, kuomet vežėjas, iš
kilmingai ištiesė savo botagą link Korso, il
gos ir siauros gatvės, dešinioji pusė kurios 
degė nuo skaidrių saulės spindulių, tuo tarpu, 
kuomet kairioji buvo paunksnyje; gatvės gale 
žibėjo Liaudies piečius, tartum skaidri žvaigž
dė; tai, čia, kur buvo Rymo širdis, taip ap
dainuota ir numylėta vaikštynių vieta, — čia

— Nedėlios vakare, 26 liepos, 
10 ar 11 vai., pn. 41 String str. 
lietuvis Kaz. Petraitis nupuolė nuo 
3-čio augsto per langą ir pavojin
gai apsikulė. Nėra vilties ant iš
gijimo. Petraitis buvo užsigėręs 
ir užmigo prie atidaryto lan^o. 
Jis vedęs, turėjo 3 vaikų.

EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

I.
Tarp Pizos ir Čivita-vėkijos traukinys 

kelis kartus apsistojo ilgai ir fau buvo apie 
devinta valanda ryto, kaip kunigas Pierre 
Froman po varginančios dvįdešimts penkių 
valandų kelionės, atsirado, ant galo, Ryme. 
Su nedideliu tiktai čemodanu rankoje, jis 
lengvai iššoko iš vagono ir pradėjo lįsti per 
stumdančią jį minią, prašalindamas pristo- 
jančhis nešėjus; jis skubėjo greičiau pasilikti 
vienų vienas ir pamatyti miestą. Ir tiktai, iš- 
ejęs ant Penkių-Šimtų pleciaus, prieš vakzalą, 
jis atsisėdo į vieną atidengtą karietą, kurių 
ilga eilė stovėjo palei trotuarą, padėjo šali
mais savęs čemodaną ir pasakė vežėjui adresą:

— Džiulio gatvė, Bokkanera rūmas.
Tai buvo pirmądienis, rugsėjo trečia. 

Dangus buvo stebėtinai skaidrus ir mink
štas. Vežėjas mažas, apvalus, su blizgančio
mis akimis ir baltais dantimis, nusišypsojo, 
pažinęs iš kalbos franeuzą kunigą. Jis sušvei
tė savo liesą arklį, ir karieta, švari ir linksma, 
panaši į daugelį Rymo vežėjų karietų, greitai 
nudardėjo gatve. Bet kaip tik jie pravažiavo 
nedidelį sodną su apsįngais žolynais ir atsi
rado ant Termo pleciaus, vežėjas, su ta-pačia 
šypsą, atsigręžė ir botagu parodė į griuvėsius.

— Diokletiono pirtįs, — pasakė jis iškreip
ta franeuziška tarme, išreikšdamas tuo savo 
malonę ir norėdamas įtikti kitataučiams, duo
dantiems gerus uždarbius.

Karieta greitai nuridėjo Tautiškosios gat
vės pakalne, besitęsiančios nuo Vaminalio aug- 
štumų, ant kurių stovi vagzalas. Vežėjas be 
pertrūkio grįždavo ir, vis tuo pačiu mosavi
mu, rodė tai į vieną, tai į kitą trobesį. Toje 
plačios naujos gatvės dalyje buvo vis nauji 
namai. Bet vežėjo mosavimai pasidarė ypa-

už* 
lai- 
vis 

norinčių

Redakcijos atsakymai.
Siratai. las atsitikimas mažai 

lietuvius apeinantis, jeigu 
prasižengėliai, nė užveizėtojas 
buvo lietuviai. Laikraščiams 
geidaujamos žinios iš lietuvių 
veninio; kitas gi jie renka 
svarbesnes.

nė
ne

gy-
tik

Jas. T. McDermott
Demokratų Kandidatas Į Kongresą nuo 4to Distrikto 

Illinois Valstijos.

Juozapui iš Springfieldo. 
korespondencijų atsiųstų be para
šo ir antrašo koresj>ondentų laik
raščiai nesinaudoja. Juk reikalui 
atėjus, korespondentas turi ir 
prieš teismą atsakyti, jeigu a|>kal- 
tinimai telpanti butų neteisingi. 
Tamista po korespondencija nepa
sirašei, todėl ji tilpti negali.

APGARSINIMAI

Iš

Jas. T. McDermott yra jau ir 
dabar kongresmanų, bet laikas jo 
tarnystes baigiasi šį rudenį ir to
dėl jis nori gauti nominavimą į 
antrą kandidatybę. Nors jis yra 
airy s, vienok geras ir doras žmo
gus ir kongrese jis balsavo už 
šiuos principus:

Už aštunių valandų darbo dieną.
Už sumažinimą stoviosios karei

vi jos.
Už padidinimą 

šiems.
Už padidinimą 

kams
Už padidinimą 

šiams.
Už laisvą medžiašiupį 

mi pigesnę laikraštiją
Už nuostolius katalikų 

čios Filipinuose.
Už naujus karo laivus,

statymas reiškia darbą Amerikos 
žmonėms.

Balsavo prieš t
Įstatymą užudraudos.
Leidimą piniginės pagalbos 

vams
Privatinę savinybę telegrafinių 

įstaigų.
Visas priemones tiesioginiu ar 

aplinkiniu budu pritariančias tru- 
stams.

Jis prielankus:
Valstybės taupymo bankams.
Pagerinimui kelių ir vandens 

vagų. ' ;

užlaikymo na-

krasos.
algų

algų

raštinin-

lai- 
ant

dainuota ir numylėta vaikštynių vieta, — čia 
stipriai mušasi gyvenimo griovė, čia suteka 
visas Amžino miesto kraujas.

Karieta pasisuko į \ iktoro-Emanuilo gat
vę. Tautiškosios tąsa; tiedvi gatvi senąjį 
miestą dalino į dvi dali nuo vieno lig kito 
galo, nuo vakzalo lig Archangelo tilto. Kai-

nė žibėjo rytmetiniu linksmumu. • Paskui, tarp 
bažnyčos ir masivinių Altieri rūmų, kurių 
neišdrįso išgriauti, gatvė susiaurėjo, ir jie įva
žiavo į drėgną, šaltą paunksnį. 'Bet, iš kitos 
pusės, ant pleciaus prieš Išganytojo bažnyčios 
fasadą, apakinanti saulė vėl pasirodė, tuo tar
pu gilumoje Arakeli gatvės, apklotas paunk
sniu. pasirodė saule apšvietos painios.

— Kapitelius, štai, ten! — paaiškino ve
žėjas.

Kunigas, greitai sujudėjęs, pasilenkė prie
kin. Bet jis pamatė tiktai žalią, piečių, mir
guojantį tamsaus skersgatvėlio gale. Ji ėmė 
purtyti dfebulys nuo tų netikėtų permainų 
karštos šviesos ir šaltų paunksnių. Prieš Ve- 
necianišką rūmą, kaip ir prieš Išganytojo baž
nyčią, jam rodėsi, kad visas viduramžių tam
sumas šaldo jam pečius ir kad paskui, ant 
kiekvieno pleciaus, prie kiekvieno gatvės iš$i- 
fplėtojimo, jis tartum vėl grįžo į šviesą, į 
linksmą ir šiltą gy venimo glamonėjimą. Gel
tonos saulės spinduliai biro nuo stogų, aiškiai 
mirguodami įvairiomis spalvomis. Tarp na
mų fasadų matėsi siauri, mėlyno ir minkšto 
dangaus kaspinai. Ir ore, kurį jis kvėpavo, 
jis jautė kokį tai ypatingą kvapą, neaiškų, lyg 
vaisių, kuris didino jo nervišką sujudimą.

Nežiūrint į kreivumą, Viktoro-Emonuilo 
gatvė išrodo labai graži dabartinių laikų gat-. 
vė, ir darė į Pierrsą įspūdį, lyg jis butų dide
liame paprastame mieste su dideliais trobe
siais. Bet kaip jis atsidūrė ties kanceliari
škuoju rumu, Bramanto chef-d’oeuvre, ties 
tuo typišku italų atgijimo epochos rumu, jį 
vėl nustebino, ir jo mintys sugrįžo prie rūmų, 
anksčiau matytų, prie tos nuplikintos, kolosali- 
škos ir sunkios architektūros, prie tų didelių 
akmeninių masų, primenančių ligonbučius ar
ba kalėjimus. Niekuomet jis nebūtų galėjęs 
turėti tokio supratimo apie puikius Rymo rū
mus, be jokios gracijos ir fantazijos, be pa
puošimo iš oro. Tat, buvo labai gražu, ir, 
viską apsvartęs, jis suprato tą grožybę.

Staiga karieta išvažiavo iš trukšmingos 
Viktoro-Emanuilo gatvės ir pasuko į siauras 
gatves, kur su vargu galėjo slinktis pirmyn. 
Jis priminė peržiūrėtus žemlapius ir suprato, 
kad artinasi prie Džiulio gatvės; jo įsikarščia
vęs žingeidumas pavirto į kančias, dėlei nega
lėjimo pamatyti ir sužinoti visko. Nekantru
mas, kuris jį apėmė nuo pat išvažiavimo, nu
stebintas tuo, kad daiktai pasirodė ne tokiais, 
kokiais jis juos mintyje vaizdino, dar labiau 
suerzino jį, ir pas jį atsirado skaudus noras 
tuojau užganėdinti savo žingeidumą. Išmušė 
tiktai devintą valandą, jis turėjo užtektinai 
laiko, kad nueiti į Bokkanera rūmą, — kodėl- 
gi nevažiuoti tuojau į klasišką vietą, ant pa
čio viršukalnio, iš kur matyti visas Rymas

(Toliaus bus).

ir Padua išmušė

audros su 
Toskanoj, 
javus ant 
padarytus

|| Šveicarijoj, dirbant tunelį per 
Alpų kalnus, praniukus darbinin
kams sieną, išsiveržė vanduo ir 
užliejo visą tunelį, darbininkai ne 
spėjo pasitraukti. Prigėrė 25 dar
bininkai, daugume italijonai. Mat 
kitoj pusėj sienos butą požeminio 
ežero ar upės, apie ką dirbanti tu
nelį inžinieriai nežinojo.

| Maskoliškojo rando užmanyta 
200 milijonų rublių vidurinė pa
skola, kaip galima buvo laukti, ne 
pasisekė. Užsirašymas turėjo pa
sibaigti 17 d. liepos, bet kad 
sirašiusių buvo per mažai, tai 
ką pailgino, bet iki šiol dar 
nesurinkta pakaktinai
duoti pinigus, gal tokių r* ne at
siras.

|| 24 d. liepos Persijoj, mieste 
Tabriz ant gatvių vėl buvo kru
vini mūšiai rcvoliucijonicrių su 
šacho karibmene. Mūšiuose tapo 
užmuštų 200 žmonių. Revoliuci
jonieriai gazdina užpuolimais sve
timtaučius, jeigu Europos viešpa
tystės ne > parems jų kovoj su ša
chu

Maskoliškasis kariškasis 
vas Almaz. ant kurio važinėja
jūrių Maskolijos ministerių pirmi
ninkas Stolypin, netoli Gluckstadt, 
Vokietijos jMikrantėsc, užbėgo ant 
pieskos. Tik atkakę* iš Hamburgo 
velkantejie garlaiviai nuo pieskos 
jį nuvilko. Almaz su Stolypinu 
nuplaukė į Revelį pasitikti Pran
cūzijos prezidentą.

Į Turkijos siiltanas išleido pri
sakymą panaikinti šnipus ir jų jau 
Turkijoj nėra. Ir tame mat Tur
kija pralenkė Maskoliją. Sulyg 
naujos konstitucijos, Turkijos g)-- 
vcrltojai tampa paliuosuoti nuo 
kankinimo laike tirinėjimo. Ir 
tas pasilieka vien varo valdomoj 
»Maskolijoj.

į| Vienas Europos konsulius Pa
namoj gavo žnią, jog užgimė jau 
karas terp vidurinės Amerikos re
spublikų: Hondūras ir Nicaragua 
apreiškė karą Guatemalei ir Sal- 
vadorui.

Pereitos sanvaitės pabaigoj 
šauriniėj Italijoj siautė 
ledais, kurie Ligurijoj, 
Como
dirvų. Nuostolius ledų 
skaito milijonais lirų.

Į) Berlyne prasidėjo 23 d. liepos 
terptautiškasis šokių mokintojų 
kongresas. Suvažiavo 500 dele
gatų iš 14 viešpatysčių; yra teipgi 
delegatai iš Amerikos.

[Į Berlyne (Vokietijoj) ant gat
vės likosi drožkos pervažiuotas ir 
pavojingai sužeistas 84 metų pa
garsėjęs sviete dramaturgas, Dr. 
Rudolf Genee.

|| Indijos?, mieste Bombay, ant 
gatvių buvo smarkus susirėmimai 
streikuojančių darbininkų su ka- 
riumene. Vienas darbininkas li
kosi užmuštas, o 15 tapo sužeistų.

Į| 25 d. liepos, netoli Ineaculade 
Ranch buvo susirėmimas iheksi- 
koniškų kareivių su indijonais. 
Mūšyje 19 indijonų ir du karei
viai likosi užmušti.

|| 21 d. liepos Šveicarijoj siautė 
sniego darganos. Profesorius 
Raugemont nuo kalno nupuolė į 
slėnį ir užsimušė.

Į Vokietijoj pradėjo rinkti au
kas dovanai nuo vokiečių tautos 
išradėjui galinčio lėkti prieš vėją 
orlaivio, grafui Zeppeln. Mano
ma surinkti 6 milijonus markių.

|| Netoli Siberijos rubežių 21 
d. liepos japoniški kareiviai turė
jo smarkų susirėmimą su" Korėjos 
sukilėliais. Susirėmime 50 japo
niškų kareivių likosi užmuštų.

«
|| Londono laikraščiai garsina, 

Ijog Turkijos kariumenė traukia

* GAMTOS PAGALBA.
Daugelis atsitikimų ligos nerei

kalauja jokio vaisto visai. Gam
ta pati išgydo. Teisybę sakant 
gamta visuomet yra dideliu vei
kėju, gydytojas tiktai prisideda 
prie paskubinimo pasveikimo ir 
numalšinimo skausmo ar sustipri
nimo organų klausymui gamtos 
įstatymų. Skausmo ir nykimo li
gose gromuliojimo organų ligonis 
negali laukti. Jis reikalauja gero 
vaisto kuo greičiau, tuo geriau. 
Geriausias, kokį jis gali rasti, yra 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo \ yno» Jis padilgina 
visus organus, kurie yra paskirti 
gromuliojimui maisto ir sustiprina 
juos. Mechanizmas kūno sugryžta 
prie savo įprastos veiklumo tvar
kos ir gamta užlaiko jį jame. Kaip 
tik noras valgyti nebus toks kaip 
vis, arba matysi, kad nesijauti ge
rai, tuojaus turi pagelbėti gamtai, 
imdamas Trinerio Amerikoniškąjį 
Eliksyrą Karčiojo Vyno ir gamta 
vėl pagelbės tau. Jis duos tau 
gryną kraują, stiprius nervus ir 
tobulą gromuliojimą. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 1>i6- 
622 
III.

So. Ashland Avė., Chicago,

DraugysčiyeikalaL
EKSKURSIJA!
AfšiurMi laukus ‘Žinyčios” H’tr. 
^7 d. rugpiučio 1908 m. 10:30 
vai. naktyj. Traukinys išeis nuo 
Illinois Central stoties, Michigan 
avė. ir I2ta gatvė, Chicago.

Visi norintiejie toje dienoje va
žiuoti, turi atsišaukti pas A. Ol- 
szcsvskį, Manažerį “Žinyčios", 
3252 So. Halsted st., Chicago, III., 
ne vėliau kaip iki 7 d. rugpiučio.

“ AUŠROS” DRAUGYSTES 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioj, 2 d. rugpiučio, 3:30 
vai. po pietų atsibus “Aušros” 
draugystės susirinkimas, Fellow- 
ship 
Ant 
būti 
apie
prelekcijas ir kitus svarbius daly
kus

House, 869 — 3jrd Place. 
susirinkimo būtinai turi pri
risi nariai, nes reikia aptarti 
rengiamas ateinančio; žiemoj

Sutkus, 
Prot. RašJ.

PIKNIKAS.
S. S. suvienytos

DIDELIS
Chicagos L.

kuopos drauge su LatviųSoc.Dem. 
Draugija “Aušra” parengė pikni
ką 16 d. rugpiučio, šių metų 
Schultze’o darže, ant kranto Dis- 
plaines upės, Riverside, III.; pra
sidės^ vai. ryto; įėjimas 25c. po-

laikine-

ir tuo-

ba?ny-

nes jų

lai-

Leidimui valstybės pinigų kur. 
san.

L žlaikymui ir apsaugoj imu!
Amerikos girių.

Judinamai skalei palaikėjybės ir 
įplaukimo mokesčių, teip kad tur- 
tingiejie galėtų panešti dalį tautos 
išdavimų.

Užbaigimui .Panamos kanalo 
Amerikos clarbininkams, dirbant 
astuonias valandas per dieną.

Todėl lietuviai demokritai pri
valo balsuoti už jį, jeigu nori tu
rėti kongrese atstovą, kuris remta 
virs paminėtus dalykus. Pirmųjų 
rinkimų diena bus 8 rugpiučio 
(August), todėl toje dienoje visi 
pirvalo balsuoti, jeigu nori pasta
tyti savo kandidatus ant tikieto. 
Primename balsuotojams, kad ši
tie pirmiejie rinkimai yra svarbes
ni ir už antruosius. Čia per ši
tuos pirmuosius rinkimus vra pa
statomi kandidatai atstovybei par
tijos principų. Kuri partija ne
pastatė savo kandidato, toji jo ir 
neturi ir per antruosius rinkimus 
ji jau balsuoja tik už kitų partijų 
kandidatus. Iš šito yra aišku, 
kad pirmiejie rinkimai partijų rei
kalams yra svarbesni už antruo
sius 
kam 
valo 
sius
Lapkričio mėnesyje rinkimai tik 
patvirtins ar atmes jų išrinktus 
kandidatus .

rinkimus, todėl kiekvienas, 
rupi jo partijos reikalai pri- 
balsuoti per šituos pirmuo- 
rinkimus, 8 d. rugpiučio.

rai. Bus skrajojanti krasa, trau
kimas laimės ir visokių juokų, ska
nių gėralų ir proga linksmai pasi
šokti. Muzika p. Jakaičio iš So. 
Chicagos; nuvažiuoti galima 12 
gatvės karais, kiek reikia eiti iki 
vietai bus parodyta. Kviečia vi
sus kuo^kaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

PIKNIKAS.
W. Pullman, III. Draugystė 

Atradimo šv. Kryžaius turės savo 
pikniką 2 d. kito mėnesio (Rug
piučio) Kareckio darže ant 123 
gatvės ir kampo Union Avė.; pik
nikas prasidės 1 vai. dieną. Įėji
mas 25c. porai. Muzika bus pir
mos kliasos. Kviečia visus skait
lingai atsilankyti netik iš Pullma- 
no, bet ir iš Chicagos.

Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Petro 

Rupeikos, Kauno gub., Teisią pav., 
Plungės vok, 6" metai kaip Ame
rikoje, regis pirmiau gyveno apie 
Scrantoną, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Tadas Rupeika,
306 Ottis Avė., Joliet, III.

Pajieškau savo dėdės Vinco 
Mockevičiaus, pirma gyveno St. 
Louise. Jis pats ar kas kitas teik- 
sįs duoti žinią adresu:

Simanas Pilipaitis,
610 Springvvells avė., W. Detroit, 

Mieli.

Pajieškau savo draugo Jono Le
kavičiaus, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Užvenčio parap., Domeikių 
kaimo, girdėjau gyvenant Brook- 
lyne, N. Y. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

J. Bajinskas, 
216 (žvairy avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo sesers Marcelės 
Montvilaitės ir savo dėdės Stani
slovo Montvilo, abu iš vienos vie
tos, Kauno gub., Panevėžio parap., 
Rozalino voL, Zamantiškio sod. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Ignotas Montvilas, 
Box 635, VViburton, Okla.

Pajieškau savo draugo Jono 
Liepio, su kuriuo daugiau kaip 
metai gvenome drauge; paeina iš 
Palangos parapijos, užsiiminėjo 
Lietuvoje pardavinėjimu knygų; 
turiu j jį didelį reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Tony Ruikis,
631 N. Austin av., Oak Park, Ilk

Pajieškau Vinco ir Klemenso 
Čerkasų, neseniai išvažiavo į vaka
rų kraštą. Jų sesuo Katrė Sto
nienė važiuoja į Lietuvą ir norėtų 
su jais susižinąti. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

A. Dvariškis,
262 \Vyckoff sL, Brooklyn, N. Y.

Ant Pardavimo.
DU PUIKUS FLATAI ANT 
RANDOS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOS NAMUOSE.
Du puikus, po 7 ruimus, flatai 

amt išranda vojimo “Lietuvos” 
redakcijos namuose^ šituose fla- 
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti už 
juos pusę viso flato randos. To
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali 
drąsiai nusisamdyti visą flatą, 
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
mus parsamdyti daktarui ant 
ofiso, kuris užmokės pusę flato 
randos. Flatai puikus, štymu 
apšildomi, elektriką ir gazu ap
šviečiami, visada yra šiltas ir 
šaltas vanduo ir tt



STEFA N J. NAPIERALSKI 
Republikonų kandidatas į KON
GRESĄ, NUO 4 DIS.TRIKTO, 
II.I.

Stefan J. Napieralski yra len
kas, jaunas ir smarkus vyras. Lie
tuviai rcpublikonai privalo geriau 
balsuoti už jį negu už vokietį ar 
žydą, nes visgi lenkai yra mums 
artymcsni ir prielankesni kaip ki
tos tautos.

Pirmiejie rinkimai bus 8 dieną 
rugpiuėio (August), todėl tą die
ną visi turite balsuoti, kurie nori 
pastatvti savo kandidatus ant ti- 
kieto. Napieralski yra žinomas 
kaipo geras ir gabus žmogus, todėl 
męs patariame už jį balsuoti, o 
jei jis pereis, tai turėsime vieną 
savo atstovą kongrese.

Ant rendos didelė krautuvė ir 
trys kambariai, kampas i6tos ir 
Nutt gat., tinkama valgyklai, J. 
F. Stepma, 532 W. i8th St. arti 
Blue Island Avė.

Parsiduoda saliunas arti Illinois 
J plieno kompanijos dirbtuvės. Dė

lei išvažiavimo į tėvynę savinin
kas priverstas parduoti. Kreiptis 
adresu: 8757 Superior avė., So. 
Chicago, III.

' Parsiduoda saliunas ir sankrova 
pigiai. Vieta lietuvių apgyventa. 
Atsišaukti pas P. M. Kaitį, 221 
\Vabansia Avė., Chicago.

LOTAS LABAI PIGIAI.
, ParsidiyKlflcJotas už $500 Teng- 

’vomis, mėnesinėmis išmokestimis, 
po $10 per mėnesį, geroje vietoje 
terp 34 ir 35 gat- Prie Emerald 
avė., 25 pėdų per 125. Gatvė as
faltuota. Savininkė našlė, gyvena 
kitame mieste ir dėlto nori par
duoti. Pasinaudokite iš tokios pui
kios progos. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis pas A. Otszevvskį, 
3252 S. Halsted St.

Darbininkui proga, tik $100.00 
įmokant, likusi po $15 kas mėne- 

| į sis, skaitant palukį, nuperki puikią 
, 1 4 kambariais grįčią ant pietvakari

nės kertės 37 PI. ir Sacramento 
Avė., kampinis plotelis 41 per 125, 
augštas ponamis, kaina šią savaitę 
tik $1150.00. Verta $i8ob.oo. 
Imk Archer Avc. karus ir 38 gat- 

. vės iki Sacramento Avė.
John P. Foerster & Co.

151 La Šalie St.

Reikalavimai.
' Reikalauja 300 lietuvių darbams 
pietuose; geros algos, stovus dar- 

4>as. Turi apsiimti apsigyventi ant 
visados; atsišaukimai priimami iš 
visų kraštų šalies; atsišaukti rei
kia tik per laišką į-The Texas Co., 
45 La Šalie st., Chicago, III.

Reikalauja 500 darbininkų prie 
valymo laukų Pietinėje ir šiauri
nėje Dakotose ir Minnesotoje, mo
kestis nuo $2.00 iki $2.50 dienai 
ir valgis su kambariu; kiekvienas 
turi užsimokėti už kelionę iš Chi- 
cagos nuo $10 iki $14. Teipgi 
reikalauja 200 vyrų į Michigano 
girias ir prie piovyklų lentų, mo
kestis nuo $20 iki $30 mėnesiui ir 
užlaikymas. Nerašyk, tik ateik 
pats į mano ofisą. Lucas, Lietu
viškas Agentas, 101 Canal st., Chi- 
rago, III.

Reikalauja 4 vyrų prie lentų 
darbų. Atsišaukti reikia, ypatiškai. 

> Room 5, 43 La Šalie st., Chicago, 
III.

Reikalauja merginos prie mažos 
Bšeimynos, dėlei mokesties bus su

sitaikyta. Atsišaukti reikia lai
šku pas J. Petrauską, Harding, 
W. Va.

VIEŠNAMIS.
jį- * Atsakančiausia vieta ir .nakvynė 

atkeliavusiems iš kitų miestų yra 
Petro J. Jonaičio viešnamyje prie 
pat redakcijos “Lietuvos”. Teisin-

■

gas patarimas ir širdingas priėmi
mas.

P. J. Jonaitis,
3240 S. Halsted st., Chicago, III.

MOKYKLA ŠOKIAMS.
Du mėnesiai atgal atsidarė mo

kykla šokiams, bet nebuvo kas 
vakaras, dabar nuo I d. rugpjū
čio bus kas~ vakaras. Bus moki
nama valcas, polka, sceniniai šo
kiai ir kiti.

Prof. Julius S.,
2505 S. Halsted st., arti Archer avė.

DABAR GERIAUSIAS LAI
KAS PIRKTI FARMOS.

Dabar yra geriausias laikas 
pirkti fanuos, kuomet visoki ja
vai* lauukose anga. Tiktai dabar 
gali pažinti kur yra gera, o kur 
prasta žemė, kolai javai nenukir
sti. Todėl, norinti žemę pirkti, 
važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
tysite ką perkate, nepirksite katę 
maiše.

“Žinyčios” žemė \Visconsine 
dabar parsiduoda po $15.00.

Apart “Žinyčios” laukų męs
turime ant pardavimo šias išdirb
tas farmas:

Juneau Co. \Visconsin išdirbta 
farma 40 akrų/ 30 akrų išdirbtos 
žemės, 10 gi akrų dykos tinka
mos ganyklai., gera nauja stuba, 
mažas tvartelis ir šulinys. Kai
na ...................................... $600.00

Lake Co. Michigan, 40 akrų, 
visa išdirbta, su trobomis, šuliniu 
ir sodą. Kaina ..;...........$700.00

Tai yra kaina šių dviejų far- 
mų. Kas jas pirks šį mėnesį, gaus 
jas pigiai.

80 akrų Clark Co., VVis., 
Woodville Township, 3 mylios 
nuo miestelio Colombia, 8 mylios 
nuo miestelio Neillsville. 20 akrų 
dirbamos, o likusi kelmynė. Rų- 
šis žemės smiltis su moliu, kal
nuota. Ant tos farmos stovi tro
ba, staldas ir vištinykas. Kaina 
už grynus pinigus $800. Ant iš- 
mokesčio ...................... $1200.00

80 akrų \Vaushara Co., \Vis.. 
2 ir 1—2 mylios nuo miestelio 
Wįld Rose, 60 akrų ariamos, 20 
akrų ganykla. Viąos reikalingos 
trobos, mašinos, gyvuliai, ir kiti 
farmos padarai. Žemė gera, geri 
aplinkui keliai. Wild Rose yra 
lenkų bažnyčia, į kurią priguli net 
1000 šeimynų. Kaina su visais 
farmų padarais ir gyvuliais $4000 
Kaina tiktai už žemę ir trobas, be 
gyvulių ir mašinų , f..........$3000.

160 akrų Adams Co., \Vis., 4 
mylios nuo miestelio Killboum 
City. 2 mylios nuo VVisconsin 
River. Žemė neišdirbta. Kaina 
po $20 už akrą, arba 160 akrų 
kaštuos .............................. $3.200.

136 akrai Juneau Co., Wis., arti 
lenkiškos bažnyčios. 7 ir I—2 
mylios nuo miestelio Mouston, 
\Vis. 80 žkrų ariamos, likusi ga
nyklos. Gera žemė ir visoki ja
vai yra sėjami ir gražiai auga. 
Geri keliai ir visur aplink gyvena
mos fanuos. Visos reikalingos 
farmai trobos ir mašinos, teipogi 
ir gyvuliai yra parduodama drau
ge su farma. Arti trobos bėgan
tis upelis. Kaina tos fanuos su 
gyvuliais ir visais padarais $5.500. 
Išlygos: $3.000 iš kalno, lykis ant 
išmokėjimo su 5 nuošimčiu.

- 100 akrų Juneau Co., Wis., 
arti miestelio Mouston, Wis. 28 
akrai dirbamos, likusiejie 78 akrai 
po giria. Trobos ir gy vuliai. Kai
na su gyvuliais ...............$3.600,
be gyvulių ...................... $3.000.

320 akrų Jasper Co., Ind. % 
mylios nuo miestelio Knimąn, vi
sa išdirbta. Puikios trobos, vi
sos reikalingos mašinos, didelis 
sodas? Kaina .............. $20.000.

Taigi kaip matote męs turime 
gana išgyventų farmų ir ne iš
gyventų ant pardavimo, ir tiktai 
dabar yra laikas jas pamatyti kol 
javai nenukirsti,' kad pažinti že
mės gerumą. Todėl reikalaujanti 
atsišaukite pas mus adresu:

A. Olszewski, 
3252 S. Halsted st., Chicago, IUL

FARMOS 1
Jei nori geros žemės farmai, 

geroje vietoje, terp savo žmonių, 
arti miesto, arti bažnyčios, arti 
gerų geležinkelių ir kelių, tai 
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Co. Wis., o rasi tą 
ko jau seniai jieškai. Daugybė 
žmonių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko,

bet kada čia atvažiavo, tuojaus 
nupirko, nes čia rado tą viską, 
ko kitur rasti negalėjo. Dabar 
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir 
žemę ir užsėtus javus ir žolę.

Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o męs paskirsiine Tami- 
stai dieną, kurioje musų agentas 
gali su Tatnista važiuoti. Adre- 
suokie:

“Žinyčia” A. Olsxewaki Mgr.
335a Š. Halsted St., Chicago, I1L

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* Ir kitos pasakos, Guy de 

Maupassant'o, vertė J. Laukia. Ši
toj knygelėje telpa Šios pasakos: 
Alluma, Netikri branglejlo akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidulys, 
Užšalusio! padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerą pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 8e-
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra Jau gaunama. Ir kiekviena* 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka anglišką kalbą, tai dabar 
bus tam a u Irto obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................ 25c.

t

Anatemos knygeli. Telpa čia: Po- 
piežijos prakeikimas; Pravoslavijos 
prakeikimas; Poplešijos prisakymai 
Apie Kelpą Ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas | žmogų — 
Eilės Pusi. 20, Kaina .................. 10c.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Kaltininkas, 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo asilaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judo* nak
tis ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios Ir 
pamokinančios ii gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c.

Ar bus gerlaus, kad soeljalistai 
gaus virių? Paraiė D. Dumbrė. Ant* 
rasis išleidimas. pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk iltą knygelę. Pusi. 83.............10c.

Ar geras katalikas gali būti soclja- 
listu? Knygelė aiiklna kaip Lietuvos 
kunigai uželpuldinėja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, lai k raičius ir tt. 
Pusi 15. Kaina ................................ 5c.

Aritmetikos uldavinynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lis.

filta knygutė — antroji Ir paskuti
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra 
štai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mažinto. Pusi. 68. Kai 
na .................................................... 20c.

Astronomija, paraėė pagal K.
Flamarijoną ir Lockyerą, A. Aga
ras. * Telpa: Dangaus apžvalga,
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Plonėto*, Komėtos.
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulyje, Mėnulis, Pasaulės 
(statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.

Attelea Princeps. Vertimai &•. Siū
lelio. telpa čia Alos apysakos: 1) 
Attelea Princeps, 2 i Kas pergalės. 31 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos, 5l Auna li
kimas. ir 6) Skrandus istorija. Pusi. 
69, Kaina ............... :........... 20c.

Auka, apysaka parašyta M. Lestau- 
sklenės, iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. 
Kaina ............................................ 20c.

Boleslovas arba tolesnis Genovaitės 
gyvenimas. Morališkas pasakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina ............ 20c.

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras 
A. V. Pusi. 16. Kaina.................... j 5c.

čenstachavos Apgynimas. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Sinklevlčlaus apysakos “Tvanas” 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Daktaro kabinete, Komedija viena
me akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
M-s. Pusi. 39, Kaina..................... 15c.

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
na .................................................... 20c.

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
iš Kristaus laikų pagal Wallace’o 
veikalą "Ben-Hur“, iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. Pusi. 210. 
Kaina ........................................... 40c.

Difteritas, Parašė D-ras A. V. Dlfte 
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. 
7. Kaina ............................................ 5C.

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L Hammers- 
telną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
niškos ir katalikiškos šalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75®.

Gabija. „ Rinktinė knyga, Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygą sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai- 

..............J.....................................................$1.35

Gerai atlikta išpažintis. I* italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi 65, 
Kaina ........ %.................................. 16</

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Vlskolka. Tal
pa Čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonetai, Proverba! ir Jautimai 
Pusi. 41, Kaina ............................. ltCe

Usivystymas vaiskius gyvūnų. Pa 
rąžė Dr. J. ;.ull*,4iu l&ugellu pa 
veikalėlių U embgįolipftijos. Pusi. 
12 Kaina ..............uA....-.*........... 10c.

Istorljos-Pasakos, Aprą^yme telpa 
Iš Lietuvos Istorijas: 4,) Lietu vė- 
didvyris, 2) žematčiai-drąsuolial, 3) 
Pilėnų apgyveni mes, 4) Lietuvių krik
štas, 51 Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žallsgtriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldoną, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Birųta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, šėmaičių ap
gynėjas. Puslapių M. Kaina . 15c.

Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitiktasis iš karės 
japonų su chlhais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.

Japonų Pasakos. Pagal rusišką 
vertimą sutaisė 8. Valtiekupiunas, 
telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi. 
21, Kaina .......................  5c.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Sinklevlč’lo, vertė Adl. V. ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičlus. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. fil knygelė aprašo 
kiek nuostolio iš karės žmonėms Ir 
kas j ją žmoniją stumia. Puslapių 
47. Kaina ........................  15c.

Koks privalo būti valkų auginimas 
Ir auklėjimas? Raukius raštų, pa
rašytų Dr. Šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na ....................................  25c.

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am 
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
A. J tie. Pusi. 34. Kaina...... 10c.

Katechetiški pamokinimai iš de
šimties Dievo ir penktų bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikls, 
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... 61.00

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukllną. parašė A. Agaras 
Grasiai aprašo apie kiškius (saikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 33 .... 10c

Klebono Karkiama. Atsitikimas iš 
nesenos Šiaulių praeities. Hirašė
B. Ramonas. Pusi. 16. I Kaina. .5c.

****** •
Kišeninio Rusišk*kLletuviikas žody

nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai 
na ..................................................... 40c.

Kaip kunigas virtą 00c(jaidemokra
tu. Parašė Gėrė. Taipgi brie tos pa 
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para 
šė Aermukšnė. Puslydu 3L Kaina 10c.

Koks mum* relkąjlngaė “Valakas” 
Vertė M. Pusi. 15. Kaina..............5c

Komunistų M*n»4**u*J| Prakalbos 
K. Markso Ir F. Engelso >rie vokiško 
spaudime 1872 m. Ir tt, Kas nori su
sipažinti su socljaUatų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link 80c. partijos, 
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52. 
Kaina................................................ 20c.

Labdarybė pirmiau* ir d*b«r. Para 
šė P. Lafargua. Vertė M. N-a*. Telpa 
čia: ( Senovės pagonų labdarybė. 
H Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir 
III Buriuazų labdarybė. Pusi. 36, 
Kaina ........................... ;................. 10c.

Laikrodininke atminimai. Pasak 
Erkman Aatrianą. sutaisė 8. M. Pa 
veikslaa iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

Laisva Valandėlė. Broliams dora 
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Girta. — Vėjas — Ra 
■a. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai
na ..................................................... 10c.

Lietuva Ir joe reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo valkams vienos, bendros 
mųsų motinos • Tėvynės? Pusi. 20. 
Kaina ............................................. 10c.

Lietuvaitė. Dramatiška* veikalėlis 
Iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
kiuose veiksmuose. (Turinis pagal 
Lermontovo poėmą “Lietuvaitė”). 
Parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai
na ..................................................... 20c.

Lietuviai! ar gerais keliai* žengia
ma prieky n? Nuoširdus atsiliepi
mas | lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono šliupo. Arba abtrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1906, Union City, Conn., 36 
gruodžio 1906. Edwardsviile, Pa.. 31 
gruodžio 1906 ir Berauto®, pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Lietuvos Virėja, jhfikųs pamokini
mai ir parodymai, kaip kePtl lr 
taisyti visokius puikius -valgius su 
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
ninku; kaip daryti skanius Ir nebran
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo 
Aldonė V. Pusi. 256, Kaina..........80c.

Lietuvos virėja, parašė V. A. L. 
Zavadzklenė. Beniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa čia Šimtai (vai
rių nurodymų pataisymui valgių. 
Pusi. 555. Kaina *1.25

Lietuvos Istorija. Bu kunigaikščių 
paveikslais Ir žemlaplų. Lietuvos 
Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
nis (fi. M-lis). Trečią kartą atspau 
eta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kai
na ..................................................... 75c.

Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XHI-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina ................................. |1.50

Lltvomanal. Drama keturiuose veik
smuose. Parašė Dvi Moterį. At
spausdinta iš “Varpo”. Pusi. 58. 
Kaina ....................................  20c.

-L- *
Ligonių Draugas, Homeopatiškasis. 

pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš 
latviško S. ž. Pusi. 23. Kaina .... 10c.

Lltwlnl w Lltwie. Otton Zawisza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi. 
53. Kaina ........................   2^.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas 
Tu manęs nelaimėje neapleldl. nu
liūdus] paltnksksminl, nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir širdį gerą, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, —• 
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raštininkas, kurs iš bado be 
laiko atsiskyrė iš šio* pasaulės 
Pusi. »31. Kaina ........................  10c.

Moteris Ir jo* vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Lauki*, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriau*: “Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne
matome Jo* tik dėl Jos prastumo“. 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi, 47. Kaina .................45c.

Mokykla Ir Jos uždavininys. Pa
rašė Alfa. Aprašo apie mokyklas 
Prancūzijos, Vokietijos Ir kitų vieš
patysčių, potani kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tįesą nuo 
mokyklos tikėtis, Ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina .........   25c.

Męs Ir Llstuvo* soeljaldemok ra
tai. i, Musų artimiauvias tikslas ir 
kelias. 11, - Lietuvos sočiJaldemokra
tai Ir kultūra. UI. Lietuvos soeljal-, 
demokratai ir tauta. Parašė Juras. 
Pusi. 16. Kainu ......................... 5c.

Monlninkas arba Maglka*. Pa
gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel
pa visoki magiški paveikšlėllal Ir 
kaip padaryti visokias Itukaa. Pus
lapių 32. Kaina ...................... 15c.

Malūnas. Apysaka; iš rusų kal
bos vertė Pranas 8-li*. Puslapių 23. 
Kaina ............................................. 10c.

Marija musų Viltis arba ėvenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de' 
Ugori raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ............................. 15c.

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė 8m*lstyo8m<dsk1s. Kamajų 
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
Pusi. 20. Kaina .......................... 10c.

Nuolatinė kariumnė ir milicija.
Pusi 17, Kaina ............................... 5c.

Orą*. Vanduo, šviesa ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blocbtnan'o. Sutaisė 
šernas Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam pa nh! y m ui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
138. Kaina............................  4Oc.

Pasako*. Prityrimai ir Veselljo* su 
dąinoml*. Suderinimais parašyta
kun. K. Aleknos “ T ra tai nekurtos 
pasakos, nuotlkiat, žaislai, giesmės.

via
142.
35c.

vrseltjos. najlviškal išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Pusi. 
Kaina ........ . ..................................

Piotro C a ruso, Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Braeco. vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kutas .... 10c.

' I
Pilėnų kunigaikštis. Tragedija V 

veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev- 
akio apysaka “Kunigas”. Parašė M. 
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina .35c.

Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Uida. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Pusi. 27. Kaina ......................... 10c.

.
Populiariėka* Rankvedls Fizikos. 

Paraiė P. Neris. Knygelė susideda 
Iš 5 skyrių: I. skyrius: Svarybė, 
Pajtega. Svarumas, svarstyklės Ir tt 
II skyrius: šiluma, Gazų išsiskėtl- 
mas, Tirštumo atsimainymas. Termo
metrai. šilumos Jausmas, šaltis ir 
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas. Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas ir tt. V skyrius: 
Elektra. Pritraukimas ir atstūmimas. 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
išslplatinlmo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatinininkams. Pusi. 100. 
Kaina-.'.......................................... *0c-

Papasakojimai Iš Prancūzų ravollu- 
cljoc. “Ateities“ išleidimas Nr. 2. 
Pusi. 73, Kaina ............................. 15c.

Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
Balsumss. Psrašė šventmikis Ii lei
dimas. laibai akyva ir kožnam nau
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi. 
40, Kaina ..................................  10c-

Pasninkai Lietuvoj*. A prašymėliai 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
Ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuo* 
sutaisė K. Btkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

Polacy I Litvvlnl. Od R. 1228 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina....................30c.

Revoliucijos Dainos. ' Surankioto* 
iš visu“ ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujo* ga
dynė*, visiems Iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti .................................................... 15c

Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais lluoso laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Puslapių 32. 
Kaina ............................................  10c.

Ratelių spėjimai. Trą linksmiausi* 
žaislas (sabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Bpėjlkas. 
Puslapių 16. K»’na .................. 10c.

Raistas — The Jungi*. Psrašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
iš Chicago* skerdyklų; naudinga Ir 
(domi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių 355. Kaina ............. 81.00

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Niemojewskl. vertė K. Puida. Tel
pa čia devynio* gražios apysakaitės

iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at 
■įtikimų Va r ša,v o jo laikuose runų ka 
rėš su japonais ir (vykusio* po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny
gelė (domi kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ..............?............................ 20c.

Rugėtasel Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius mirodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugitasal pienas kaipo vai
stas nuo (vairių ligų. Pusi. 22, Kai
na ............................................   5c.

•etniškieji* vaizdeliai. Parašė 
Vaižgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus ~ 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžinė, Monoio-
gar, 3) Paskutln) Kartą, Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibseno, iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
je, Karaliau* Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Sparnai, Drama Hl-Juose aktuose. 
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis. Idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina ...................   30c.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai- 
kuriomls permainomis iš lenkų kal
bos vertė K. ž ego ta. Pusi. 62 Kai
na .................................................... 15c.

Sulaukė, iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas. Parašė Terezija 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

šventa* Petrą* Ryme, Apysaka iš
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo Iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadis” H. 81.. 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
na ...............................................i... 40c.

•vajus, arba vaizdas siekimo aug- 
štybės. Tragedija Poėma, V aktuose. 
Parašė J. Viskoška.

Yra tai fan(salikas piešynėlls, pa
rašyta* dramatyškame pavidale. 
Pusi. 135, Kaina .......................... 40c.

Svarbu* Klausimas, Ar yra Dievas? 
Ar reikta tikėti? Kuri tikyba yra tik- 
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina ......................................... 20c.

•vantoj! Istorija žemesniamjam liau
die* mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. šuster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusl^88, Kaina............................. 15c.

šv. Pranciškaus II Assyžiaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltrami'o. Su
taisė J.. Baltrušaitis. Pusi. 41 Kai 
na ..................................................... 15c.

Stereoskopai arba Teleskopai.

SERMĄ L
Susideda II 12 Stereoskoplškų pavallp 

alšllų pundelyje. Pr*kš ŠOc. už 
pundelį. - k.

Sui ką juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-8ton* Pai*

ko.
2 Kvletkinė paroda, mieste Barsto

go*. N. Y.
2 Bovrery gatvė New York*.
4 Didysis vandens puolimas, Yellov*

stone Parke.
5 Typlžka .abako farma, Kuboje.
6 Budo butas mieste Honolulu, ant MP

los Havvall.
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi

lipinų salų.
8 B:j> Jose ga*vė, mieste San Juan,

Porto Rico.
9 Puikiausia pilis mieste Rbeinsteln.

Prūsuose.
10 Puikiausia* Žurandelta Salone de 

4 Jenets, mieste Vienoje.
11 Švento Mykolo palocius, Peterbur

ge, Rosijoje.
12 Švento Petru bažnyčia ir pliacluš

Ryme.

BERIJA III.
•uaidaJa iš ok< su^vplškų paveik- 

alelių iš Kristau* gyvenime. Pre
kė Š1.00 už bakaelį su 22 paveik 
alėUw

Štai ką juose gali pamatyti:
1 Kristau* užgimimas Betlejaua 8tal>

nėlčje.
2 Trys Karaliai atlanko gimusį Kri

stų ir dovanas Jam kloja.
2 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo 

kine daktarus JenuoUaua bažny
čioje.

4 Kristus ant svodboe. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vyną.

i Kristus ant kalno kalba prieiala
6 Judošiua savo pabučiavimu išduoda 

Kristų žydams.
J kšimoaaa pagelbsti Kristui krytlų 

uešU
• i)renta Veronika apšluosto veidą 

IrlatuL
8 <k«u* ramina moteris, kad jo ne- 

t’arMUj-
10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žlavojimo vietos.
Trumputė Lietuvos istorija. Antras U Žalnieriai ir fiv. Petras prie kalno 

pataikytas tšk-ldfmae. Knygelė g«*ra Golgotos.
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 12 Knatu* paveda savo motiną JonuL 
79, Kaina .....................   20c. 13 Skaito Krisim myrio dekretą ant

Į Trjs Mylimo*. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina .............................  25c.

Tautiškos Politiko* knygynėli*. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpats 

i vimaa. persekicjlmas ypatos laisvės, 
draugijų ir sutdrinkimų. laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47, Kaina.... ....................... 10c.

Teismą*, Parašė V. Reymont, iš

14

26
17 
18 
19 
•U

21

lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 23 
Iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
22 Kaina ......................................... 10c. J4

Tetoms* Ir Jo nepriklausomybė.
Leontjev'o. Iš rusų kalbos vertė 
Alfa. Pusi. 82, Kaina .................. 10c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev'o, vertė 
PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui elnė žmonija 
šaukdama “laisvės ir lygybės“. Pusi. 
19, Kaina .......... -........................ 5c.

Tikri Ir netikri šventlejle. Paveik 
alčlial iš gyvenimo kankintinių ir 
kankintojų, išleisto Busiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Vaikai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
tė J. V: Telpa čia šio* apysakos: 
1) Vaikai, 2) Virvelė. 3) Klodas Ge, 
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
vienam. Pusi. 48, Kaina ...........15c.

Vlkrua Valklnaa.. Apysaka iš nor- 
veKU gyvenimo, sekant Bjersoną. 
Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
žiais privedimais. Pu*l. 30 Kaina 10c.

Vincas Stoni*. Apysaka iš žmonių 
gyvenimo, Parašyto Šatrijos Raga
nos. Pu*l. 143, Kaina .................. 35c.

Volungė Ir vieversėlis. Eilės Mar- 
galio, yra daug įvairių etllj. Tėvy
niškų, meiliškų, mušikai, sakmėms. Ir 
dekllamacljoms. Pusi. 170, Kai
na .................................................... 00c-

Užkapotas Žvlrblys. Apysaka V. J. 
Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24, 
Kaina ............................................. 10c.

žibutė arba pirmiejie pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šią knygelę augščiau* iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina .........  5c.

Žmonių Savivalda Naujoje želan* 
dljoje. N. čumakov'o. Įš rusų kalbos 
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.

žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalls. Pusi. 382, 
Iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00,1 dabar kas nori piglaus nusi
pirkti, tai popiero* virtais, kaina 11.00

Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
“šviesa“. Pusi. 552 Kaina .... 82.80

že stoaunk6w litewsko-polskich, Gio* 
sy Litwinčw. Audiatur et altera para. 
Išleista rupesčla J. K. rybotome skait- 
Huje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina.................... 81.50

Užsiprašydami virš minėtų knyga 
Mų, adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St.» Chicago, UI

kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry- 
auua.

Kristaus kūną liną nuo kryžiau*.
Kristus keuazH iš grabą
Krislus žengia į dangų.
Regykla šlądieninio BeUejauk.
Kaip uąajen uruUu Suuue^c, »u- 
kurioje Kristus gimč.

Barny č.a apreiškimo S v. P. Marijos. 
Bažnyčia Dudavota ant grabo Sv, 
P. Marijos.

Kaip šiądien išrodo Kristaus gra
bas.

Kaip šiąden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlš po vardu Jėzaus “Suu Žmo
a I

SERIJA fV.
Susideda *š 100 olereoskopiškų paveik* 

elėlių bakselyje. Prekė $2.00 UŽ 
baksėti.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
velklėllų ką pirmutinėse serijos*. Ir 
Štai ką juose galite pamatyk:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erte.
102 New York. Tavorų krovimas į di

delį oceanlnį laivą.
103 New York. Pilies daržas (Casttl*

Garden).
104 Boeton. Ežeras viešame dart*.
105 Atlantic City, New Jeraey. Pama

ry!.
104 Niagara. Fatkaviois vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Hors* 
8hoe Falls from Goat laland).

107 Chicago. Auditorium viešbutis ir
Michigan Avenue.

108 Kaskados Ir pokylinė svetainė. I*
P. Parodos 19O4m. ’

109 Moki ind i Jonas namieje.
110 Moki indijonų gyvenimas.
111 Slouž indijonų vadas. He-No-Frald.
112 Vartininkai (Th* Šen linais) 2,043

pėdų augščio, Yoeemlte, Cal.
113 Motina girių, 63 pėdas apėmlo. To

semite Klonyj, Cal.
114 Magdalenos Kolegija, Ožford, Ane-

lUoJ.
115 Airija. Klllarney, pilis Ross.
116 Įėjimas į Muckross KUoštorlų, Al-

-:joj-
117 Siaurinis miesto*. GIbraltar.
U> Berlynas. Bondler lovia tr Kate

dra.
119 Vokie^ja. Griuvėsiai viduramžinė*.

pilie*.
20 Vokietija. Laivas apteidžlantis Ko- 

blenc'ą, ant Rhelno upėa.
121 Švedija. Stockholinas nuo vandens

pusės.
122 Stockholmaa. Karališka* paloeius.
123 Švedija. Ant kelio | Odde.
124 Švedija. Lejono pilis, Goteborga,
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrinė

nuo Chamonli.
1M Thun, Šveicarijoj.
127 žluvlnl* kiemas, Alhambra, Graaa- 

. da, Išpanljoj.
128 Katedra Notre Dame, faakada. Pa

ryžiuj. Francuzijoj.
129 tullertnų daržas, Paryžiuje, Fraa-

cljoj.
120 Palociai tautų ant upės Sedns’oK

Paryžiau* Paroda, 1900m.
121 Venų* d* Milo Louvre, Paryžiuje.

Francljoj.
132 de* Champs Elyseea, Parytioje^

Francljoj.
133 Didžiosios operos palocius, Pa

ryžiuje. Francljoj.
124 Tvirtynė Sv. Jono ir KatednųMar 

seil'es. Francljoj. .
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Norėdamas pirkti pigiai laikrodėlį, eik pas 
savą laikrodininką. Prisiųsk savo adresą, o gau
ti Kataliogą laikrodėlių lietuvių kalboje dykai.

Kaikurių čia yra kainos:
Pssuksuote* latkrodSU*. nttikrlaama* SU n>rtų Etgl* ar Wtoth- 

•m vtaurtal* tt j. Sktabriut* laikrodžiu. Žigla ar W*lth*m vidu
riai* 87.00. — Nikeliai* laikrodėlis. Klgin »r W*lth*m viduriai* 
SS.SO. — Nutolinta laikmdžh* N'*w York Standard S2.7S.

Apraiytnf Žiadų Špilkų. OrandlnSItų ra*i Katalloge itetnviikan* 

P. K. Bruchis, 3316 S. Morgan St., Chicago, UI.

EIK PAS SAVA! CENTRAL BUSINESS COLLEGE 
Mokina: stenografijos, spaudinamoa ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, 
Istorijos, geografijos ir tt.

Specii*iitteo* Instrukcllos angliškos kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis lę kalbę 
ir kurie nori Jojo išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus Ir moteris įgyti 
gera* vietas. Kliasos atdaro* dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas platc- 
soių Informacijų. Katalioga* dykai.

F. P. Braachuliš
ATTORNEY k COUNSELOR st LAW
Chamber oi CommSTM Mg., Room 709

CHICAGO, ILL. FIRMOS! FARMOS!

8hill*r Bldg., 109 Randolph Str**t, 
CHICAGO, ILL.

Ltetuvys sdvoiišta*, ''baigęs mokslę 
jurisprudencijos'Ma Amerikoj. Veda 
vi*okia* provas, ■MteMiikR* ir krlmina- 
1 iškas, visuose telamttose (suduos*). 
Gyv. >111 S. Haitis# St, rM Simo* gatvė* 

TeieahenA YardaSOM

13* Laivų užplauks ir ežeras. Vlllefran- 
che. Francljoj.

Carniche kelias ir ežerėli* Vilią 
frsnche, Francljoj.

Pajūrini* kraštas Castno, Monto 
Carlo.

Vatikano daržas ir Sv. Petro ka
tedra, Ry ne, Italijoj.

Rymas žiūrint nuo bokštu Šv. Po- 
tro katedros.

Didžioji galerija c-ouina jialoCiuje, 
Ryme, Uaujuj.

Skliautas beuinlo Severo, Rjnte 
Italijoj.

Koloaeumsa, Ryma, Italiją).
Neseniai atkasta* palodue, Pom

pėją, Italijoj.
Senatas Ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelia* Av. Juoaapo, Venecijoj. Ita

lijoj.
šėriu-a* karvelių ant piečiau* Baa 

Marco, Venecijoj.
Kelias Sv. Andriejau*, Venecijoj, 

Italijoj.
Maiu metoaų bažnyčia Omaro. - 
OceauLui* pakraštis. parodantis ke

lio uzdoiankg, ALglere.
Gėrynių fontanas ir gatvė Sename 

' Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų baanyčio* Gamos Ei

136

117

138

139

149

141

142
143

144

145

144

147

14*
149

159

1*1

IBI

153

154

155

156
157

158

yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagotų triobeelų paveikslai, taip
gi ir bomUki paveikslėliai. ši berija 
yn (W» tiems, kurie nori pinigus už- 
»UytX nes ji kaštuoja Ūktai SS c, o 
fojė galima tiek daug pamatyti teq 
Ir serijoje L —-

SERIJA VI.
taip pat muk*/.o gatunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė 75o. už pun
delį

Šitoje serijoje gražiausi paveikslo 
llal. Labai aiškus, yra dirbti gabiau 
šių artistų, brangaus darbo. Į juos 
Marint matai viekų teip aiškiai kaip 
kad prie* akt* uebutų jpklo paveiksiu 
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad viri parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Teta 
ekopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gal! tinti paveikslu* kokius tik nori Ir 
vist tiks | t* pat| teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. 0L32EW8KI.
3252 So. Halsted 8* Chlcago, iŠ.
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“RAISTĄ” (Tki Jaugi*) DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Ltoiuvo*” it “Vteaybža L.", tearia dar Um kayga* oetutl ir Rite akolt|.

Jai knygos “RAISTAS” o*»i du įkaitę*. lai vital matai težinai Amorlko* g u d r y b« a» 
anktybaair, tetp vadinamąją*. garota ir negali itaiaaugocl ubo vUoktų pink l Iii, n«a 
neturi gana patyrimo 'RArsTAS'rUlknyga patyrimu.

Perskaito* “RAISTĄ” trlppat tlnoal visa autvarkvia| dabartinė* nramonijo* U kodėl 
bedarbi* kita. o tuomi Ir kaip galim* turit! Anuomet daro** ir gyventi laimingai.

„RAISTAS” dėl liaaiutuo tavo ldij<( yra taip pagatdaujOTuaknyga, kad yra {Šventa Į 
ti*a* kalba*.

“RAISTAS”, kuria sudrebino Amerikos ir Kumpo* parlamentu*, yra dideli, 3*6 pusla
piu knyga ir *varbi tuomi. kad šproto gyvenimu lietu vi 14 A metiko)*.

' “RAISTO" kaina Si 00. perkant paėia knygg. Prenumerata !alkraWh( ••Lietum*” sr 
“Vien. Liet.” metam* *2 00. B*t ka* naujai nisisaki* “Ltotuva" ar "Vien. Liet.“ metam*. 
pri*ių*d*ma* man >2.00. apturi* metams v te ag litų laikraSUųĮlr •RAISTĄ'' Sykai.

Siuntimui prenumeratos adreea*: A Nau|ek**, Madison Sq. be* ii*. New York. N. Y.
K lak v ienas lietuvy* inteligentas pripadin* didelį vertj knygų* -’R*i*ta*'*.

IŠGYDAU UI 5 DIENAS =5
IKgydau ktekvteaę Mrganų Vartooeate. Strik tara, aisiktotoalu* kraujo aiauodyjteaa. 

ausllpaėjima-narv^. llydroealf arba vyrų ytilka* lio«- Tokia* gante* oterta* teikta*** vk 
alem* ttea* kuri* buvo gydomi nuo fcohohko* rtaokiii daktarų b* paartam** ir ildav* **ro pini
gą* dykai, kad parodyti. Jog si tariu rtealntelį būdų sukurto pag*lbaaat vteado* J u* Ugydysh*.

Nemokėkite už neiigydymą, tiktai už Išgydymą.

PLAUČIAI.
8*rg*ntte)te dusuliu, bronobttu 

arba diio»* išgydomi-e*l*tl**A

Mahometonų bažnyčia Sinltano Har 
sau. žiūrint, nuo Ciadeito sienų. 
Kairo, Egipte.

Pyraiuidoa Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghkeh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

1*9
ICO

161
1U2

Įčjln-^i į palocių. Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trukia, Singa

pūre. Indijoj.
Policijų* stacija Hong Konge, Chl- 

nijej.
Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
Chin iečių vienbuorinlai laivai į 

plauko] Houg Konge. Chlnijoj.
Grasusis kelias Shanghal, Chlnijoj. 
Zvugi* uni viešo* turgavietės,

16b Tautiškai priešpiečių namas ant

164 Tok)o. Japonijoj. Iriso gražybė* 
laukai 

Tokohama. Japonijoj. Prūdas eglp- 
tlškų lotu* kvietkų pilname žy- ' 
dėjimą

J unitų tiayčla Honmoku, Yokoha
ma, J?^ouiX>j-

Yokohama, Japonijoj. Siaučia* dir
bantis lytine* kurpe*.

Yokohama. Japonijoj. Kriaukllulų 1 
šūvių pardavinėtojau* stoti*.

paroda ugnagesluių atletų, Y oho 
hama. Japonijoj.

Yoaoiuuna, Japonijoj. Kvietkų dar-

165

166

167

168

169

170

71

172

173

174

175

176

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartų per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke“ rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams .................$<-75
Amerikoje metams ............... $250
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu;
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, III.

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matvta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Šiite St CHICAGO. ILL.

Privatiftkas vyrų 
Ilgas.

Al ilgydaa ktekvtenf graital **t
Vi**do* ir dldiiauaioj p**l*pty]

Visokios pstsr- 
mės dovanai!

Išgydau galutinai

mu», skaudulius, plauk 14 nualinki-

d«» *utal»ytu* vaistu* Ugyd*u pa- 
**kmi*gtau*i*L

Kraujo užnuody-
Jimua

Spsciaiisias mo
torų ir vyrų ligų.

Moteriškas Ilgas.
Patinimu* gimdo*, sknudlgmu*

a* Išgydė* ant vlaadoe.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL

MUSUS 
DRAUGAMS 
Lietuviam! B

Tokonama. Japonijoj. Altorius. 
šamas jaunų gerbėjų Matauri 
proceaijoj.

Japoiuski valkai, nešanu pokyllnĮ 
Matauri altorių. Yokohamoj.
Mat sūri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
M

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis sar-j 
turtg-

Japoni&ki kūdikiai ledinė* smeu> 
nes šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj. To 
kohama.

177 Japonlečių būda* eiti pailsta.
178 Trepai { Klgomlzų žinyčių,

to, Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai O*teologi)os 

Žingeidumai Oromuiiavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiško* rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumu* gamtos, žingeidu
mus ir miliiniikumus.

Tyriažk |t«teo»* ilgo* ir patai*hrvyatža, 
pmtatyta* fyv didatn figuroM, *v*tkno*« 
ir hgotuoM padijfcnao**. Lava* iirodiažtojaa 
atšakia*)* viackia* klausimo*. D»dli*u*i* pro
ga tavo gyvuline.

INŽENOA DYKAI!

žlny-
LIUOSA GALERIJA MOKSLO

344 S. State St Chicago, III.

180 Auksinis pavllionas ant ežero Kln- 
kakuji. arti Kyoto, Japonijoj.

281 Senoviška žlnyčia Fujlyaisa, M L 
~ Fuji, Japonijoj. ,

1*3 Teatro gatvė, ilgio vienų miltų. 
Ooaka, Japonijoj.

1*3 i Ura, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-rto-Myla tiny-

Iš Vilniaus eina Naujas 
Laikraštis

Skaitytojau, jeigu esi apimta* kokios ligos ar painiai* aesveikuaDato, 
užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Modlcal Clinlc, 344 So. Stato Et. M pneš ėjimę gydyti* kur kitur, ne* jie uMtknna tau nuotakių Ir laikantį iš- gi gydymų kernos ligos, kurtę prisiima gydyti. Ardėsi nerviškas ir nusimi- 

i aęs, silpna* Ir nuilsę*, pavargęs rytmečiai*, trokšta noro, be gyvybės, leng- 
i vai nuvargstant.* Ir neramu-.! Ar atminti* tavo prašia, g#dy«i draugijos, 

ji trūksta energijos ir tvirtumo, aky* į-lubuvio* ir nečj »to*. pajuodavę paakiai, M spaugai, plėtmai ar kitokį libėrimai ant odos, nemorališki ir 

g Nusilpnininti Sapnai. Patrotytas Vyritzkuu*. Scklitzk* Silpiybe 
V nesusugusio* ir šalto* dalys nu»istoj>ma* šlapume paliktame per naktį, U pienėtaa šlapumas, skausmai strėnose, turi neaveikumę pūslės ar inkstų? M Išsiputimę Gyslų Maišelyje Užsendintę Puletekį; Užakimų Varpok y 15*; 8y- O fihtiškę Užnuodyjlmę Kraujo, ar kokių kitokių gėdingę nervų, ode*, kraujo U w užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
■K vaido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
M sės dalis, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluos*, puolimų plaukų, skaudi damų gerklę ir U. ?

JJ Jeigu turi, tai Chicago Medical ClinlcS užtikrina tau pilnų ir laikantį aut visados išgijimų, jeigu jis nuspręs, kad K tavo liga yra išgydoma. Jauai pagerėjimų ii pirmo* dienos, ir neužilgio M atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdim. Niekas taip ne- 4 sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, uB arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ienatvėa ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystė* blogų darbų, naturališko silpnume ar nuo pertankau* uiga- 
nėdinlmo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tava iėgydysime.
Mf* gydom ir Ugydom tokios aubSgtaBa*, nervų susilpnėjimų, uSMnSjmį puletekį. *ytų. 
nonatarslllku* Mgtmu*. pategystų. inkatų Ir pu*l<* liga*, teteyb, *altMt, visas Vyrų 
Ligaa. Vteoa klinty* laimlagsm Šen y bintam gvv*nlme baapraialteto* Ttontaačlu* jaunų 
ir pu*am*talų vyrų ka*mst prteš laikų nuUaoja į grabųJannyatS* Mykamai, per tanku* 
■naik uop in Inai ir kraujo ligoa. Jeigu tert aor* v tanų II virt paminėtų tankių, paatrodavyk

84 Nikku, Japonijoj. S< Jovė* akmeni
ni* šuo, Kergiantis Nikko žinyčių 
nuo Piktojo.

185 Havrallški mokyklos kudiklaL
186 Paimu daria* ant kranto Monoloa

upės, Honolulu, HawaL
1*7 Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 

Haival.
Hawališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę krlaukllnę iluvab

‘EZYS’B Rodą tau nieke nekaiiuoja. o gali užčddyti daug keaM|tNig.

188

189
190

191

193

Chinlečiai renkanti ryžius, Hawal. 
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Chile.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port 

JlAtORiO-
8un hraucisco gatve, Mealco City.
Didysis piiacius, Mexico City.
“Jojimas šėnlmta”.
Mano apglnėjas.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose”. 
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.

193 
Ž94 
395 
*96 
1*7 
19* 
199
200

Teleskopas ir 100 vir* paminėtų pn> 
.veikalėlių i.ažtuoja...........................83.00

100 tų pačių paveikalų bakaelyje 
be toieckopo  ........................82-00

25 paveik i—- i* Jėzaus gyveni
mo ................................................ 81-00

viena* teleskopas be paveikslų 
kaštuoja gl.oo.

6ERIJA V.
Susidedanti ii 12 maišyto gatunko po 

veikeiglių pundelyje. Prek* 3oc.

SItojė serijoje, klekvienamo punde
lyje, beveik via ĄJ^pkJ pataikslėilal, tai 
rra njAliytl i* vLbklĄ gatuakų. Juose

Pašaipos, pajuokos ir pakalbos | 
mėnesinis su j 
liais laikraštėlis, skiriamas visiems ' 
Lietuvos žmonėms. Kaina me
tams: Amerikoje >1.00. Lietuvoje 
1 rublis. Adresas:

juokingais paveiksle- M 
lis. skiriamas visiems 0

Russia, Vilno, Antokol, V.
Gospit. No. 1, 3 “Ežys’’.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir *gentur* liter*turo* *at “Nortb Side” Chicefoj. 
Čion **llm* gauti motes!Ūkų, tvtetUkų Ir dv**l- 
Akų knygų, r*tenčių, ikapllerlų, abroižlių, viso 
kių laikražčių, Ameriko* ir Rmopa* ir poplerų 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio teroro: juo
dyk, paišelių, plunksnų, drukuojamųmaAlnukitį 
britvų. stereoakopų Ir daugelio kitų daiktų. N*. ' 
užmiriklte atsilankyti, o busite užganėdinu 

Petras M. Kaltis
tai Wabąn*i* Av*. , Chieage, UI,

įšale Ltetuvukos Bažnyčių*).

Dr. Marija Dowiatt-sass
749 W. 18th Street

Terpe Puulln* ir Weod gatvių
Ofl*o vatando*: nuo 8:80 iki 10:80 ryto; nuo t 

iki S:80 po pietų; nuo 7 iki 8:80 v»k. Nedaliom* 
nuo8:30 iki ii tiktai. Telefone* Danei 1479.

Kozmlnsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street. 

Banklerial.
Mg* ftkslljMM Pisi su* *Dt tartenyblij ir 

ta nngl««t turt*«ybg pirkti, mc* *a dil*uj*mq

Didelis Iszpardavimas!
(Clearing Sale) ;;

Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męs nusprendėme 
išparduoti visus vasarinius tavorus už sumažintą prek^ šitaip:

Vyriškų drapanų siutai, verti 810.00 bus išperduoti po..........$8 00
Siutai verti 815.00 bus išparduoti po.............................     .’13-5O
Siutai verti 818.00 bus išparduoti po ....................... 15.00
Siutai verti 8'42-00 bus Išparduoti po..............................rj..^i6.00 ir tt

^i> pigus išpardavimas bus tiktai iki Sėd. Rugpiu- 
\ c ' čio (Augusto). Todėl reikalaudami gerų drapanų, 

pirkite dabar, o gausite geras drapanas pigiai-

Musų paproty* yra išparduoti visas vasarines dr*. 
panas dabar, kad jo* nepasiliktų aut kito meto ir 
kad atituštintų vle'ą naujom drapanoms Todėl 
U1fs nusprendėme jas išparduoti žemiau jų vertės.kad 
pripildyti savo štorę naujomis rudeninėmis Ir žiemi-

• nė mis drapanomis.
Taigi, naudokitiosi kol yra iš ko išsirinkti.

The Bridgepori Clothing Co.
A. OLSZEW8KI, Presidentas

3246-48S. Halsted st., Chicago,III.
Masu žioras atdaras iki 9 valandai vakare: Panedžlials, Utarninkais, Ketvergais ir 

Subatomls Iki 10 valandai.

.... .........

Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionijoje
Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upe .“Black 
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemčs kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa- 
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt. už pigiau negu pats farmerys 
galėtų tą padaryti.

“Žinyčia” daro ekskursijas j savo žemę kas petnyčios naktį. Trauki
niai išeina iš Chicagos 10 vai. nakties ir pribūva j Thorp 8 vai. ryto. Suba- 
toj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.

Tikietai iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.25, į abi pusi $12.50. Kas nuo 
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja 
iš visų Amerikos šalių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka. Čia 
žemes kaina yra $15.00 akras, ir aukščiau. Todėl, kurie norite gauti že
mę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasiskubinkite, nes žmonės kasdien 
čia farmaa perka ir todėl kaina žemes umu laiku gali pakilti

%

Norinti pamatyti “Žinyčios” žemę, rašykite arba asabiškai atsišau
kite pas

A. OLSZEWSKI, “Žinyčios“ Mgr.
3252 South Halsted Street, Chicago, III.

P. S. Męs turimo pardavimui ir pigesnių laukų Wisconsiue ir kitose val
stijose. I arašykite mums kur jums yra maloniau, o męs p ra nešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnė, ten ir žeme ir vieta prastesne.

Tstotoaas MY*rė* 7899'*

Dr. Med. A. L.Graiczunas
3202 S. Halsted St. Chicago, III.

Męs turime daugybę namų ant 
pardavimo pigių ir brangių. Pirk

Gydo visokius liga*: vyrų, moterų Ir vai
kų. specialiIkm gi ateidavę* yra slepia
moms ir vdoa ligom*.

Dabar Dr. L.A. Graičuno 
ofisas yrs po Nr. 3312 So. 
Halstsd Strest.

Oerteisiaa lietuviška* dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietu vys) 
3252 So. Halsted 0Uxewtldo name.

ugi ja. sudedi nauju* Ttet°n Ūpo 
takinaijn*ita aukas tkCabm 1 

tane: Ri- kl<«n* dienom* ano S I 
iki Svak. ksdėlMMM: nuo * r.

Temykite Lietuviai

Seteikų, Klarnetų. Onikueiaaių ir taskamų Ba
iliu, Liet. knygų ir kitokių vtoekių daiktų. Tai 
visados kreipkite pas DAMIJONAITĮ Ctelcage, 
e H-žla gausit* per pačią ttotvviUele kalbele 
MTALIOŠA Re. 7 Pykai, katram* yra įimtai 
vltekių daiktų paveiki toliai ir |ų k s I s * s. (J 
Ctelcage’* " (telueUa )

Taipgi čia gaunama* /Ąm ZKju famžo £. I.

M?J. DAMIJONAITIS
3256 Union Avė. Chlcago* HL

Kpžnaligaišgydomą
Dr. Kazimieras Butkeviczia
Ktalaatna* nuo S »alaa po pietų iki S vai vakaru 

«otall*ts* moterų ir valkų ligų; abajoUnuoae at- 
•fttklmuo** Htauftante ln*Utulų profesorių* ant

kė* prieinamo*. Aptiek* atdara d tona ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Ave^ Chicago

Teiefon Varė* 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirbk visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill oi Sale, Testamentus, A f 0d avi t* ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanowicz
Ofise*

A. Olszevvski’o
3252 So. Hilttd, Cor. 33H SL 

Chicago, III.

Apsižiūrėk ką darai?
Tu moki po 810.00 raudos ant mė

nesio už savo flatų. Tat per 
tu Išmoki *120.00, o per 10 
812003)0. ir tie tavo už radas 
kėti pinigai jau niekada tau atgal 
nesugryš.

< Už 
metų 
pirkti 
tumei 
Toks______ _ ,
o laikys ant 50 metų arba ir ilginu;
3 mokėdamas kitiems randų po 810.00 
ant mėnesio tu per 50 metų išmoki 
8G000.00, ir kodėl tada neperki sa
vo namo?

m et* 
metų 
išmo-

81200.00, kuriuos tu per 10 
randa išmokėsi, gali nusi
metę namelj, kuriame galė- 
gyventi ne- 10, bet 50 metų, 

nameli* tau kaštuos 81200.00,

vienų namų ir nustok mokėjęs ki
tiems randas. Męs tau galime par
duoti gerų namų už 84000.00, j kurį 
tu gali įleisti 4 šeimynas po 810.00. 
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
moka už tavo namų Pasirink sau 
bUe namų. įmokėk mum* pusę pini
gų iš viršaus, o likusių pusę išmo
kėsi mums per 5 metus iš to paties 
namo rando*.

Męs šių savaitę pardavėme šiuos 
namus:

<1842 Ada St.
870 35th Ptace.
5021 Peoria St.
7206 Emerald avė.
6333 Union avė
Turime ant pardamo 

rašytus namus, iš kurių 
kurį nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
dama*. o reštų išmokėsi 5 per metus.

A. OI neveik'*
3252 S- Halsted 8t., Chlcago, III.

žemiau au
gai! pirkti

ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:

Emerald avė.
Terp 32-ros ir 33-čio* ui...........Prekė
2 lubų, 4 flatų medinis na

mas ......................................83500.00
3 lubų. 3 flatų medinis na
mas ...........

lubų. 4
ma*

lubų , 2
ma*

lubų, 
mas

flatų medinis

3

I

1

83500.00

2

2

83500.00 

flatų . medinis na- 
.............................81800.00

2 flatų medinis na 
................................... 83500.00

Emerald avė. terp 36-to* Ir 37-tos ui. 
2 lubų, 2 flatų medinis na

mas ..................................... 816003M)

Walface 8L terp 28 ir 29 ui.

3

2

lubų, 3 flatų murini* na
mas ........... '..............................85300.00

Wallace 8t., terp 29 ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ......................................... *8000.00

Wtellac* St.. terp 30 Ir 31 ui. 
lubų. 6 flatų murini* na

mas ......................................... 855003X1

Wallace 8t., prie 37 ui. 
lubų, 3 flatal ir 1 Storas mūri
nis namas ,............. 87500.00

31*t St. terp Emerald ir Union avės 
8

2

2

2

lubų, 6 flatal mūrinis na
mas ........................................*10000.00

lubų, 3 flatal ir Storas, mūrinis
namas 84000.00

31«t

lubų, 
ma*

lubų, 
mas

Place terp Auburn avė.
Morgan 8t 

flatų mūrinis na- 
................................82200.00

flatų mūrinis na- 
............................. 84500.00

2

31st Place, terp Morgan 
ir Musprat ui.

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas .......... ..............................83000.00

33rd Place, terp Halsted 8t. 
Ir Auburn avė. 

lubų, 2 flatų murini* 
ma* .......................................

na- 
83100.00

35th

Union avė., terp 31 ir 32 ui. 
. lubų, 2 flatų mūrinis 
ma* ..................................... ..

lubų, 2 flatų mūrinis na- 
........./...................... 85700X0

na 
89000.00

Auburn avė., trep 33 ir 34 ui. 
lubų, 1 flato murini* Ramas 

ir 2 lotai ...r.......................840003)0
lubų, 2 flotų medinis na

mas ....................................... 825003)0

Arti bažnyčios. 2 lubų mūri
nis namžs. viršuje —-

mui ruimai, apačioje groser- 
nė ir bučemė parsiduoda 
su rišu bizniu, sti arkliu, ve
žimu ir visomis prietaisomis.’ 
Namo kaina $2200. o biznio 
$1000, viekas sykiu už $3200.00

Morgan St., terp 32 ir 33 ui. 
lubų, 6 flatų ir štoras. muri

ni* namas................... . ........... 8i8.te) 00

Morgan St.. terp 63 Ir 64 ui. ’ 
lubų, 2 flatų murinta namas.

akmenio pryšakia ir trepai.. 8620C.00
2

Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
4 ruimų mūrinis namas ....81200.00

2

3

2

Fiak St., terp 33 ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viriu* 

muro, Storas Ir vienas natas 2000.00

Csnalport avė. arti Union ui. 
lubų, ir ant 3 lotų murinfs na
mas. apačioje 3 Storai viršuje 
12 flatų ................................830-0003X1

Leavitt 8L, terp 23 Ir 24 ui. 
lubų, 3 
namas

flatal Ir štoras, mūrinis 
’................................... : 87ooaoo

29th SL, 
5 ruimų

terp Qulnn Ir Throop ui. 
mūrinis namas ...,81200.00

3

2

18th St., arti Union avė. 
lubų. 4 flatal ir storas mūrinis 
namas ....................................810.5003)0

Hatsted St., terp 31 ir 32 ui. 
lubų. 2 flatal ir Storas, mūrinis 
namas ......................................868003)0

Burlington avė., terp 154 Ir 155 uL 
lubų, 2 flatų mūrinis na
mas ............................... ....833003N

Chriatiana avė., arti Milwaukee 
ir Campbell avė* 

lubų, 1 fl a tas ir 1 Storas, me
dinis namas .........................8350031

2

3

2

5th ave^ terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ........ .  $4500.01

G ra n t Works ant 14 ui. 
lubų, ant 2 lotų, 6 flatal, 2 

Storai, medinis namas, parsi
duoda *u Storo fiitures... .88500.06

Grant Works 49 avė. 
lubų, 3 flatal ir 1 Storas, me
dinis namas ............................85200.00
2 luboms, 2 gyvenimais, po 5 

ruimus medinis namas .... $2.000.

2

Lotai!
Ant Western avė. bulvaro, terp 

43&OS ir 45 ui. puikus lotai ant 
rezidencijų. Kainos nuo $250-0° 
ir atigščiau. Pirk šiuos lotus da
bar, nes kainos jų netrukus pasi- 
dvejos.

Teipgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chicagos.

Place, terp Auburn avė.
Ir Gage 8t.

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 
.........................................85300.00

5 flatų mūrinis na- •
...............................84300.00

lubų, 
labų 1 

mai . <
lubų, 

mas
Poplar av*M arti 31mo« ui.

ruimų murini* namas ir 9 pėdų 
augštas basementas ........ Į2200.00

2

6

* ruimų medinis narna* 8*500.00

A.OIszewski
3252 S. Halsted St



naru va

SVEIKATA IR LAIME

Naujas Išradimas 
Sustiprinimai ir ui laikymui plaukų. 
Tuksiančiai plikų stnoulų atgavo pui
kias plauku*, sulaiko slinkimą niaukų 
galvos labai trumpam* laike. Vietoje 
a nauji, gražės plaukai. Visokia in
dy kai. Artesnėms žluloms reikia ra- 
it kratos irakieti.

T»L IMI Yarda.

Dr. JAKULIS
Lietuvių Gydytojas kr Chirurgas.

3X55 So. Halotod •*., Chicago, III.
Gydo visokias Ilgas moterų, valku Ir vyru. 

Taipgi turi dkivie praktika Ir gydo paM-kmlngii 
visokias limpančias, užslsenėjusian fr paslaptiu 
gaa vyrų Haas. Daro operacijas patekmingsL

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Hilrted St. Chicago, III.
Y«W. .

Duoda visokia rudę ir guria asla pagelba mot*. 
rtX3 Jų Ilgose. Paaakiuiugni atiteka darbe prl* 
gimdymo Ir dažluri atsakančiai po gimdymo. <>U1- 
aaa ir gyvenimas Ois*ew*kio name ttMI. laistei <

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas . I

Szifkorežiu ir Pinigu Siuntimo
f ..■..-I-JĮ  LL » .. 1 11 ■■ , ■■■■■■i.’L ' ■ ■ ■

3252*So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III.

REIKALINGAS

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

i ....... -"£=] Banka. i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidčti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname 
laike. Už sudėtus pinigus š' banka moka 3% ant metų.

Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kuriu nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia į svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka. 

Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ii ne 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina. •

Šifkortės.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

gauti šifkortės ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną 
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai 
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

Real Estate.
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti 

| mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje 
bankoje.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau

goti -—tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankojeskrynelę, o nė vagis nė ugnis prie 
jų neprieis.

Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į 
čia, o gausi geriausią šifkortę.

Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai 
ir saugiausiai nueis.

Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
y Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 

š^Utortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos šutau- 
poti (užččdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip: .

A. OLSZEWSKI 
bk3252 So. Halsted St., Chicago, III.

“LIETUVOS0 AGENTAI
Baltimore, Md.

onas Želvis, 711 W. Lombard 8L
• Diemedis, 521 Columbia Av.
ITm. J. Moi.-n.

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Ohio.

f. Luis,
L. Gavvfis

N. Y.
73 Grand

97 Grand
73 Grand

E. 8L Louis, III.
Rainis, 452 CollinsviUe, Av.

521 Lombard 
1834 N. Castle 

Brookiyn, 
L Frcomes, 
K. Dirzuiaitis, 
Itan. RlnkeviCtus,

Cleveland, 

?ovil. Šūkis, 6524 Formai! av.S.E. 
Eliza be t h, N. J.

Km. Bočkua, m First St.

G’iberten, Pa.
'Ambrazevičius,

C. Kavalius, 19 Harrison St.
Cambridgeport, Mass.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, ‘775 Montello st.

Millinocket, Me.
Jurgis Tumosa Box 621

MI neravi lle, Pa.
Juozas Ramanauskas. 1

Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banls, Be f ’f.
F. Baubonis, 136 So. Locust St.

New Brltaln, Conn.
M. J. Chepcnls, 21 Pleasant St
And. Jasinskas, 217 Ferry St.

Nęw Haven, Conn.
New York, N. Y.

A. Lesniewskis, 347 Rodney St. 
' Newark« N. J.

V. Ambrazevičia, 178 Ferry st 

A. Staniulis, -
82 Jackson st,. Nevvark, N. J.

Philadttphia, ra.
M- A. Ignotas, 1028 80. 2-nd St

Pittgburg, Pa.
Jonas A. Ignotas 46 So. aand St

Scranton, Pa.
Joa. Petrikis, 1514 Ro.s ava

80. Boston, Mass.

N. Gendrolius, 224 Athens st
•hsnandoah. Pa.

'Andrius Mačis, 138 S. Main St

Turner Falls, Mass.
K. P. šimkonis, Box 617

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porter St

WSStvllle» IIU
U. 8. Kreivėnas. .

Juozas šlikas, -
Worceatsr, Mase. • 

iBtan&a Bernotai, u Hariem M.

FNOF. J. M. BRUNDZA
EkOAPWAT S M. m n. ■MKLYR -KZW TSL

yra tau musų NoJ K ATALKMJAS 
didžiausias lietuviškoje kallioje ir 
bus nusiųstas dvkai kožnain kuris 
prisius savo tikrą vaidų, pravardę, 
adirsą ir jotą markių. Baigiasi 
25tas tūkstantis, pasiskubink su 
jrateikalaviniu. M dideli piulapei 
JAME TELPA teisingi aniaii 
u>ai apie suviri 2l*l vtaokių kuniš 
kų nesveikumų, vvrtj, moterų ir 
vaikų, Išaiškina juadzią, prierašų 
ir pasekmes ligų ir pasako kokias 
gyduoles naudoti. Telpa paveik 
šiai ir prekes visokių naujausių 
ele< tro g\daučių aparatų, Kobe 
imni daiktų. Magiškų Aparatų, 
Drukuoiainų ir Katomų Mašinų. 
Steieoskojių ir jiem l’aieikalų. 
Armonikų, Koncettinų, Britvų u 
daugel kitokių kornatn reikalingų 
daiktą.—Joh/i 1. Bugdritinas, Prp.

■ ...... .. ADRkCVOK VdlR-------- -

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
RLSEN STATION, CHICAGO, ILL

EDICALiNSTITUTE

V/////M

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’
SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir Išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti, 
išsigydyti Ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK 

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Altctf knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytlikos uisikrečiatnos paslaptingos ligos.
Vi Jftaaa m *f* plačiai aprato smagumą, ir paslaptis, atidengiant ienybinio lytilko gyvenimo susituo- 

■ JvHKlH kim^ ir kaip mok^t ajvsi vest i, kad buli lai nusgu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,, 
kad per lytiiką išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiikai Ir ant sveikatos

Kiekvienas skyrius kitos knygos yra iingeidus. Sergantiems męs rūdijame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą, 
Ptaačlų ligas, širdies Ir lakstą, K r peną, visokias Vyrą ir Heterą liga*. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyve
nas. tegul pasiskubina tą knygą, ,,VADOVAS ( SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir ši paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavionioms y paloms.

NORS PASKUTINIS LA100S DAUG TUKSIANČIU EGZENPLIORIU ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
bet kad JI Išdueta vlsacatecei, tai kiekvieaaa aptarė* Ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 centą markėms už pri- 
siuntimą ir save aiškiai parašytą adresą „ VADOVAS į SVEIKATĄ” gaus (tą knygą), kari jaa daug gyvasčių 

išgelbėjo Ir gero padarė; už tai JI ir naudinga visiems.

visada adresuoti Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medical Institute,
140 W. 34 *t, New York, N. Y.

BRUKUOJAMA MAŠINA
Ttie Odeli No. -4

ODELL TYPEWRITER yra viena Ii geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų mašinų. Ji drukuoja telp gražiai, kaip mašina už 8100.00. 
Visa mašina plieninė, o raidės varinės. Išlietos ant plieninio volo. 
Visos didesnės Ir mažesnė?, su visokiais raštiškais Ženklais Ir 
numeriais. JI nk.tnd negenda, nes nėra kam joje pagestl. JI galt 
laikyti 100 metą, arba ilgiau. Drukuotl su jaja gali kiekvienas 
žmogus, net ir, iaaxa« vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos sistema telp paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją j savo ran 
kas, U pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti 
drūtą, plgę Ir gerą mašiną, ta! pirk ODELL TYPEWRITER, o 
Niekada nesigailėsi. Altų mašinų kainos buvo >20.00, vėliau buvo 
815.00, o dar vėliau >10.00. o kad męs jų Išpardavėme didelę dau
gybą. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalną, ir dabar jas par

duodame su prisiuntimu po............. .......................................................... $6.95
Bu gražia audimo apvilkta skrynele .................................  $8.95
Su gražiaskuros apvilkta skrynele.................................................................$9.95

Pinigus siunčiant adresuokite:

Ai Olszevvskis
S. Halsted st. Chicago, III.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniai 

Vyrai, kurie kenčiate 
nuo Ligų-Nenusimin- 
kite! Prasid rasi n kiteli 
GELBĖKITE SAVE!

i Atsišaukit pas manei
Eik ten kur busi sąžiniškai gy

domas Ir tapsi greitai SVEIKU, 
.čėdysi laiką ir pinigus eidamas] 
pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai.*

Ir kiteli M.veikMm.i H* likydomi trumpam laike — bėgyj.- k.H<( dieną, 
•u mano origiMlItan gydymu. Amakanėiai pritaikinta*, yra tai jtretliauila* būda* aut tvirto 
įsteigimui .uolugnki itgidymo. Ketrotyk laiko ir nerizikuok Saro aveikato* klamdama* ro. 
doa apltekoriaui arba aavo draugo. Jeigu tarnui* »«*1 po atsakančiu g. dymu, tai galt būti 
Ukraa, kad tūliai tų Ug| per tavo rtaų amžių Ir rkaadoi atgabens tamistal nelaimu Ir lusiknm- 
llmą Ai lAgydaiau t ūksiančias tokią Ilgų dėlto, kad turiu ypaliAkų jom. gydymą

UtoUtimOima. ar*, užakimą. v.r*M ekylutėe. Nedaro skirtumo kaip Ugai tamiata- 
kmtl nuo užakimo Tarpas kylės, ir nežiurtai kiek daktarų tarnui* prigaro Ir suvvdakojo. mano 
gsdymaa tamiatę tikrai Mgydy*. Prie mano gydymo nereikia jokio p lauš tymo. Mano gydy
mas yra geriausia* ant viso, pasaulės, be jokio skausmo ir prašaliua nesveikumų ant viaadoA

Kmnj. Užnuodyjim.a Syfilia arba Francai . Jeigu VartojeI nuodingus raistus ir 
tebeturi skausmua skauduliu* tmuas, burnoj, ir gerklėje, roua* arba pratruk imas ant bite ko> 
klos dalie* kūno, tai tas yra kraujo užnuodyjlma*. kurį gali ligydy.i Dr. TUlotson. A* jierkau 
sunkiausiai lAgydotnų ligų praaCiaaslame padėjiin.. Aė lėėyatyiin grynai tavo kraują ir pra
lakusiu 1A viso kūno yvairiu* m-ėystuaius ir nuodu. į trumpesnę laiką negu kas kita* kitoj 
kokioj daly j pasauli*.

auluotos Ir sute.ukų gyklM. Al ilgydau tokį padėjimą gyslų be nuotroto* laiko, be 
gausmo ir ant syk. Mano gydymą* pralalina visokiu* ligotus padėjimus, pagam.na 

pilną bėgimą kraujo, sugražins tamstai greitai normalilką sveikatą ir tvirtumą Skausmai 
visai pranyksta-

AŽ i&gydau kada kitiems nenusiseka.
Al taipgi llgyda. trumpam laike visa* ligas, kurios apsireiški* tarp jaunų, senų ir pus

amžio lų vyrų.
paslrodavimat ir egzaminas dykai. Viską užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano g y. 

dymu, niekas nežino* kodėl. tariu tam tikrą gydymą kužuai ligai.

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mane ir paskluoti egzaminui, idant iš

tirti ar yra tinkami apsivedimul ar ne. Kitąsyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytų laimin
gam gyvenimui apsivedusiema.

Jeigu tamlsta turi kokį nesveiką padėjimą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, 
kaipo Ui. žagiraosi tavęs, Ui nemėgink užslėpti žonatve, ne* ženatvė Užtai gelbsti ligai įleisti 
lak uis giliau ir giliau į kūną o Ūda Uvo sveiksta galutinai sūnyk*

At«Įženk dėl egzamino į Dr. Tillotsooo ofisą ir užsitikrink sau kad esi likjs c.psived,muL

EGZAMINAS IR PA6IRODAVIMAS DYKAI!
rtereikalanju pinigą dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti p.s marc, tai rąžyk.

Kataliogas Dykai!

American Drnkuojama Malina tari 73 raides, 
didelei ir maaas, galima drukuotl viiokloae kal
bos. greitai Ir gerai kaip su geriausia malina. 
Visur parsiduoda po 110.00, bet mano kaina tik 
17.00, su metalin. skrynele SO.Oo. Laikau t.tpgi 
visokią sidabrinių ir auksinių prekių, muzikali*- 
kų instrumentų, skusturų. revolverių, albumų, 
guminių spaudyklų, klleninlų Albyklų. popiorų 
gromatoms, visokių knygų, Ir tt. Kas prisius uš 
6c. krasos Senkl.il, apturės dykai didelį Nr. 3 
naujų katallogą Užtikrinu, kad mano prekės yra 
pirmo, rųlles, o kainos pigesnės kaipkitnr. Užsi
sakymus lėslunėtu greitai į vilna kraltui Suvie
nytų Valstijų, Kansdos ir Anglį Jm. M ano adresas i 

, K. Vilkevlch, 112 Grand 8trtet, Brooklyn, N.Y.

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČiOS” DR-STES

Prezidentas—J. J. Hertmsnsvlčis, 
3252 South Halsted Street

Vioe-Prez.—Justinas Jakavlčla,
1512 W. 19th Street

1- mas Raštininkas—M. Julka,
581 W. 22nd Street

2- ras Raitininkas— Aleksandra 0lsxswskis,
1418 W. 21tl Place

Kasierius—N i doras Žilevičia, -

General-Užveizčtojas—A. Olszswskls, 
3252 South Halsted Street 

Vinį CHICAGO, ILL.

Su visokiais reikalais prie “Žinyčioa", 
kaip tai apžiūrėjimui žemės farm&l, ar 
prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčioa” ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar asabiikat prie jos 
g.neralliko užveizėtojo adresu: 

“Žlnyšia”, A. 0l»zew8ki, Mgr. 
3252 So. Halsted Strd, CHICAGO, ILL

DR. TILLOTSON, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL.
VALANDOS PRIKMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų, ir nuo S Iki 7 vakare. 

Nedaliomis Ir Dventadienom nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

5C,000į!^DYKAi,’<lv
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

RODĄ DYKAI • Urėdižkoe valandom nuo 9 iki s; nedaliomis nuo 9 iki 12.

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. _ La. 8 CHICAGO. ILL.. U. f?- A

Senkl.il
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