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1 POLITIŠKOS
visos pasirašiusios aut akto Algc- 
ciras konferencijos viešpatystės

į MASKOLIJA.

Reakcija Maskolijoj leidžia vis 
j- giliau šaknis: biurokratija, neraz- 

dama niekur smarkesnio žmonių 
pasipricMnuno, Įgauna vis didesnę 

y. drąst). vis aiškiau ir aiškiau žengia 
į senas vėžes, griebiasi senojo val
dymo budo, Net durnoj tniniste- 

; riai atsako, jog jiems pavestose 
valdymo šakose priememis, kokių 
jie griebiasi, tai vien jų -reikalas, 
bet ne . u >nių atst<

Kitur niokyklos tai šąltinis, iš 
kurio eina šviesos spiuduliai. Mas- 

Kladijoj gi hpšvietimo ministeris tai 
E didžiausias reakcijonierius, stab-

• ntis šviesos besiplatinimą. Jis 
; iš augštesaiųjų mokyklų prašalino 

veik visas moteris uždrauzdamas 
laisvoms klausytojoms lankyti lek
cijas. Dabar vėl jis uždraudė pro- 

uns ir mokyklų mokytojams 
,prigulėti prie demokratų .partijos; 
taigi jis kiša jau nagu* į visai 
privatiškus profesorių reikalus —

. Daugelis geresnių profesorių ir 
mokintojų dabar prigult P™ “» 
partijos. Tie geresn.ejte nepano
rės tokiose sanlygose prolesonauli. 
iu vielą užims menkos vertes mi- 
JfalerioSchwart2o įnagiai nė dorat. 
nėmokdui negalinti nieko gero pa- 
danti. Nors augštesneses Maska
vos mokvklos ir pirma ne aug
iausiai stovėjo, sulyginus jas su 
tokioms jau modoms vakarines 
Europos, kur įkMesorni reikalus 
ir nuomones valdžia nedrysta kis- 
tiesi. bet pasitraukus geresniems, 
tvirtesnių nuomonių profesoriams, 
ja* nupuls labiau, o puldo jas tas.

. kurio pareiga rupintiesi pakėlimu 
Akykių, kurio pareiga platinti 
Mėsą visose plačios Maskolijos 

^Slvse — pats caro paskirtas ap
metimo ministeris Schwartz.

’ Dabar Maskolijoj apvaikščioja 
80-metines sukaktuves gimimo die
nos įtekmingiausio gal joje žmo
gau? — garsaus raštininko Leono 
Tolstojaus^ Ir čia valdžia ne *u- 

nuo kišimo savo nagų 1 
- žmonių ir raštininko reikalus. Su- 

kaktuvės tos gali apeiti vien r.- 
ninka ir jo garbintojus, taigi Mas
kolijos žmonis. Bet ir čia valdžia 
ne iškentė. Pirmiausia cerkvese 

* popai perskaitė stačiatikiškojo sy- 
nodo aplinkraštį, kurhiomi stačiati
kiams uždraudžia dalyvauti apvaik- 
ščk>j~me Tolstojaus sukaktuvių. 
Paskui teipgi apšvietimo ministe
ris išleido savo aplinkraštį kuriuom 
dalyvauti tame apvaikščiojime už
draudžia profesoriams, mokinto
jams ir mokyklų mokiniams. Ir 
čia mat synodas, kurio viršiausiu 
perdėtiniu yra caras, ir apšvietimo 
ministeris kiša savo nagus į daly
kus. kurie jiems mažiausiai gah 
rūpėti. Ministeris tokiu budu sten
giasi sugrąžinti senuosius teip biu
rokratų geidžiamus laikus, kada 

į Maskolijoj uždrausta bu<o kitaip 
manyti, negu valdžia geidė, ne
kalbant jau apie garsų išreiškimą 
žodžiu ar raštu savo 'nuomonių , 
kada uždrausta buvo kitaip tikėti, 

J. negu to geidė biurokratai ir su 
jais iš vien einanti tamsus, menku 
protiškai išlavinti popai: kada 
nieks ne dryso ne jau peikti, bet 
kritikuoti caro užtvirtintus, arba 
net pačių ministerių ar gubernato
rių kad ir kvailiausius padavadi- 
jimus. Grąžina mat vėl visą val
dymo būdą įT senas vėžes.

Bet tą atsigriebusio* valdžios 
prispaudimą jaučia žmonės, jis 

. jų neuzganėdna, tik jie.hegalėda- 
mi pasekmingai priešintieji, prote 
stuoja kitokiu budu — žudosi. Pe
terburge antai tik vieną sanvaitę 
nusižudė typatos, daugume jauni 
darbininkai ir darbininkės. Žudo 
žmonės kariškiejie teismai, žudosi 

B dar jie pats, i ai vis vaisiai neti 
kušio caro Mikalojaus valdymo bu- 
c

be jokių pasargų pripažintų Mulai 
Hafigą Morokko sultanu ir pas jį 
išsiuntė vokiškąjį konsulių. Toks 
Vokietojos pasielgimas suerzino 
prancūzus. Prancūzija atsisakė 
pritarti Vokietijos reikalavimui, 
kol Mulai Hafig ne duos atsakan
čio užtikrinimo, jog priima nutari
mus Algeciras konferencijos. 
Prancūziją parėmė Ispaniją ir An
glija. Prasidėjo kova laikraščiuose, 
abipusi užmetinėjimai. Dabar vie
nok šiek tiek nusiramino, bet ne
sutilptai vėl gali užgimti, kadan
gi terp vokiečių ir prancūzų nuo 
seniai nėra didelės kaimyniškos 
meilės ir užsitikėjinio. Styga įtemp
ta jau labai, ją pertraukti gali 
menka priežastis. Jeigu sykį už
gimtų karas teq> Prancūzijos ir 
Vokietijos, į ją butų įtrauktos ir 
be noro visos didėsės Europos tau
tos, kadangi Prancūzijos draugai 
ne leistų Vokietijai dar labiau su- 
sidryjinti Prancūzijos kaštais, 
Vokietiją gi turėtų paremti su 
ja susirikusios viešpatystės —. Au
strija ir Italija. Kiti kraštai, bi
jodami karo, stengiasi ne leisti per 
daug susipykti nesikenčiantiems 
kaimynams, stengiasi juos taikyti. 
Ir dabar, turbut su tokiu miežiu 
Berlynan atkako Maskoliuos užru- 
bežinių reikalų ministeris Izvolskyj.

Prancūziškosios valdybos AF 
giero arabai, gyvenanti Morokko 
parubežiuose sukilo prieš prancū
zus. 20000 ginkluotų arabų ap
gulė prancuzti tvirtovę Boudinib, 
kurioje buvo 2000 prancūzų. z\p- 
gultiems atėjo pagelbon pulkinin
kas Alix su 3000 kareivių. Užgi
mė mušis. Prancūzai išvaikė arą- 
bus, paguldė jų kelis šimtus pats 
gi turėjo tik 21 pašautą kareivį, 
o tame skaitliu j e tik 3 pašauti pa
vojingai.

IŠ VILNIAUS.
Rugpiučio mėn. Vilniuje nori

ma įtasyti vaikų parodą. Tarp 
ko kito, tos parodos komitetas, 
Durnos iš Vilniaus atstovui J. 
M antpilui patariant, žada įtaisyti 
tam tikrą skyrių, kur bus surink
ta įvairiausios rųšies vaikų apsi
vilkimai. Daroma tat esą tuo tik
slu, kad išrasti, kokie tinkamiau
sia butų siūdinti neturtėlių vai
kams drabužiai, atsižiūrint į mu
sų krašto orą ir vielinius išdirbi
nius. Kad daugiau patraukus apie 
tokį dalyką nusimanančių žmo
nių, parodos komitetas skelbia 
konkursą, žadėdamas už tinka
miausiai ir pigiausiai padarytąjį 
vakams drabužį duoti dovanų: 50 
r. — už drabužį 12-kos metų ber
niukui ; 25r. — už drabužį 8-nių 
metų mergaitei; 15- r. — pigiau
siam ir sveikiausiam apsiavimui; 
to r. — kepuraitei.

Vilniaus apskričio teisinas na
grinės keletą svarbesniųjų bylų: 
apie užmušimą Vinčos, apie 
Dumbroskės užmušimą savo 4 me
tu vaiko, apie šaudymosi Tatišče- 
vo su Rindinu.

Kauno pav. 1 srities prist. Av- 
diejavą už “betaktiškąjį pasielgi
mą” ir Zarasų pav. 5 srities prist
šmidtą už neteisingai vedamąjį 
tardymą. Apskelbta papeikimas 
Žarasų pav. 4 srities prist. Bu- 
chovcui dėlei to paties, ką ir 
Smidto, prasikaltimo.

šįmet sumažėjo darbas prie sie
lų. Daugelis darbininkų neturi 
darbo

Kauno vice-gubernatorius lei
do perkelti lietuvių spektaklį 
Švėkšnoj nuo 25 iki 26 liepos 
mėn. ant rugpiučio 7 ir 8 (20 ir 
21) d.

— Leista spektakliai: i) rusų 
ir žydų kalba Žagarėj rugp. 3 
(16) d. Žagarės ugna gesių drau
gijos naudai; 2) I 
rugp. 2 (15) d. rusų 
barke.

Vilmanui
kalba Jur-

— Neleista Vabainkikų Rymo- 
katalikų beturtėliams šelpti drau
gijai įrengti rugp. 3 ($6) d. spefe- 
taklius šios draugijos! naudai. .

(Iš "V. 2.”)

Iš JONIŠKIO.
Kauno gub. 

Su viršum trįs sąvaitės (nuo
berželio 28 d. ligi liepos 20) 
saulėgrąžų juostos kaitros, 
kuriomis dienomis šilumos 
saulėje 40 laipsnių. Tokios kai
tros begalo išdžiovino žemę ir 
gniaužė mųsų ūkininkų dvasią. 
Tik iš vieno daikto buvo nuomal- 
da: pievos ir pašaro žolės pasise
kė taip gražiai suimti, kaip nie
kad. Bet liepos 21 d. ištiko lie
tus, ir lijo kiaurą dieną. Laukai 
sužaliavo; atsiduso lengviau 
ūkininkai, * .

(Iš “V. 2.”)

buvo
Kair 
buvo

ir

rašyties. Pristavas ėmė gązdinti, 
pasodįsią* juos j kalėjimą. Vy
rai, bijodami kad nereikėtų per
darbymetę sugaišti, pasirašė nuo 
šių metų daugiau nebeganyti.

Tuo dar neviskas pasibaigė. 
Berželio 14 d. vėl pribuvo sargy- 
bintai į Ažuodžių sodžių ir liepė 
užmokėti Kazeiai po 25 rublius 
už tai, kad jie ganė po pono miš
ką, dar neužmokėję pinigų. O 
kadangi vienas ūkininkas neturė
jo pinigų, tai jį buvo bevežą j ka
lėjimą; šis, norėdamas išsisukti, 
nuvedė arklį į kitą sodžių, užsta
tė ir, 
savo.

gavęs 25 rublius, išsiliuo-

čiais tą mandžuriškąjį javų 
sodinimo būdą. Tą dalyką 
siėmę padaryti septynių •
rų nariai.

Per tą patį posėdį buvę

d va

Per tą patį posėdį buvę dar 
nutarta prašyti gubernatoriaus 
leisti įtaisyti Rokiškyje ir galvi
jų parodą, tą pačią dieną, kuo
met esti ir arklių. Dovanos bu
sią duodamas ne pinigais, bet ūkio 
padargais, dirbtomsioms trąšo
mis, tiek-pat gerųjų veislių teliais 3
ir paršais, kuriuos tam tikslui Ra- 1 
telio nariai padovanosią.

PERSIJA.
Persijoj dar vis nėra, 
šiol nė viena pusė nė

Vilniuje įtaisoma Rusijos, ūkiš
kosios paukštininkų draugijos 
skyrius.

Rugpiučio t (14) d. vienų na
mų kieme, prie. Stepono gatvės, 
rasta bomba. Suimta 4 tų namų 
gyventojai.

(Iš “V. 2.”)

Ramumo 
kadangi iki 
įstengia ant kitos viršų paimti, i 
Šachas yra po maskolių įtekme, tai j 
jis bando žmonių nuraminimui to- j 
kių jau priemonių, kokių Ma<koli- 
joj griebiasi caras ir jo tarnai — 
taigi žiaurumo. Bet tas ginklas 
ne visus tuos pačius išduo
da vaisius. Tegul Praucuzi- 
joj arba .Anglijoj valdžia kartu
vėms bandytų žmonis raminti, tai 
jie visi prieš valdžią tuoj aus su
kiltų ir ją išverstų. Maskolijoj 
Stolypinui kartuvės šiek tiek pade
da, kadangi čia žmonių supratimas 
stovi kurkas žemiau. Persijoj, 
kaip iki šiol, Stolypino ginklas 
ne išduoda tokių vaisių kaip Mas
kolijoj: Stolypino kaklaraiščiai, 
nėnuramina žmonių — priešingai, 
juos sukelia net ten iš naujo, kur 
jie buvo jau neva nusiraminę.

Miestas Tabris jau buvo neva 
šacho suvaldytas, bet jo šalininkai 
ne ilgai jį valdė. Sukilus prieš ša
cho valdžią kituose miestuose, ten 
atsėjo dalį pajiegų siųsti žmo
nių raminimui. Čia revoliucijonie- 
riai vėl atsigriebė, vėl apvaldė di
desnę miesto dalį. 6 d. rugsėjo re- 
voliucijonieriai bombardavo iš ka- 
nuolių šacho kariumenės stovyklas. 
Angliškasis konsulius bandė taiky
ti nesutinkančias puses, bet iki šiol 
jo tarpininkavimas neišdavė vai
sių.

IŠ DZŪKIJOS.
Vienur-kitur girdėti buvo ir 

laikraščiai rašė, kad valstiečiai 
suėję raštinisna nutarę prašyti 
gubernatoriaus šventomis dieno
mis uždaryti smukle* ir aludes. 
Gubernatorius paklausęs valstie- 

! čių prašymo, ir atsiuntęs raštinių 
I vaitams paliepimą, kad minėto
mis dienomis butų uždaryta ir 
aludės, kad nei degtinės, nei a- 
laus nieks nepardavinėtų. Kur 
tau, degtine* l>ci alaus mylėtojai, 

į ir dievaičio Ragučio garbintojai 
iškęs tau negėrę! Tiesa, viešo 
sios durįs, iš gatvės, uždarytos, 
bet dar yra kitos užpakalinės, 
pro jas susigrūda, kaip ir pirma, 
taip ir dabar seni ir jauni, moters 
ir merginos ir siurbčioja degtinę 
bei alų. Ūdrijoje per spektaklį, 
ir tai tik prašant "Žiburio" val
dybai, nieks nedavė nei paragauti 
svaiginamųjų gėrimų, užtai tam
suoliai niekus prasimanė, ir įren
gėjus vakaro kaltino, buk už te
atrą Dievas pabaudęs—Čižikų ir 
Ūdrijos kaimų javus išmušę,, o 
kaip pas žydelį vyrai ir moters, 
vaikinai ir merginos šventadie
niais suėję ima gertj ir įkaitę rė-

\ ENEZUELE.
Nesutikimai terp Holandijos ir 

Venezuelės dėl išvijimo holandiško 
ambasadoriaus ir ■ padavadijimų 
stabdančių Holandijos vaizbą dar 
neišdiio. Hdandija pažadėjo at
siimti savo ambasadorių, pripažino 
dalį kaltės ambasadoriui, bet parei
kalavo panaikinimo visų apsunki
nimų Holandijos laivams atkan
kantiems į Venezuelės uostus ir 
tai iki 1 d. ateinančio mėnesio. 
Nežinia, ką dabar darys Venezue
lės prezidentas^ Jeigu iki tam lai
kui Venezuelė nepadarys to, ko 
llolandija reikalauja, paskutinei 
ne liks nieko daugiau, kaip 
savo kariškais laivais apstoti Ve
nezuelės portus. kas visiems vaizbą 
vedantiems kraštams padarytų ne

>P«AN€UZIJA.
Dėl paskutinų atsitikitnų Morok

ko sultanate vėl buvo užgimę di- 
nesni nesutikimai terp Prancūzijos 
ir Vokietijos. . Tuoj aus po mūšiui |,naiai nuost0|iiy
terp pajiegų Mulai Hafigo ir Ab- 
de! Aziso, kuriame Abdel Azis li- 

; kosi sumuštas ir kada didesniejie 
miestai Mulai Hafigą apšaukė sul- 
tanu, Vokietija pareikalavo, kad

Anglijos ambasodorius iškeliavo 
pas. prezidentą -Castro jį prikalbėti 
išpildyti Holandijos reikalavimus.

j be lietaus 
vasarojų 

prasti

į sodžhio- 
mažą te- 
nč sėklos 
fa sumu-

Iš SUBAČIŲ, 
Ukm. pav.

Pabuvus visą 
karštam omi, 
turime gana pn
miežiai: vietomis tik ką išsikalę. 
Ir pievos šiemet tnažMi težėlė su
lyginant su kitais lietais dėlei 
šalto pavasario. Kai kuriose vie
tose pavasarį audra .gerokai ru
gius apkūlė, kaip aatai Breivil- 
kių, Palaukių .’r Stia< 
se Iš sumuštųjų m 
turime pelną. — bevi 
neatgau itne: kurį <
šė — tas tebežalifafa; kuris gi 
sveikas išliko — jinlbjra,-4viejų 
gi rugiapiučių sunku' ir negalima 
padaryti. Bulvė* smiltynuose la- 
biaus užderėjo, kietose gi žemė* 
sr lakitii pageltonavę ir visai ma 
ži. Pastaruoju laiku buvo lietų. 
— gal dar ir suspės vasarojų at
gaivinti.

šį pavasarį miškuose atsirado 
vilkų, ir Patrakių miškininko 
Kapšio sudraskė du mituliu ver- 

! šiuku.

IS STULGIŲ 
Raseinių pav.

Liepos 6 d. buvo tlkio ratelio 
susirinkimas. Tam susirinkime 
dalyvavo ir apylinkės dvarinin
kai, kaipo ratelio nariai. Buvo 
kalbėta apie kerpėtų (samanotų) 
pievų pataisymą. Samanas (ker
pes) reikia nuakėti ir užsėti žolė
mis. Po to kalbėta apie paupių 
šieną. Buvo paaiškinta, kad pau
pių šieną reikią kulti kuliamąja 
mašina, nes neiškultas esąs nela
idi geras. Tik gailu, (kad ūkinin
kai beveik visiškai nesuprato, nes 
viską aiškino lenkiškai, kalbėjo 
kasžin-koks lenkas agronomas. — 
Taip darydami, musų bajorai, 
Jcažin kuo labiau rūpinasi: ar val
stiečių gerove, ar lenkų kalbos 
praplatinimu. Jeigu jums lenkų 
kalba tempi, tai jųsų niekas ne
prašo kišties. Męs labai gerai 
žinom ir suprantam, kad lietu
viai savo bajorais nesusikurė ir 
nesusikurs.

Susirinkusieji, matydami, kad 
ūkio ratelis neduosiąs jokios nau
dos, nutarė jį perkeisti apšvietimo 
rateliu. Tą apšvietimo ratelį pa
imsianti j savo’ globą * Saulė”.

Labai Tykus.
(Iš “L.U.”) •

IŠ DUSETOS.
šilelyje radę negyvai užmuštą 

mergaitę, kuri grįžusi iš Dusetų 
miestelio iš pačtos su brolio pini
gais, atsiųstais iš Amerikos. Šitą 
mergaitę, sužinoję senatikiai ją 
turint pinigų, pasitikę šile ir už
mušę. Policija gavusi žinoti apie 
tai, buvo atvažiavusi į tą šilą ir 
išješkojusi 
nieko kito,

IŠ

T. Stračnietis.

(Ii “L.U.”)

kiaurą dieną, nerado 
kaip tik vieną sijoną. 
(Iš “V.”)

ROKIŠKIO, 
Ežer. ap. 
valsčius yra gana di-

IŠ TELŠIŲ.
Privatinė Narutavičienės mote

rų progimnazija Telšiuose pir
maisiais metais teturėjo 65 mo
kines; priekliasyje buvo 16, pir
mojoje kliasoje — 31 ir antrojoje 
— 18. Katalikių išviso buvo 41, 
žydžių — 10, pravoslavių — u, 
liuterių — 1. Taip nedaug te
buvę mokinių dėl to. kad daugu* 
mas apylinkėje vėlai tesužinoję, 
kad busianti Telšiuose progim
nazija.

Nuo šių metų mokykla persi
kelia į kitus, labiau tinkamus na
mus. Nuo metų pradžios bus jau 
ir 3-čioji kliasa. Įstojamieji eg1- 
zaminai jau prasidėję liepęs 
dieną.

25

kauti, tai kodėl gi Dievas užtai 
staiga nebaudžia, ir ledai nekrin
ta ? Dar andai Ūdrijoje išmin
tingesnieji vyrai per sueigą raš
tinėje reikalavo, kad smuklinin
kai gubernatoriaus paliepimą 
šventadieniais pildytų. Kiti juos 
rėkte užrėkė, “kaip tai, girdi, ne
valia už savus pinigus gerti; to, 
nebuvo ir nebus"! Menka garbė 
udrijiečiams ir kitiems, kad savo 
nutarimų patįs negerbia ir juos 
kojomis mindo.

Kiek žinau, šiuos savo nutari
mus labiau pildo tik Krokialaukio 
ir Liudvinavo valsčiai.

B. Dzūkas.

na
tris 
ant 
už- 
bct 
nu-

(E ‘

IS KAUNO.
Kaune skiriama 1 šnipų sky

riaus viršininkas, 3 vyresnieji už- 
vėizdos ir 4 paprastieji šnipai-po- 
licistai.

• Marijavitai jaųjjradėjo, kaip ži
noma, laikyti Mišias lietuviškai; 
Kaune tos Mišios laikomos kas
dien 7 vai. ryto. Ttčiaus, kaip 
jie patįs sako, pasekėjų turi ne
daug (tarp lietuvių)-; du kunigu 
(Tulabą ir Grinkevičių) ir kelis 
šimtus žmonių.; Marijavitai j-ieš- 
kosi dabar lietuvių kalbos žiriO. . KOSI UdUdl ----------

anoma, fcUrie padėtų jiems gerki iš-
rmc ubpliavn r

versti Mišių knygas.

Kaune vice-gubernatorius už- [ 
darė ant 7 dienų karo kalėj imam 

i

Iš PANEVĖŽIO, 
Kauno gub.

Garsus juodašimčių vadas Gna- 
tovskis*, |>ajorų globos narys, iš
vogė iš kasos i8ooaaiblių vertės 
procentinius poperius ir, nuva
žiavęs neseniai į 'Vilnių "tik 
rųjų rusų" vėluvo peršventinti, 
pardavė juo^ bankui. Bajorų va
das, pajutęs, kad nėra pinigų, 
tuoj pareikalavo, idant Gnatov- 
skis pasitesintų, bet pastarasis nie
ko negalėjo pasakyti savo, pasi
teisinimui. Gnatovskis parėjo 
mo ir ten pasislėpė. Policija 
dienas sergėjo jo namus ir 
galo suėmė. Išpradžių buvo 
dėta tik naminis areštas, 

Į ant rytojaus policija atėjo
vesti jį į "raudonąjį” kalėjimą, 
nes taip liepė tardytojas. Tuo
met Gnatovskis apsimetė sergan
čiu ir negalinčiu paeiti, bet pa
kviestas gydytojas Račkauskas 
pripažino jį sveiku. Buvo suba- 
ta. Tai-gi vedant Gnatovskį ka
lėjimai, susirinko žydų minia, 
kuri, įvairiais pasityčiojimais, ne
davė jam - romumo. Ir Vėluvos 
peršventinimas nieko Gnatov- 
skitii nepagelbėjo. Vis-tiek už va
gystę prisiėjo kalėjime tupėti.

Ir šitai garsusis Panevėžio juo
dašimtis Gnato.vski^ ‘‘tikrųjų ru
sų" sąjungos vadas, šiandien sėdi 
kalėjime (jau paleistas. — Red.). 
Tas garsus karštuolis, kurs tarp 
svetimtaučių sutvėrė juodųjų var
nų pulką; surengė nipaprastą Vė
luvą su Dievo gy/lulytojos pa
veiksi!^ ant kuriosĮ-iukso raidė
mis parašė: "Pane 
jungos skyrius” 
karštai vardan Diev 
norėjo parsikviesti i 
t j arky vy skupą N it 
vėluką pašvęsti}, 
prieš jo galybę ir pragaro vartai 
drebėtų — šiandien jis kaltina
mas už pavogimą 1.800 rublių..

J. Besparnis.
(Iš “VX”)

IS ALOTŲ VALSČIAUS, 
Ukmergės pav.

1907 metais vienas vaikinas tu
rėjo stoti į kariumenę. bet dėl li
gos savo stojimą atidėjo ligi šių! 
metų gegužės mėn. Nuvažiavo 
jis Ukmergėn, kur reikėjo jam 
stoti. Ten pripažino jį už nesvei
ką ir nusiuntė Kaunan į gu be nu
jos komisiją. Kaune taipgi rado, 
kad jis negalįs tarnauti ir liepė 
važiuoti namo. Vaikinas apsidžiau
gė ir sugrįžo nanx\ Praslinko ko
kios trįs sanvaitės, o bilieto vals
čiuje kaip nėra, taip nėra (bilietą 
paprastai atsiunčia per valsčių). 
Berželio mėn. ») d. Svėdasuose 
buvo šv. Petro atlaidai. Į atlai
dus prisirinko daug žmonių. 
"Tvarkos” palaikymui pribuvo ir 
keletas urėdninkų su sargybiniais. 
Vaitkunų arba, kaip kai kurie jį 
vadina. Salų urėdninkas. žinomas 
girtuoklis, suėmė tą vaikiną ir ne
mažai privargino už tai, kad jis 
neturėjo jokio rašto apie paliuo- 
savimą jo nuo kariumenės. Areš
tuotąjį pristatė Anykščiuosen į ant
stolį, paskui iš tęs Ukmergėn į 
isprauninką, o jis į patį galą, j ka
ro viršininką. Viršininkas uždarė 
jį kalėjime ir liepė laukti, kol ateis 
žinia iš Kauno. Vaikinas išsėdėjo 
dvi sanvaiti per pačią darbymetę, 
kol susilaukė atsakymo iš Kauno, 
jog jis yra stojęs ir paliuosuotas 
nuo kariumenės. Tada tik jį pa
leido

Rokiškio
delis, apgyventas lietuvių katali
kų, išskiriant nedidelį senatikių 
rusų skaięių. Žmonių susiprati
mas, apskritai imant, labai men
kas; girtuokliavimas ęionai žydi 
pačiame gražume, kas galima pa
stebėti turgaus dienose. Turgaus 
dienose taip-pat ir nedėldieniuose 
žmonių prieina pilnos aludės ir 
traktierinė*. kurių čionai yra už* 
tektinai, skaičium daugiau* kaip! 
dešimtis; yra čionai tap-pat ir du 
monopoliu, kuriuose taip pat 
brukte brukasi žmonės ir neša 
gausiai aukas, savo uždirbtus 
kruvinu prakaitu pinigėlius. Re
tas turgus praeina be muštynių. 
Liūdna žiūrėti į tokį apsireiškimą 
tarp musų brolių lietuvių. Ro- 

j kiškio miestelyje yra valsčiaus 
! mokykla; vaikų lanko gana, mo
kina gi čia rusas, nemokantis lie
tuviškai kalbėti. Paskutiniu lai
ku Rokiškio valsčiaus ūkininkai 
pradėjo skirstyties iš sodžių į 
vtenasėdžius. Sis darbas tai pa
girtinas.

uz- 
di-

j. Deksnys.
(Iš ‘V.’)

I§ LANKUVOS, 
Telšių pav.

Musų miestelis guli pačiam 
kampyje: toli nuo gelžkelio ir
dėsnio miesto. Nėra čia nė dakta
ro. Pirma čia buvo apsigyvenęs 
Dr. Jaunis, po jo Dr. Skudavičius, 
bet ir šis netrukus išsinėšino; mat, 
ir jie nenori būti bent kokiam už
kampyje. A’ra čia aptieka.

Pernai vasarą įsikūrė Vartotojų 
draugija; jos sumanytojas buvo 
kun. Diša. Ta draugija ikisiol te
begyvuoja, bet didelio—
neturi, nes nėra gerų vedėjų, ir 
žmonės nedaug tepalaiko. Pernai 
tas pats kun. Diša uždėjo Lauku
voje knygynėlį žmonėms pasiskai
tyti. Už skaitymą moka kiekvie
nas po 30 kap; į metus. Skaito 
daugiausia moters, o vyrams, ma
tyt, tai nerupi: jie eina dažnai kur • 
nors į aludę pasilinksminti. Užtat 
čia ir visokių smuklių nemaža. 
Iš rišo penkios aludės ir vienas 
monopolis, o slaptų monopolių at
rasi mažne pas kiekvieną žydelį. 
Pas mus 

į moters.
geria ne tik vyrai bet ir

Degtinės priešą*.
(Iš “L.U.”)

tėžio rusų są- 
Ls, k ji r s taip 
k biąimingumo 
r Vilniaus pa- 
jandrą, kad jo 
idant paskui,

namo.
Paklimbalio Juozas.

(Ii "L. U”.) 
IŠ VADUVŲ DVARO, 

Žarasų apskr.
Vaduvų dvaro ponas Kazela šie
met labai privargino Ažuodžių 
sodžiaus valstiečius. Ažuoduviai 
dar vergybės laikuose naudojosi 
Kazelos miškų ganykloms. Po 
paliuosavimo"ponas uždėjo mažą 
mokestį, o paskui įvarė jį iki 40 
rublių. Ažuoduviai, neturėdami 
visų pinigų tuojau užmokėt, ga
nė tuo laiku po pono mišką. Bet 
štai gegužės 15 d. Kazela parsi
kvietė pristavą su sargybiniais, 
kad atvarytų ūkininkus su mo
kesčiais už ganyklą. Ūkininkai, 
surinkę savo paskutinius skati
kus, sargybinių varomi, atnešė 
ponui 50 rublių. Bet Kazeiai 
neužteko to: jis spyrė Ažuidu- 
vius pasirašyti, kad mokėtų nuo 
šių metų po 50' rub. arba visiškai 
nebeganytų. Ūkininkai nenorėjo

Ūkio ratelis kaip įsikūrė, bus 
daugiau kaįp metai. Prie jo pri
sidėję daugiausia dvarininkai ir 
vienas-kitas ūkininkas. Per pa
skutinį posėdį grafas Jonas Prze- 
zdieckas apsakė, ką matęs apžiū
rėdamas Peterhofc po Peterbur
gu rugius, kurie buvę pasodinti 
taip, kaip Mandžiurijoje daroma. 
Rugiai, mandžiuriškai persodintie- 
jie, išrodo geriau, negu patįs ge
rieji musų krašto rugiai, varpos 
buvę 2—3 kartus ilgesnės, negu 
musų gerųjų rugių, kuomet iš 
dešimtinės gaunama esą I2O~ 140 
pūdų grudų. Rugiai buvę pasėti 
paprastieji iš valstiečių paimti., 
Šalymais stovėję rugiai, kaip vr 
sur mųsų sėjamieji; išrodę visai 
menkučiai, trumpučiais šiaude
liais ir menkutėmis varpomis, že
mė ir vieniems ir antriems ru
giams buvusi vienoda, — labai 
prasta.

Pagal ten suteiktųjų žinių, 
mandžiuriškai persodinti rugių de
šimtinė atsieinanti į 30—35 r. Iš 
dešimtinės gi galima busią gauti 
300 pūdų grudų, vietoje dabar 
gaunamojo šimto pūdų. Taip 
darant žemės našumas nematy
tai pakilsiąs ir daugybė žmonių 
gausią uždarbį, valstiečiai gi ga
lėsią susi versti ir ant savo "šniū
relių”. Be to, mandžuriškai so
dinamieji rugiai, iškarto ir netikę 
būdanti, po trejų-ketverių metų 
labai pasitaisą, — tampi dide
li, pilni ir svarus.

Jei taip , pelninga esą netoliese 
Peterburgo rugiai mandžuriškai 
sodinti, tai musų krašte — Lie
tuvoje, kur oras minkštesnis, 
anot grapo, turėtų dar pelningiau 
būti. Todėl, kad butų šiš daly
kas ištirti kaip reikiant. Rokiškio 
ūkio ratelis nusprendęs dar ši ru
denį išmėginti su rugiais ir kvie-

IŠ *
Nuo berželio 1 ligi liepos 28 d. 

š. m. Suvalkuose gydė akių ligas 
tam tikras valdžios atsiųstas gy
dytojų būrys. Gydyta 4700 ligo
nių, kurie atsilankė 9 tūkstančių 
kartų. Padaryta 300 didelių ope
racijų, t. sk. nuimta kataraktos 
69; mažų operacijų padaryta 157. 
Visos

SUVALKŲ GUB.

laimingai.
(“Suv. gub. Ved.”).

IS VILA VISKIO.
Liepos 28 (rugpiučio 9) d. , ne- 

dėlioj, turėjo būti Vilkaviškio 
(Suvalkų gub.) Savitarpinės Pa- 
šelpos Darbininkų draugijos sky
riaus įsteigiamasis susirinkimas. 
Pavieto viršininkas neleido dary
ti susirinkimo. Mat jis pareikala
vo pristatyti jam rusų kalboj ra
šytus įstatymus; tuo tarpu drau
gija dar nebuvo atspauzdinus ru
sų kalboj draugijos įstatymų, to
dėl ir negalėjo jų pristatyti. Se
niau, kuomet tvėrėsi kitų draugi
jų skyriai, nebebuvo reikalauja
ma panašių įstatymų. Tą pačią 
dieną turėjjo įvykti Pilviškių sky- 
iaus susirinkimas, bet dėl kai-kurių 

priežasčių neįvyko. Susirinki
mas liko atidėtas rugpiučio 16 
(3) d., kuomet turės atsibūti ir 
Naumiesčio skyriaus 
mas. —

susirinki-

I§ SIMNO, 
Suv. gub.

Noriu šį-tą pasakyti 
dies mokyklą ir valsčiaus raštinę^ 
Kalbėsiu ne apie jų užveizdėto-j 
jus, tik apie pačius triobėsius. 
Einant gatve per miestelį link 
Kalesninkų kaimo, po kairei, sto
vi didelis, augštas plątus muro

apie liau-



tai valsčiau* rąštine. 
TVlig gėd-ndamos ko, tuno 
“ Smuro- dar naujas. 
uzs.gaudęs med.n., Mmas, 
mažas, papras-
tnaž-kuo skinan

ūkininko ui
kauk« dangau (.«£> 
liaud.es moJ k pava.
kuriame rudens,

't:
kytl’ į dėli kambarį susirenka 
gu j nedid l pasidaro
daug žmonių, tokiame
sunkus įkvėpuoti. ir

ore turi 
troškiame suga ,:ęnas mųsų 
išbūti per kiauras dienas n 4 , 
vaikai. Negana to, su kok 
dies skausmu daugybe.
reikia 
tat

. M.t iis nepriėmė vaiko 
kyXkiš ‘“p r
1 - nalto kad mokykloje jaudarė? Dėlto, ka kad
vietos nebu\o- - slfinka labai 
dabar simnieciams aUiun

nroea taip surėdyt., kad 
gera proga dauguma
"°rS '“'“.‘T mokykla, būtent: 
gaJėtų nau<lol,X>a'kuriame dar 
tą didelį muro namą, «t

"".--K; 

Skirli”Tpriešintusi um, bet 
X valstiečiai, nepaisykite I U 

U •• darytų tik savo nau- 
d” ’^ms p turi rūpėti jąR vai
dai. jums g iki

gerove _O ko“ ė P smapl 
kvkla turėtumėte! Kaip

imtu iusų vaikams moky- 
'■ fTut augšto galima butų P»- 
tts! Ant au^to g kambarius. 
darvti mokiniams
r-. ♦ hutu praktiška ir gera. 
vZns » ^'^vnt  ̂

pustant, per sm
Į niokyklą. nes ant 

retu puikią. n«PmokO’:?,nt'ye. 
” ■ atvežei vaiką panedelj. atve 
iei' kiek maisto ir buk tęva., ra- 
rn's. nes tavo vaikas nevaru. ne; 

šlaps eidamas, nes u IX puikią P*<X’butX 
įjios ir į mokyklą

Įima dvigubai - trigubai
.. :r dar oras butų tyras,

Prnrnt -„cr-ic Tat, vyrai
nes namas ruiminga . -
negaišindami laiko. ^innk’“’ 
įkalbėkite ir.-rašy ’okjnma - 

rną. pasiųskite 1 mosslo D'*e 
taki f^ieVo'viršininką, it bus •skas Atlikta. Taip pig- 1« 

mms atsieitų, o kiek gero pada
rytumėte mokantiesiems vato . 
Jeigu kiltų klausimas ap.e. daržą 
ir ^pliacių". tat neuzm.rsk.te, k 

toje vietoje, kur Mabar pastaty
ta mokykla pirm 7—8 '"e U . 
buvo raštibė, ant vietos buvusios 
mokyklos dabar stovi rastine.

M-jas is B-ku- 
(Iš “V.Ž.”)

dūlinti 
piktumo 

su

namo. Kiek 
ir nešusipra- 

vietiniu mo'

NUMIRĖ ATEIVIŲ U2VEIZ- 
DOS PERDETINIS.

I Washington, D. C. 4 d. rug
sėjo nuo jiflvo ligos pasimirė vy
riausiasis ateivių užveizdos perdė
tinis Sergent, sulaukęs 50 metų. 
Velionis, nors ir neprigulėjo prie 
ateivių užtarėjų, bet Visgi ne bu
vo jų tokiu priešu kaip prieš jį 
buvęs Povvderly.

ATEIVIAI.
Washington, D. C. Sulyg at

skaitos Amerikos iždo ministerio, 
nuo 1 d. liepos pereitų metų, iki 
tokiam jau laikui šių metų, Ame
rikon išviso atkako 924000 ateivių 
Bet per tą laiką iš pirmiau atkaku
sių sugrįžo Europon 715000 atei
vių. Tokiu budu ateiviai padau
gino Amerikos gyventojų skaitlių 
ant 209000 galvų.

PA-GAL IR NORĖJO SAVO 
CIĄ NUŽUDYTI.

Boston, Mas. Likosi čia 
raštuotas aktorius 29 metų Chester 
Jordan, kaip iš pravardės galima 
manyti, Amerikoj gimęs vokietis. 
Jį apkaltina nužudyme jo pačios. 
Jo namuose rado kūną jo pačios 
su nukirsta galva, kojoms ir ran
koms; kūnas buvo padėtas į skry
nią. Jordan prisipažino policijoj, 
jog jis savo pačią užmušė, bet pa
sakė, kad jis tą padarė be noro. 
Ji buk jį mušė, o jis vien kirtį jai 
atidavė.

sua-

GAISRAI.
Rawhide, Nev. 4 d. rugsėjo 

siautė čia gaisras, kuris išnaikino 
didesnę dalį šito turinčio 3000 gy
ventojų miestelio. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 750- 
000 doL

Boston, Mas. Ant Britiško lai
vo Puritan, krautuvėse, užgimė 
gaisras. Nuo dujų užtroško ke
turi jurininkai.

GERAS DOROS DABOTOJAS.
New York. Čia likosi suareš

tuotas agentas Parkhurst draugy
stės, kurios pareiga kelti dorą. 
Pasirodė mat,- kad jis leido terp 
savo pasekėjų neturinčias vertės 
popieras; apkaltintas jis teipgi, 
buk nuo moterų išviliojo deiman
tinių graznų už kelis šimtus do- 
liarių. Jis pastatytas po kaucija 
4000 dol.

Bįrmin^am, Ala. Streikas 
kalnakasių Alabama valstijoj li
kosi atšauktas ir unija paliepė dar
bininkams grįžti darban.

Butte, Mbnt. Dėl nesutikimų 
su darbininkais šitose aplinkinėse 
likosi uždarytos visos kasyklos; 
pertai 7600 darbininkų neteko dar-

Sumtner, Wi». Išdegė vidurys 
šito miestelio. Ugnyje pražuvo 
viena ypata. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 dol.

Cleveland, O. Sudegė čia j tai
sos Saginaw ,Bay Lumber Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 150000 dol. '

NESUVISU PASISEKĖ.
Washington, D. C. 5 d. rug

sėjo, garsaus orlaivių išradėjo bro 
lis, Oralle \yright bandė čia sa 
vo brolio išrastą ir padirbdintą 
orlaivį. Mėginimai ne su visu pa
sisekė, kadangi išradėjo brolis, 
kaip pats užtikrina, ne mokėjo 
gerai mašinas valdyti, todėl or
iai vys turėjo nusileisti ant žemės.

IŠ DARBO LAUKO
Darbai
Moka

l^oeniK, Brit. Col. 
eina čia ne blogiausiai 
nuo 3—3.50 dol. už dienos darbą. 
Bet iš kitur pribuvęs negali gaut 
darbo. Lietuvių yra čia dvi šei- 
myni ir io pavienių, bet apie juos 
nieko gero ne galima pranešti: 
girtuokliavimai vaidai, o paskui by
los teismuose, tai paprasti jų už
siėmimai.

ti Peoria, III. Darbininkai čia- 
nykščių alaus leidyklų surengė 
streiką, bet tą pasisekė prašalinti. 
Darbininkai sutiko sumažinti ant 
pusės jų reikalaujamą algų pakė
limą ; tam pritarė ir darbdaviai.

lietuviai vargonininkai parengs 
mums lietuviams šioje žiemoje ne 
vieną muzikališką vakarą ir sura- 
mįs musų sielą, musų širdis 1 O 
tnuzikališkų vakarų, grynai muzi- 
kaliskų, pas mus taip mažai, taip 
mažai! Pasitikime taipgi Išgirsti 
nekartą sujungtą chorą.

Todėl dar kartą su džiaugsmu, 
geriausiais linkėjimais ir didžiau
sia vilčia sveikiname šitą jųsų vy- 

H.irrisburg, I a. Čianykščio- rišką pasielgimą. Parodėte savu 
se blėtos dirbtuvėse prasideda dar- atsiskyrimu, kad norite gyventi sau, 
bai. Išsyk priims 200 darbininkų, savo tautai, o ne svetimiems. To- 

' dėl dabar drąsiai pirmyn! Nes
f Braston/ VV. V a. Čia bus tik drąsiems priklauso gyvenimas, 

neužilgio atidarytos naujos ka- ne vergams! Beto bukite persitik- 
syklos. rinę, kad visuomenė jus labiau

f, t* .... *rems, nes saviejie visada turi būti 
New York. Laukia čia strei- saviemsiems arčiausiais!

ko tarnaujančių ant elektriškų Sveikintojas,
gelžkelių.

f East St. Lęuis, III. Prasidėjo 
darbai dirbtuvėse Republic Iron & 
Steel Co. Prie darbo išsyk priė
mė 900 darbininkų, bet iki spalių 
mėnesio ketina priimti 2000.

ti Mineapolis. Min. Pilišbury 
-VVashbury Miliing Co. žada už
daryti visas miltų malūnus, jeigu 
negaus 750000 dol. pinigų toles
niam malūnų užlaikymui.

SOCIJALISTAMS NEPASISE
KS.

Sheboygan. Wis. Laike rinki
mų čia. sočijalistams šįmet nepasi
sekė. Miestą čia valdė socijali- 
tų kandidatai, bet dabar už juos 
paduota tik ^50 balsų. Matyt čia 
pačių socijalistų padarytos kokios 
svarbios klaidos; gal terp jų užgi
mė toki jau vaidai kaip ir terp 
mūsiškių.^ ^Besivaidijant vienok 
negalima idėjos pryšakin pastumti.

IŠ RYGOS.
Centralinei latvių ūkininkų są

jungai Rygoje Lyvų gubernato
rius leidęs vienus metus rinkti 
norimajai įkurti žemės dirbimo 
mokyklai pinigus. Toji sąjunga 
ketinanti prašyti ir Kauno guber-, 
natoriaus leisti jai tam tikslui 
rinkti pinigus ir iš latvių, kurie 
gyvena ant sienos ir toliau 
no gubernijoje.

(Iš ‘V.’)

Kau

dži* persergėjimui žmonių nuo sime auka* išleidimu: p. Gabrio 
plėšikų. Bet klausimas liko ne išriš- Geografijos. E. Gabrys tuo* mu- 
tas, nes pradžioj jau paminėtas sų leidimams vadovėlių surinktus 
tamsybės apaštalas nuolat trukdė 
kalbėtojui kalbą. Keli draugai už
simanė intrigantą išmesti laukan, kurso Komitetui, kurs už tuos pi- 
Tas nepasiduoti. Griebėsi už kru- nigus panašiu budu galės leisti Ję- 
tų.... ir suvirto į krūvą apie 15 tos konkursą laimėjusias knygas, 
vyrų, apsidraskė veidus, marški- Tokiu budu prie Konkursų Kobi
nius, bet intrigantą visgi pasisekė teto susidarys kaip ir fondas lęi- . 
laukan išmesti. Laike to triukšmo dimui mokykloms reikalingų kny- 
viena moteris iš baimės net per gų.

iankan. Kad publi- Rinkimas aukų vadovėlių lei- 
ka nurimtų, keli drg. uždainavo dimui jau yra pradėtos. 30 d. 
u *. • . • nu<J jcnojo svieto . rugpiučio buvo prakalbos Nor-

Mikalavičiutė deklia- WOod, Mass., kur topo surinkta 
“Draugo atminčiai . tam tikslui, $13.63. Pinigai likosi 

išsiųsti p.Tam. Žilinskui, kasteriui 
Konkursų Komiteto, Kauife? 7 Ma- 
laja Ta tarška j a.

Massachusetts valstijoje męs ke
tiname ir toliau rengti panašias 
prakalbas ir rinkti tom tikslui au
kas. Butų vienok geistina, kad 
ir kitų kolionijų lietuviai prie to 

! prisidėtų, nes tai yra svarbus mu
sų apšvietimui ir musų kultūrai 
dari>as.

Artymcsnėse Massachusettso 
valstijos vietose, kur lietuviai no
rėtų rengti prakalbas ir sutiktų 
tam tikslui parinkti aukas, aš už
kviestas, noriai atvažiuočia ir pra- 
kalbėčia apie musų reikalus. 

Jonas Žilinskis, kunigas.

pinigus tik skolįs, o parduodamai 
savo Geografijas grąžįs juos Kon-

langą išlindo

Linton, Ind. 
ležies dirbtuvėse

Watertown, 
kai International Paper Mills Co, 
l>akėlč streiką.

f Dunmoyre, Pa. Čianykščiose 
kasyklose yra kalnakasių streikas.

r Butter, Pa. Ratų dirbtuvėse 
Standard Steel Car Co. prasidėjo 
darbai. Prie darbo patiljx) keli 
šimtai darbininkų.

ti Young*tuwn, O. Youngstown 
Sheet & Tube Co. dirbtuvėse pra
sidėjo darbai.

f Terre Haute, Ind. Streikai 
anglekasių Indiana valstijoj bai
giasi. Vandalia Coal Co. jau su
sitaikė su darbininkais, tai nėra 
abejonės, kad susitaikys greitai ir 
kitos kompanijos.

„ c .... . . ... Caro valdžios tarnams nepakanti Supenor, \\ »s. Laivų įskro- . . ,_. . . . .. f. .. ka kraujo ir lavonų musų bran-včjai pakėlė streiką. Jie raiką- . . * . . . „gioj tėvynėj Lietuvoj, ir visoj Ru- lauja didesnių algų. .. .. ./ . .... J J .J sijoj I Ji vis geidžia naujų ir naujų
. ... lavonų ir užsimanė išgauti iš Su-

° u- i**0 vie«ytU valstijų Amerikos laisvės 
pradėjo darba,. |H>TO^joa.'~^ :

Kr vr i-, .• . Vėl nauji lavonai ir kraujas.N. Y. Darbinin- . .... . ,Caro valdžiai pareikalavus nuo 
Suvienytų Valstijų išduoti Joną 
Pureną, jis topo komisijonieriaus

_ „ , . . Shild nuspręstos išduoti (tai pir-ti Forth W5rth, Tex. Darbai . * ... a \■. ... ... . mas karzvgis taps išduotas). Da-čianvksciose prlezies dirbtuvėse ei- . u ■ ij •? bar Rusijos valdžia pradės reika-
na kcrai* . ląUtį paeiliui jr kity. kol neišlasįs

„ „ u • j visu> laisvės kovotojus.r Reading, Pa. Darbai dirbtu- .... t .... .. ..." , _ aa, , \ įsi visumeniskiejie veikėjai,vėse Reading Iron Woncs eina , • .. . . . a . . ...1 kaip lietuviai, latviai, rusai teipgi
Kcra,‘ ir anglai pradėjo protestuoti prieš

., , . tokį žiaurų valdžių pasielgimą,
u ĮUrrMmrf. I a. Darba, č.a- ,ni„ aka,_

n.vk»ow pK^o d.rbtuvHr s.uom aukjj u
kartu eina gerai- Susitvėrusi Chieagoj iš kuopą

„ „ . . o . . . L.S.S. ir kelių pirmeiviškų Dr-sčių
f >er\\ , a. - ‘ ar tam tikra taryba, praneša visume-

bin.nka. čtanritsč.ą Relzkeho var- nci aU.,na„ti5 ,ar)bo, suurin.

) kimas atribos nedėlioj, 13 d. rug-
» . . , ^j«. aP‘c 4 valandą zx> pietų p,f ta.nbr.dpr, O. D.rl.t..ve. Ra()avU;.iaU!. Nr. _

Amerkau. s.ort & Tm Plate < o. ,i()s Kvieėuum- vi«a
stovi. Kada (sradės jose d.rbu, draugy-cs i;rinkU ir de.
nežinia. > 1 legatus ir prisidėt prie to švento

darbo. Jei jo* nesuspės iki to lai- 
Md. la\ rs nuspręsti, administracijos 
dalies pradėjo alJ>įjan^ynia# butų labai geistinas.

Viri prie darbo! Jeigu nusių
stų Ihirėną ant rusiškų, kartuvių, 

\ a. I-A Belle taj ant puls kraujas ne tik 
stovi, r<xiosi, vlcno Purėno, bet ir dešimčių Iri- 

kad darbai jo*t! negreitai prasidės. laisvės kovotojų, atvykusių pas 
mus j ieškot prieglaudos. Purenąs 
turi būt ištrauktas ir išliuosuotas 
nuo mirties.

Vardan tarybos.
Komitetas.

P. S. Reikalaujant rezoliucijų 
ir kreipianties su kitais tarybos 
reikalas, reikia adresuoti:

S. J. Dargužis,
150 W. i8th st.,

Chicago, III.

T CumberldAd, 
blėti»s dirbtuvėse iš 
dirlki.

f \Vhrafing,1 W. 
geležies dirbtuvės

f ClaHčsburg, W. Va. 
čianykščio* stiklo dirbtuvės 
Kasyklose dirba kiekvieną 
Cino dirbtuvės stovi.

Visos 
dirba, 
dieną.

f St. Clairsville, O. Sudegė čia 
Provident kasyklos ir per tai keli 
šimtas darbininkų neteko darbo.

f Titusville, Pa. Ketina tuojau* 
pradėti darbus Queen City odi
nėse.

NE TIKĖJIMO, BET KAZY RA
VIMO MOKINO.

Havana, III Perdėtinis vienos 
nedidelės mokyklos, Thomas F. 
Edwards likosi atgabentas teisman 
ištirti jo protą, kadangi jis mat 
vietoj mokinius mokyti tikėjimo, 
mokino kazyravimo. Prisaikintie- 
jie vienok rado, jį su visu sveiku.

Morgantovvn, W. Va. Prasi
dėjo darbai visose čianykščiose 
stiklo dirbtuvėse.

f New Orleans, Iji. Sustreika
vo čia 500 namų tepliotojų. Jie 
reikalauja pakėlimo algų ant 15%.

PETERBURGO.
Netekusių vilties įstoti į Rusi

jos universitetus liuosų klausyto
jų *centi alinis biuro užklausė kai- 
kurias užsienių augštesniųjų mo
kyklų valdybas, idant prisiųstų 
sąlygas į tas mokyklas įstojant. 
Pizos (Italijoj) universitetas ap
siėmė priimti visas buvusias Ru
sijos universitetų liuosas klausy
tojas, priskaitant joms pereitą 
kursą. Sveicarijos-gi universite
tai reikalauja subrendimo atesta
to, arba gimnazijos mokslo už
baigimo, ir paliudijimo apie egza
mino? Iš lotynų kalbos išdavimą.

Peterburgo statistiškus kursus 
šiemet baigė šeši žmonės. Vidaus 
dalykų ministerija dabar pakėlė 
klausimą apie perkeitimą stati
stikos kursą į augštesniąją mo- 

. kyklą — į institutą. Į tą insti
tutą manoma priimti jaunikai
čius išėjusius vidurinės mokyk
los mokslą.

J (Iš “V.Ž.”)

PASEKMINGA OPERACIJA.
Od City, Pa. Iš čianykščio li- 

gonbučio išėjo kaipo išgydytas 
Harry Bernus. Neseniai Bernus 
nusilaužė nugarkaulį. Ligonbutyj 
daktarai išpiovė jam nulaužtą nu
garkaulio dalį ir jo vietoj įdėjo 
tokią jau nuo šunies paimtą dalį 

ta dali? gerai prigijo.ir

IŠ AMERIKOS

IĮ New Haven, Con. Dėl pra- 
šalinimo 15 tarnaujančių ant čią- 
nykščių gatvinių karų, visi tarnau- 
j antie jie rengiasi streikuoti, jeigu 
kompanija nepriims prašalintų at
gal.

Cleveland, O. Prasidėjo dar
bai čianykščiose Cleveland Furr 
nace Co. dirbtuvėse, kurios stovėjo 
nuo 1 d. balandžio. Prie 
priėmė 500 darbininkų.

NELAIME ANT LAIVŲ.
Deer Isle, Me. Penobscot už

lajoj apvirto laivas, kuriame buvo 
10 ypatų. Iš buvusių ant laivo 
ypatų — septynios prigėrė, kuria
me tai skaitliuje buvo šešios 
terys ir vienas vyriškis.

mo-

GIRIŲ GAISRAI.
Stackton, Cal.. Murphy 

kinese siaučia girių gaisrai, 
paisant visų gesintojų pasistengi
mų, ugnis prisigriebė jau į didžių
jų medžių Calaneras rezervaciją, 
kur yra medžiai turinti 300 pėdų 
augščio, o 78 pėdas aplink. Jeigu 
ne užeis lytus, ugnis gali išnaikyti 
tą saugojamą didelių medžių re
zervaciją.

aplin-
Ne-

EXPLIOZIJOS.
Boston, Mas. Krautuvėse Tay- 

lor-Palmer Co. atsitiko expliozija. 
kuri išnaikino triobą iš 80 auto
mobilių. Nuostolius padarytus skai
do aut 200000 dol.

darbo

Gypsi, W. Va. Darbai 
kartu eina čia labai gerai, 
syklose dirba kiekvieną dien$. Kal
nakasiai iš kitur pribuvę gali čia 
gauti darbą. 'Berrysburge darbai 
teipgi eina labai gerai. Kasyklo
se dirba kiekvieną dieną. Pinni- 
vkinnicke reikalauja angliakasių.

šiuom
Ka-

‘UŽRAŠAS MUZEJUI.
Osvego, N. Y. Pasimiręs

•milijonierius Frederic. Cooper Ha-
^1 užrašė Metropolitan Museui

jf Arts Yale universiteto 4 milijo Ištarų* rtitroglycerinos. Explidzijor’ 
nūs doliarių;, savo turtų palaikė- - * *! -* ’ W
jam§ užralė tik 500000 dol. Iš
versti užrašo palaikėj ai negali.

čia
Parkesburg, :W. Va. Ant lai 

vo netoli Bellevifle expliodavo 80'

3 ypatos sužeistos mirtinai, o dau; 
sužeista, nors sunkiai, bet ne mirti 
nai. Sugriovė ir keturis namus, *

“Atsimeskim 
Paskui drg. 
mavo eiles

Drg. J. Baniulis iš Minersvillės 
skaitė prelekciją: “Ar reikia dar
bininkams organizacijų”. Bet pre- 
lekcija nebuvo pabaigta, kadangi 
Ji mažai išlavintai publikai mažai 
buvo suprantama, ir kad buvo jau 
vėlus laikas. Buvo užduotas klau
simas: “Ar žmonija gali būti be 
valdžios ir ar gali gyventi be dar
bo? Klausymą labai gerai išrišo; 
ypač aiškino prisakymą: “nedaryk 
kitam to, kas tau yra negeistinu”. 
Tas klausimas padarė įspūdį ant 
klausytojų, ypač ant tų, kurie tik 
muštis 
kitam 
rodyta 
g*i. 0 
kad be apšvietimo netoli nueiąį. 
Apie valdžią teipogi gerai išaiš
kino: kad be valdžios yra anar
chija, bet, kad ten, kur žmonės 
apsišvietę, ne reikalinga didelė prie
žiūra iš valdžios pusės; tamsunus 
paleidus be priežiūros galėtų būt 
blogai. Pasibaigus aiškinimui klau
simo drg. Mikalavičiutė dekliama- 
vo eiles “Už ką męs esam kalti”. 
Išvažiavus Minersvilliečiams, dar 
kalbėjo drg. J. Stasiulevičius iš 
Hazleton,Pa., apie šiądieninius at
sitikimus. Po prakalbų buvo par- 
(Livinėjama literatūra.

St. Miliauskas.

ir skriaudas daryti viens 
buvo papratę. Buvo pa- 
keno soči j ai i štai yra drau- 
keno .priešai ir išaiškinta.

- AMERIKOS VALDŽIA — 
TARNAS RUSIJOS

CARO. ’
Caro valdžios letena siekia ir. 

tolimus kraštus Suvienytos Val
stybės Amerikos, jieškodama sa
vo priešų - pabėgėlių - revoliuci
jonierių.

Užgriebusi tėvynę inųsų Lie
tuvą, Priebaltijos kraštą. Lenki
ją, Kaukazą ir kitus, per ilgus 
metus turėjo sugniaužusi savo 
geležiniuose naguose ir ilgai čiul
pė žmonių prakaitą, kol vargo 
žmonės nepamatė savo skriau
dikų ir nesukilo kaipo galingas 

KORESPONDENCIJOS milžinas prieš visus dabartinius 
•LIETUVOS”,

TONO, PA. stuose varguoliai
Apsidengęs pseudonvmu “Nesle- jaunuomenė - studentai, 

piąs” korespondencijoj iš Eastono i 
melagingai užsipuola ant vietinių j 
socijalistų, - užsipuola be faktų, 
stengiasi, anuos išmislyt. Bet ylą 
maiše nepaslėpsi.

Męs, žemiau pasirašiusiejie, ant 
kurių melagingai Neslepiąs užsi
puola, nūtąrėm pranešti per tą pa
tį laikraštį, kuriame aj»rašimas til
po. Toki šmeižianti rast palaikiai, 
vietoj skelbti tiesą, santaiką ir 
meilę, stengiasi sėt neapikantą. 
Nemato toks raštininkas, kad savo 
tokiu raštu paairodo visuomenei 
kokiu pats yra: parodo savo bū
dą, papročius ir netikusius pasiel
gimus; tik šmeizėjai |>ats to ne
mato.

Męs Eastoniečiai gerai žinome 
“Neslepiantį Jis neperseniai 
parašė korespondenciją iš Eas- 
tono į “Tėvynė*” Nr. 22. 
išdergdalnas abidvi kuopas Susi- 
vienyjimo L. A. Nr. 24 “Tėvy
nės” pasirodė abiedviejų kuopų 
protestai ir redaktoriaus priera
šas: “kad su tokiais raštininkais 
bus atsargesniu*'.

Dabar tas pats erzintojas apsi
dengęs pseudonymu, daro pasikė
sinimą ant socijalistų, kuriuos ne
perseniai gyrė, kuomet turėjo prie
glaudą. o išvažiavęs iš tos vietos, 
drabsto purvais.

Męs, ir musų kuopos draugai 
kalti esam, kad galutinai neištyrę. 
priėmėm į kuopą šmeižėją. bet tai 
pamokinimas kitam sykiui. Bet 
tyčia daryt klaidą tai didelė nuo
dėmė, ir reikalui išsiaiškinus, gė
da. Tokis raštas kaip Neslepian
čio tik darkymas popieros.

Męs, pasirašiusiejie protestuoja
me-prieš antrą melagingą korespon
denciją, kadangi ant ano žmogaus 
niekas ne' nemanė daryt užpuoli
mo, tai nė neminint apie tai. ■

V. J. Stankus, 
J. Kiežavskas, 
A. Drazdauskas. 
J. Muntrimas.

J. B. Jusaitis, kaipo šeimi
ninkas, pas kurį gyveno minėtas 
apšmeižtasis, liudiju, kad paš ma
nę jokių vaidų nebuvo, tik viena 
kartą, atsilankius šiems draugams. 
Vaške vičia

PAAIŠKINIMAS DEL TlLPU-
SIOS 
No. 33

f New York. Streikuoja čia 
30000 siuvėjų.

Gary, W. Va. United States 
Steel Corporation rengia naujas 
kasyklas, kuriose neužilgio 
dės darbai. Prie darbo 
1000 darbininkų. *

f Wheeliug, W. Va 
ščiose Įdėtos dirbtuvėse 
pakaktinai.

5 Birmingham, Ala. 
kinių angliakasiai dar 
kuoja.

yarbo yra

Sitų aplin- 
vis strei-

prasi- 
patilps

Morgentovvn, W. Va. 
čianykšeios stiklo dirbtuvės dirba. 
Dirba visose dalyse ir American 
Steel & Tin Plate Co. Čia gali 
gaut darbą ir iš kitur pribuvę dar
bininkai. <

Visos

Martins Ferry, O. Dirbtuvė
se Aetna Standard Tin Plate dir
ba prie n maktnų, 12. gi malūnų 
dovi. Yra vienok viltis, kad dar
iai neužilgio pasigerįs.

Rivhmond, W. Va. Prasidėjo 
larbai įtaisose Cherry River Lum- 
ier Co. Richmoride gali gaut dar
ią kelį šimtai iš kitur pribuvusių 
darbininku• .—k - - —- v .i

IS TAMAQUA, PA.
23 d. rugpiučio L. S. S. 103 

kuopa parengė prakalbas, norėda
ma sudmtinti kuopą ir pakelti is 
amžino miego čianykščius lietuvius. 
Buvo čia prakalbos ir 2 rugpiučio. 
Kalbėjo Smulkutis iš Phtladelphi- 
jos, bet galima sakiti, kad niekas 
nieko nesuprato.
Buvo aiškinama apie dabartinį ne
tikusį suradimą. Buvę prakalbo
se, visokias paskalas leido ant 
naujai susitvėrusios kuopos.' Da-

Martins Ferty, O. Darbai bar užkvietėm keletą kalbėtojų iš 
Laughlino geležies dirbtuvėse su- Minersvillės, tik nelaimė, kad kai
stojo. betoj ai negalėjo anksčiau pribūti

kaip ant 6 valandos vakare. Pra- 
---------------------- kalbos prasidėjo 7 vai. Žmonių pri-

TTUTriUTAT AMUDIFAl sirinko apic 50—6°, daug moterų ir 
LlEilUllAl merginų atėjo ir keletas įkaušusių,

' —' kurie labai negražiai užsilaikė. Su-
IS CHICAGO, ILL. sirinkimą atidarė drg. A. Vents- 

Chicagoje, kaip jau visi gerai kevičia, kuopos organizatorius, 
žinome,' turime labai daug bažny- Eiles “Brangi laisvė” dekliamavo 
čių, apie astuonias, o prie bažny- Mikalavičiutė iš Minedsvillės. 
čių, žinoma ir • vargonininką. Iki Vienas tamsybės apaštalas nemokė- 
šiol tie visi lietuviškiejie vargani- damas žmogiškai elgtiesi, sušuko: 
ninkai taraudavo lenkams, reng- “ar kiaules atginei?” Sujudo pu- 
davo koncertus — lenkams; mo blika, norėjo tvarkos ardytoją lau
kėdavo pinigus — lenkams. Bet 
sau ir savo žiyonėms jie nieko 
ypatingo nenuveikdavo. Vienok, 
kad tas ne‘teisin^a, tą turėjo bū
tinai gyvenimas parodyti. Lietu
viai yra tauta ,nieko bendro netu
rinti su lenkais. ’ O lietuviai para- 
pijonai turėjo tiesą reikalauti nuo 
savo vargofiininkų, kad tiejie reng
tų koncertus saviems žmonėms; 
kad supažindintų lietuvius su mu
zika, o ne lenkus. Todėl dabar ir 
įvyko tas, kas jau buvo seniai rei
kalinga — arai skyrimas lietuvių 
vargonininkų nuo lenkų, (ir šitą 
lietuvių atsiskyrimą reikia pagirti,) 
Pereito j subatoj, 29 d. rugpiučio 
atsiskyrė jiė^nuo lenkų ir dabar, 
tikime, kad j fe padės savo gabu
mus, savo energiją apšvietai mu
sų, apšvietai savo*vientaučių. Pa- 
giriame ir sveikiname iš tikros šir
dies šitokį jų vyrišką pasielgimą, 
nes matome,' kad ete nori buri sa
vistoviais vyrais, o ne * vergais |si- --- _____________ .

Uu Viip^^^^ųsų^lųikra^čiujų kuriuos partiją įrieį- teįp; Pirmig piriniailsl.

kan išmesti, bet jis_ apsimalšino, 
todėl liko svetainėje. Kalbėjo drg. 
J. Bekampis iš Minersvillės. Jis 
aiškino darbininkų padėjimą, kal
bino šviestis, ir organizuotis, skaity
ti pirmeiviškus laikraščius ir kny
gas. Laike kalbos išsišoko ant 
kalbėtojo D. L. K. Gedimino Uk. 
Kliubo prezidentas, bet žmonės su
stabdė ir liepė laukti kalbos galo. 
Pasibaigus kalbai tas pats 
dentas A. Žiugžda pradėjo 
girdi, skaitau laikraščius 
patėmijau, skaito “Saulę”) 
naų kas tai yra socijalistai.
di, pilni laikraščiai prirašyti apje 
kraju, kad socijalistai plėšia žmo
nės, užmušinėja;, jeigu . išsirink
sime socijalistišką valdžią, tai' vi
si badu nudvėsime, ir toliaus kle
gėjo visokias nesuomones. Drg. 
Bekartipis pradėjo aiškinti, jog ne 
soči j aks to! tėvynėj žmonės plėšia, 
užmušinėja, bet partijos vardu, pa
sislėpę vjsęki plėšikai ; aiškino ap-

prezi
rėkti
(kaip
ir ži-

Gir-

Aš,

PRIE P.

uu

smarkiai plūdo.
. J. B. Jusaitis.

GABRIO ATSIŠAU
KIMO.

tilpęs “Lietuvoj ” p.Neseniai
Gabrio sumanymas, jei tik jį įvyk- 
dintume, atneštų kaip Europos teip 
ir Amerikos lietuviams didelę nau
dą, nes turėtume lietuviškoms mo
kykloms gerus ir atsakančiai iš
leistus vadovėlius. Męs? keli kon
kursų įrengėjai susinėšėme su p. 
Gabriu ir tą sumanymą svarstė- 

“...... la rink-

I§ EAS- j valdonus ir tironus. Sukilo mie
stuose varguoliai darbininkai, 

darbo 
inteligencija ir ūkininkai ir drą
siai pareikalavo politiškos laisvės.

Vienur sukilę išreiškė sat® 
neapikantą valdininkams, kitvL—- 
išdaužė ir uždarė tamsybės ir išA 
tvirkimo lizdą — monop<-A s. 
Bet valdžia greitai atsigavo^fr 
greitai praėjo visas drebulys. Su 
pagalba savo tarnų ir tamsuolių 
kareivių nutildė tūlam laikui su
kilimą — revoliuciją. Karo lau
ko teismai ir baudžiamiejie būriai 
nuklojo visą šalį lavonais už lai
svę kovojančių ir paskandino aša
rose ir kraujuose. V Vieni kovoto
jai žuvo ant kartuvių, kiti pūna 
drėgnuose kalėjimuose, treti šąla 
Siberijos tyrlauky j prikalti prie ka
ro.... kiti apleido visai savo šalį 
ir iškeliavo į užsienį. Nepakan
ka caro valdžiai tų ašarų ir žuvu
siųjų draugų, ji vis nor daugiau 
ir daugiau kraujo. Ji prašo kitų 
-viešpatysčių padėti žudyti žmo- 
nis,\j Viešpatysčių valdžios to tik 
laukia ir mielu noru ateina pa- 
gelbon. nes Rusijos revoliucijom 
nieriai būdami ir toli nuo savo „ 
tėvynės, dirba, kaip galėdami ir 
išmanydami išliuosavimui 
nuo caro jungo ir veikliai 
vauja darbininkų judėjime, 
viena jau viešpatystė yra 
jai patarnavusi, išduodu kankini
mui ir žudymui politišką prasi
kaltėlį. Pradedant atžagaraiviš- 
ka Vokietija, baigiant “respubli
ka” (I) Šveicarija, visos eina į 
talką. Praėjo tik trįs sąvaitės, bude
liams išdavė revoliucijonierių Va
siljevą, o yra antras išduodamas 
iš Amerika* — Jonas Purenąs. 
Jonas Purenąs yra latvių revoliu- 
cijonierius ir metai atgal, kaip 
atVyko į Ameriką. Jis revoliucijos 
laike dalyvavo visuose sukilimuo
se Pribaltijos krašte. Užėjus re
akcijai, jis priverstas buvo slėp- 
ti^s nuo skrajojančių burių ir ka
rės lauko teismų ir turėjo tapti 
“miškų broliu”. Būdamas °mišė 
kų broliu”, kartu su kitais drau
gais slaptai keršino valdžiai ir jos 
tarnams už nužudytuosius bro
lius už sunaikinimą ir sudegini
mą kaimų ir kartu toliau varė 
pradėtąjį darbą. Kada atėjo lai
kas, kada visai nebegalėjo gyven
ti Priebaltijos krašte, jis jį aplei
do ir pasitikėdamas Suvienytų 
Valstybių laisvei, atvyko į tą ša
lį. Čia caro šnipai jį suėmė ir pa 
reikalavo, kaipo krimiuahšką pra
sikaltėlį, išduoti’. Jau gerokas lai
kas kaip yra laikomas kalėjime.
Latvių Socijal-Demokratų Parti
ja, prie kurios jis prigulėjo, stojo 
su liudininkais ir advokatais da- 
rodinėdama, jog jis ne kriminalistas 
bet pabėgėlis revoliucijonųsriu^- 
lsocijal-dęmokratas. _

šalies
daly-

Rusi

liaud.es


>

pilės

teip

Neleisti savo vaikų į Sena- 
gimnaziją (sulyg. “Šaltinio” 
21, Negirdėta šventvagybė), 
"būtinai” atimti iš gimnazi-

LIETUVA

Antanas Žemaitis.

ru-

apsi-

tėvo-

lietuvius, 
nė nuro-

kas žin 
ir nuolat

ji bu- 
dorais 
negali 
su sa

kurie tiems
Meldžiame 

atsišaukimą, 
žinotų, kaip 

i yra nu-

Visos pirmeiviškos, draugystės, 
kuopos, kliubai, pamačiusios tokį 
didelį ir svarbų atsitikimą, dides
niuose miestuose sutvėrė tam 
tikras tarybas ir pradėjo rinkti 
aukas išl mosavimui Pureno, ren 
gti protesto mitingus rinkti po 
jais parašus. Visi sujudo, sukru 
to prie to švento darbo, norėda , 
mi kaip nors užkirsti kelią Rusi
jos caro bernams ir kartu su 
tuom išgelbėti visus kitus pabė
gėlius nuo mirties ir kartuvių.

Tokia taryba susitvėrė ir Chi 
cagos mieste iš kuopų L. S. S. ir 
kelių tautiškų pąsclpinių drau
gysčių. Taryba ir kreipias į vi
suomenę ir draugus laisvės kovo
tojus, prašydama prisidėti prie iš- 
liuosavimo drg. J. Pureno,* prat- 
šo išrinkti į . tarybą delegatus, 
rinkti parašus* po rezoliucija 
įneštąją į kongresą, aukauti ant 
bylos ir tt. Ypač dabar męs tu
rim greičiau ir smarkiau kibti 
prie darbo, kadangi jau Jonas Pu
renąs nutarta komisijonieriauš 
Silds išduoti.

Taryba pirmame savo susint* 
kime nutarė rengti protesto mi
tingus po visas miesto dalis, pro
testuoti prieš išdavimą.

Pirmutinis protesto mitingas 
atsibuvo 30 dieną rugpiučio, apie 
2 valandą po pietų ant 
kampo i8th str. ir Jefferson str.-

Vardan tarybos Komitetas: 
Ant. Kedaras, S. Dargužis ir J. 
Keturakis.

Su visais tarybos reikalais besi
kreipiant: siunčiant aukas, užklau
simus, reikalaujant rezoliucijų rin
kimui parašų ir tt. adresuokit:

Dargužis,
150 W i8th st., 

Chicago, III.
P. S. Rezoliucijų galima gauti, 

kiek tik reikalinga.

nas i dailės dalykais. Todėlei stei
gė ir steigia nntzėjus, parodas, 
dailos akademijas ir mokyklas. 
Todėlei teip garbina savo geni- 
įališkus dailininkus. Dėlei to ir 
lietuviai šiek-tiek prie šviesos 
oakilę, atkreipė atydą į savo tau
tišką dailą, surengė dailos paro
tas, sutvėrė Dailos Draugijas, 
pradeda rupiq|is lavinimu jaunų 
dailininkų. Ir tas triūsas jau jie- 
beyra be pasekmių. Regint pui
rius lietuvių dailininkų darbus 
dailus parodose, ir girdint cho
rus, dainuojančius musų gra
žias dainas ir tt., nevienas 
jau pajuto savyje lietuvišką krau
ją ir grįžo prie tėvynės, idant su
dėti savo pajiegas ant jos auku
ro, -nevienas užsnudėlis griebės 
prie darbo savo nuvargintos ir 
nustelbtos tautos naudai.

Tautiečiai, likimo mesti į šią 
pusę Vandenyno! Te nebus jums 
tas žodis mųsų daila svetimu ir 
nesuprantamu. Tuomi žodžiu ga
lima prikelti miegančius brolius 
prie darbo,, tuomi žodžiu galima 
sugražinti tėvynei minias pakly
dėlių, galima tuomi žodžiu J»akel- 
ti sumindžiotą ir paniekintą Lie
tuvą

MŲSŲ DAILA.
Amerikos lietuviai visados 

pinasi savo tėvynės reikalais. 
Ant nelaimės, toli neviskas iš | 
Lietuvos urnai pereina į mųsų pa- i 
dangę. Daugelis svarbesniųjų I 
tėvynės reikalų, daugelis link- 1 
smit ar liūdnų tautos gyvenime 
apsireiškimų lieka čia beveik ne- 
žinproų. Prie tokių, be abejonės, 
prifruli dailos reikalai Lietuvoje. 
Til fai sakant, ir tėvynės laikraš- 
čia |per mažai dar gvildena dai- 
losrkl ausi mus, na, bet apie mųsų 
čionykščius laikraščius nėr ką 
jau nei sakyti. Tuomtarpu pa
staruoju laiku, kada visa tauta 
griebėsi pakėlimo save kultūriš
kai, vedimas mųsų dailos prie 
priderančių sau augštybių tapo 
vienu iš svarbiausių Lietuvos rū
pesčių.

Kam mums daila reikalinga?
Daila yra tai gražiausias ir 

stipriausias kiekvienos tautos 
dvasios apsireiškimas.

Jeigu tauta turi savo dailą ir 
dailininkus tai ženklas, kad ji gy
vuoja, kad ji dar turi savyje spė
kų ir greit nežus. Į tautą, ku
rioje pražydi daila, tuojaus at
kreipia savo atydą visos kitos 
tautom, nes daila visos žmonijos 
kultūros žiedas.

Bet svarbiausias dalykas tame, 
kad daila pakelia žmogaus dva
sią, stumia jį prie darbo tėvynės 
labui, nes pakelia jo akyse tos tė*- 
vynės vertę, ir tuom pačiu apsau
goja nuo išsitautėjimo. Tas vis
kas, rodos, aišku. Kiekvienas 
gerai žinome, kokią įtekmę ant 
žmogaus abelnai turi daila. Ge
rai padirbtas paveikslas, daleis- 
kim, bado, ar kitos žmonių ne
laimės, gali teip sujudinti žiūrintį, 
kad gal priversti jį rūpintis tais 
nelaimingaisiais. Paveikslas kan
čių už tėvynės idealus gal padar 
ryti žmogų uoliausiu savo tėvy
nes apginėju. Tą patį turi savyje 
daina ir muzika ir poezija, nes tai 
ir-gi dailos šakos. Žinome, kaip 
dainos ir eilės uždegti gali kiek
viename tėvynės meilę ir stumti 
žmogų prie darbo. Muzika teip- 
pat veikia. Laike karo tankiai 
tik ačiū* atsakančiai muzikai pul
kai kareivių metasi pirmyn ant 
tikros mirties. Tokia tai yra įtek- 

‘ mė dailos ant žmogaus.
Kiekvienas žmogus turi savo 

dvasioje tą ypatybę, kad viskas, 
kas yra dailu, jį patraukia. Mų
sų bajorus, aristokratiją ir teip- 
jau gabiausius žmonęs savo laiku 
patraukė daila ir abelnai kultūra 
svetimtaučių. Ačių tam, jie te
vysti pražuvo. Mųsų gi tautiška 
daila buvo užmiršta ir paniekin
ta, ir tauta per amžius nyko ir 
silpnėjo.

Žinojo gerai apšviesti svetim
taučiai, kaip svarbią vietą užima 
daila kultūriškame tautų pakėli
me. Todėlei jie teip visada rūpi

’ DAR “DOKUMENTAS”.
“Vilniaus Žinių" redakcija ap

turėjo šitokį laišką:
“Persiskyrus musų visuomenei į 

dvi dali, vadinamuosius pirmei
vius ir atžagareivius, prasidėjo ko
va tarpu jųjų. Kova tai pripra
stas dalykas tarpu žmonių, 
vo ir bus. Kova gali būti 
ir nedorais ginklais. Nieks 
peikti, jeigu žmogus kovoja
vo priešininku idėjų dirvoje perti- 
krinimais, gerais darbais, atviru 
išrodymu kitos pusės neteisybių, 
pašaipa ant galo ar tam panašiais 
rįankiais. Bet doras žmegus nega
li nesipiktinti kova melu, apžmeiži- 
mais, denunci j arijomis, brolavimu- 
si su policija, bevardžiais atsišau
kimais. Atsitinčiame redakcijai to
kį vieną nedorėlių išleistą atsišau
kimą, kurį nežinoma mums orga
nizacija platina daugiausiai prie 
bažnyčių per šventes ir atlaidus 
Suvalkų gub. Nerandame nė ma
žiausio reikalo ginčytis su tokiais 
plunksnos galvažudžiais: to atsi
šaukimo užpuolimai ant musų per- 
biaurųs yra, idant galėtų mums žy
miai užkenkti arba užgauti; nedau- 
giausia rasis tokių, 
melams 
patalpinti 
idant 
neišpasakytai 
kritusi dora 
liais kovoja 
galime nuo 
laukti toliaus. Aišku, kad tai yra 
visiškai lineli nuo visokių doros 
priedermių žmonės, jiems kovoj ir 
biaurių biauriausiejie ginklai geri!

Mariampolė, 5—VIII (23— 
VU) 1908. K. Grinius, J. Griniu- 
vienė, L. Ciplijauskas.

P. S. Jeigu nesjteiktumėt laik
raštyje vietos visam atsišaukimui, 
tad nors ištraukomis jį įdėkite.

Prašome kitus laikraščius per- 
spauzdinti.”

Kartu su šiuom laišku apturėjom 
ir patį “dokumentą”, taip užvar- 
dytą:

Atviras laiškas j tėvus 
Apačioj nėra nė parašo, 
dymo, kur atspauzdinta.

Jį visą perspauzdinėti 
ar beapsimokėtų — ilgas 
tą patį atkartoja, bet su, turiniu 
verta ir musų skaityto j a f.y 
pažinti.

“Laiškas” parašytas neva 
lietuvio, kurį prispyręs tat pada
ryti jo sunaus “ištvirkimas” Ma
rijampolės gimnazijoj, jo paverti
mas tenai “į gyvą velnią”. Nuo jo, 
girdi, — “palaidūno” ir nuo kitų 
autorius ( ?) esąs girdėjęs apie tą 
“velnišką darbą”, kurį Marijam
polės gimnazijoj varą “ot sau dak
tarėlis “Grynins, jo moterė, pil
na velniškos puikybės veidmainė, 
ištvirkus, begėdė” Gryniuvienė, ir 
jų pagelbininkai — “advokatėlis” 
Ciplijauskas, gyvulių gydytojas 
Jašinskas teisėjas Rudvalis, ūki
ninkai Mičiulis, Rymša, mokiniai 
Mačys, Vabalas ir kiti “ištvirkė
liai mokiniai augštesnių kliasų”, 

. kurie “jaunus ir nekaltus vaikelius 
paikiną, klaidiną ir vedą į bedie
vystę, paleistuvystę ir bjauriausius 

1 nusidėjimus”, ir “visi šviesiečiai” 
i (rasi šviesuoliai? Red.).

Kokie gi jų “velniški darbai?”-, 
i O štai:

1) Dakt. Grynins, Maskvoj “nuo 
gudų partijos nihilistų prigėręs 
biauraus ir šlykštaus mokslo be
dievystės”, vaikiną V. (jo pravar
dė “laiške” visa atspauzdinta), “iš- 
dykusį, kaipo tarną, piemenį, žyd- 
bemį" nusivedęs ant šventoriaus

įtikėtų, 
tą 

visuomenė 
žemai

tų, kurie tokiais kę
su pirmeiviais ir ko 
tokių kovotojų susi-

nas bažnyčią ir “per adyną” 
šmokinęs "visko”, būtent, — “kad I 
nėia nė Dievo, nė dūšios, nė pra- , 
garo, žmogus toks gyvulys, kaip 
ir kiti galvijai”, ir šis V. dabar 4 
"valkiojąsi po dvarus ir palivarkus * 
ir darąs streikus”, “su ginklais už- 4 
puldinėjąs ūkininkus”; tai, girdi, 
“vienas paveikslėlis iš šimto moki
ntų p. Gryniaus....”

2) Dakt. Gryniuviene “su savo 
pagelbininkais, bernais” platinanti 
tarpu . jaunuomenės “galvijiškus 
darbus”, būtent suruošus teatrus, 
kuriuose lošius veikalus “išjuo
kiančius tikėjimą, pamaldą ir apei
gas bažnyčios” (“Blindą?” Red.), 
į vakarus surenkant! miesto tar
naites (“o žinoma visiems, koks 
gyvenimas daugumos miesto tar
naičių") ir da net “viešas 3>aleistu- 
ves”, daranti šokius gimnazistų su 
"paleistuvėmis”,

3) Dakt. Gryniuvienė didžiai 
mylinti fcydus "neprietelius ir kir
mėles musų tikėjimo it, kryžiaus’’. 
Jije su “nemažu buriu visokių iš
gamų, žydbernių, paleistuvių, mo
kintinių" atvykusi Vilkaviškin ant 
žydo laidotuvių, kurį užmušęs api- 
Ceris. Ji nešusi vainiką, verkusi, 
padėjusi šį vainiką ant grabo ir, 
pagalios, “suplėšusi jojo marški
nius ir kelnes ir padalinus Šmo
tas tarpu laidotųjų.... ”

4) Dakt. Grynius “dėlei išpla
tinimo bedievystės ir suardymo 
pamatų bažnyčios katalikiškos” su
tvėręs “šviesos” draugiją, prie ku
rios prisirašę “išdykėliai, pijo
kai, cicilikai, piemenįs.... (abel
nai) vadinamiejie pirmeiviais ir 
ištvirkėliais”.... "šviesos” knygy
nuose “pilna knygų bjauriausio 
turinio”....

5) Po pp. Grynių įtekmę šį
met ant rekolekcijų teatėjusi tik 
maža dalis mokiaių, išpažinti at- 
lykę “judošiškai”, vienas už kelis 
ėjęs ir korteles su svetimais pa
rašais atidavęs, kiti nuėję ant ka
pinių, sušaudę ir ardę kryžius ir 
paminklus.... Beto žinomas inci
dentas su šv. Sakramentu, kuris, 
žinoma, irgi po pp. Grynių įtek
me atsitikęs I....

Senapilės šviesuoliai darą tą, 
ką ir kiti pirmeiviai, ką ir “ra
šytojai ir vadovai "Žarijos", "Ūki
ninko” ir "Vilniaus Žinių”. Pir
meiviai neva vadiną save lietu
viais, bet daugiausia renką sau 
moteris ne lietuvaites, ale gudės 
ir vokietes.

Ant pat galo seka praktiški pa
tarimai tėvams kaip elgtiesi, kad 
jų .vaikai gimnazijose “neištvirk
tų:”

bent
jos augštesnių kliasų mokinius.

a) Dar geriau — sutverti Se- 
napilėj "internatą doriškai-katali
kišką” (“grynai katalikiškuosius 
butus, po artimiausia gimnazijos 
kunigo priežiūra”, anot vSaltino” 
No. 21, tas pats straipsnis”) ;

3) Uždrausti vaikams, “kad jie 
jokių knygų iš “Šviesos“ knygyno 
ir p. Gryniaus neimtų ir nėskai- 
tytų, kad į teatrus, susirinkimus, 
labiausia. į vakarus surengtus p. 
Gryniuvienės kojos nekeltų ir nei
tų” (kaip tat primena mums kai- 
kurių kunigų pamokslus) ; .

4) Kad “lietuviai katalikai” ap
skelbtų “boikotą gydytojui Gry- 
niui, kad nė vienas ligonis jo ne
lankytų”. čia jau naujas sumany
mas, bent apie tat dar neteko gir
dėt....

Toks tai turinys šio “laiško”.
(Iš ‘V. 2.’)

OI TIE DRAUGAI!
(lVw. Bland).

Tėmyti blaivą, garbės geidžian
čią ypatą. kįlančią iš pezeminto ir 
skurdaus gyvenimo, laipsniškai į 
augštesnį ir vaisingesnį gyvenimo 
būdą, yra tai labai malonus ir sma
gus dalykas. Tąsyk pasirodo ge
riausios jos. pusės. Matyti ją sun
kiai kariaujant prieš savo sandrau- 
gus, pažįstamus, o ypač prieš sa
vo “tikrus draugus”; malonu, irgi 
iš kitos pusės labai skaudu ir 
šlykštu žiūrėti, nes toki nusitiki
mai išverčia jos biauriausias ir 
silpniausias puses, kurios kenkia 
jos kilimui, nes lengvai galima pa
rodyti kur, kaip ir dėlko jį yra 
silpna, o silpnybes kiekvienas žmo
gus turi, o 'jos "silpnybes visada 
lengviaus tėmytj jo draugams. 
Pasaulė pilna panašių draugų, 
kurie pasunkina takus draugų ki
limo skystais ir niekam nevertais 
stabdymais.

Žiūrint j tokių draugų darbus 
iš kurių vienas stengiasi išsikelti 
ir pagerinti savo gyvenimo būdą, 
yra tai geriausia gyvenimo regykla. 
Ir nėra ištikro nė vieno tikro drau
go, kuria drįstų ištarti- žodį;

“Liaukimės“, draugai, 'musų drav 
gą begaišinti. PaTikim jį vien; 
jis garbės geidžia, o Ines ne! Ji 
turi gyvenimo mieriuf ir Riekiu 
o mes ne! Jis mato mvcįj ateitį . 
o mes ne! Jis davė sau žodį, kac 
nieks jo nesulaikys nuo atąįekinu 
mierio, o mes ne I Jis turi atlikt; 
skaitlingus darbus per paskirtą lai- ‘ 
ką, o mes ne! Jis turi suimti vi- I 
sas savo minčių pajiegas, o mes < 
ne! Jis negal praleisti laiko ant I 
niekų ir jis jo nepraleidžia ant > 
tiek, ant kiek mes jam paliekam < 
liuosų valandų. Kas kits su mu- * 
mis: mes turim laiko, kadangi mes < 
neturime siekių nė mierių gyveni 
me, taigi gaišinkime savo laiką, 1 
bet ne išdryskime daugiaus gai
šinti savo laiko, bet mes visgi gai- < 
šinam, tai nors kito negaišinkim!

Mes karts nuo karto tariam 
savo draugui, kad jis yra drau
giškas ir kitais švelniais žodeliais 
palopom, bet kas iš to? Jis jaus
mingas taip pat, kaip mes. Jis 
nenori pertraukti ryšių saudrauga- 
vimo su mumis, bet jis irgi nenori 
pasakyti mums: prasišalinkite, ka
da mes jį trukdom ir neduodam 
kilti augštyn. Kad mes neturim 
mažiausio geidulio tyčioms jį su
laikyti nuo kilimo augštin, tai tas 
dar nieko neženklina. Jis nori tu
rėti aplink savę ypatas panašias į 
savę ir draugiškas, bet jei mes 

> žinotume, kas jo sąžinėje darosi 
. ir ką jis mano apie mus tame 
. laike, kada mes ūžimam jo bran- 
. gų laiką, kurį jis turėtų savo mie- 

riams ir siekiams, savo visą ener
giją ir spėkas aikvoti, tai mes 
ištikrųjų prasišalintume. Bet ant 
nelaimės, mes nežinom, mes nega
lim suprasti, o jis nepasako mums, 
bijodamas prastot draugų.

Panašiose aplinkybėse bebudams, 
tikrai žinau, kad ir daugelis kitų 
ypatų tokiose aplinkybėse randa
si, drystu pratarti žodžiais Wm. 
Blando į jus draugai: “Laikykitės 
iš tolo nuo jo ir ne užimkite jam 
laiko. Palikite jį vieną. Jei mes 
nenorime lipti augštyn, duokim 
progą nors kitam. Liaukimės be- 
varžę jo laiką savo draugiškumu”.

Panašius atsitikimus galima tė- 
myti diena iš dienos ir kvaili drau
gai, neverti patįs nieko, sulaiko 
tik kitą nuo pirmžengystės.

Ypatingumas greito užsirustini- 
mo draugų yra tame, kad duo
dant jiems suprasti* jog laikas 
keno brangus ir jis užimtas, tai jie 
užpyksta, prasišalina su savo drau
giškumu.

Pavyzdin, paimkim tokį atsitiki
mą: jei Jurgio viščiukai įeina f į 
tavo darželį ir iškapsto žolynus, 
tai tu stačiai jam pasakai: “Jurgį, 
dabokie «avo viščiukus,nes kitaip 
aš priverstas busiu juos nemaloniai 
ir žiauriai išvaryti iš žolynų — 
na. ir kriukis atliktas”. Bet kaip
gi kitaip prisieina apsieiti su drau
gu Baltrum panašiam atsitikime, 
su kuriuo tu daug smagių valandų 
praleidi! Stačiai pasakius jam 
apie viščiukus, kurie tavo žolynus 
iškapstė, be abejonės truks ryšiai 
draugiškumo, tu negali savo drau
go atšaldinti, tu negali jo praša
linti, tu turi, noroms nenoroms, 
šypsotis ir juoktis ir šnekėti švel
niai su juom ir leisti ant niekų 
laiką, o kur “viščiukai su žoly
nais;" Tiesos ir priderystės drau
giškumo yra šventos, jų sulaužyti 
nieks negali ir neprivalo, o vie
nok draugas Baltrus ne tik savo 
viščiukais tavę nuskriaudė, bet dar 
ir jis pats užėmė tau tavo brangų 
laiką, kurio tu taip mažai turi ir 
tuom sulaikė tave nuo kilimo 
augštin.

Budai gaišinimo laiko per drau
gus yra visokeriopi ir čia visus 
išreikšti ne galima, bet svarbiau
sias iš visų yra — būdas “Pasi
linksminimų”.

Dr. A. L. Gralčunas.

GCRALAI.
Gėrimas arbatos ir kavos 

įėjo j paprotį pas žmones, kad pa- 
siliuosavimui nuo jo reikia gerai 
atsispirti. Dabartinė greitoji ga
dynė reikalauja akylo sužiūrėji
mo nerviškosios energijos turėji
mui pasisekimo, o Stimuliuojanti 
gėralai neduoda nieko, tik yra 
kliautimi augštesniems siekiams ir 
įkvėpimams. Blogos pasekmės ar
batos ir kavos yra perdaug ge
rai žinomos, kad ant jų apsistoti 
plačiau; pakaks pasakius, kad 
vienvaliniai gėrėjai apturės didelį 
palengvinimą nuo nesveikumų vi
durių ir nervų, jei vietoje jų var
tos javinę kavą ir kitus gėralus.

Siek tiek pasimokinus ir patyri
nėjus skaniausius ir duodančius 
norą valgyti gėralus galima su
taisyti, kurie bus geri sergantiems 
ir gelbės veikiantiems protiškai.

Chinų ir japonų arbata. Visos, 
teip vadins arbatos, ar tai

iponiška, chiniska ar rusiška, tu 
i šiokią tokią vertę gydymo tiks . 
Jns, bet jos griežtai kenkia, iman' 
as prie maisto ar valgio. Vienin 

. ėlis tikras būdas pataisymo arba 1 
ų yra tai užpilant truputį karš- 1 
o vandens ant arbatos lapų ii i 
luodant pritraukti per tris iki pen- | 
kiolikai minučių, žiūrint į tai, ko- < 
kia rųšis ir senumas arbatos. Kaip 1 
tik lapai paleidžia gailumą, su- ’ 
pilk visų verdantį vendenj, kiek jo 1 
nori ir perpilk į kitą puodą, go- 1 
žes išmetus laukan. Jei įdėsi šmo- l 
čiuką saldymedžio šaknies ar san- l 
dalių medžio, tai apsisaugosi pa
vojaus nuo teino, kuria yra nuo
dingu sudėtiniu visų arbatų.

Arbatos gerai yra vartoti tik 
atsitikimuose šiltinių, slogų ar 
plaučių ligų ir tai ne po daug 
ir silpnas. Geriant be cukraus ir 
grietinės arbata bus didelės vertės 
ypatingai šaltomis žiemos >• nakti
mis, o teipgi ir vasarą, kaipo sti
pry las, jei jaučiama sutraukimas 
vidurių nuo žalių vaisių ar daržo
vių. Seip arbatos geriaus nevar
toti, ne norint, kad užkenktų or
ganizmui.

Arabiška kava, arba teip vadina
ma vuoginė kava nėra gėralu ar 
valgiu. Ji yra gydymo tikslams 
ir todėl yra tik retkarčiais gėra
las. Jei inkamai sutaisyta, gali 
būti tankiaus vartojama šaltame 
žiemos laike, ypatingai šventdie- 
niais. Yra žinomas dalykas, kad 
kava pardožės tikslu nėra leidžia
ma nusipirkti. Ji yra skinama ža
lia ir čia ji įgauna nuodus, ken
kiančius kepenims ir inkstams, Iš
sirpusi ir gerai išlaikyta kava per 
dvejus ar daugiau n\e|ų, paskui 
džiovinama tik prireikus, gali būti 
vartojama su ne teip kenkiančio
mis pasekmėmis,ar ir visai be jų. 
Bet net ir tąsyk kava neturi būti 
vartojama kaipo, gėralas prie val
gio, o tik kaipo lengvas dilgalas, 
taigi kaipo popietinis ar vakarinis 
gėralas prie progos, atsilankius 
svečiams.

Tinkamas patiekimas. Džiovink 
kavą pats. Tam tikslui pirk ka
vą kuoseniausią. arĮia išlaikyk ją 
pats. Džiovinant, nesudegink per
daug. Išdžiovinus išgrumdyk ka- 

• vos pupas su kiaušinio baltumu ir 
tuojaus po tam su tyru sviestu. 
Laikyk sausoje vietoje. Malk ka
vą tik tam reikalui. .Malk smul- 

i kiai, bet ne minkštai. Visuomet 
! daryk, teip vadinamą, lašinamą 
. kavą. Tam tikslui turėk valų flia- 

nelinį skarą arba dvilinką skystąjį 
. audeklą. Supilk kavą skaron, už- 
į risk ir pririšk viršui puodo. Per- 
, pilk puodeliu karšto vandens ir 
, tegul pastovi minutą, o paskui 
> užpilk likusį verdantį vandenį kirk 
i jo reikia. Vienas kaupinas šaukš

telis šviežiai sumaltos kavos pa
kaks paprasto didumo puodeliui. 
Nedėk cukraus į kavą.

Jei dedi grietinę, įpilk grietinę 
pirma, o paskui kavą. Ji veiks 
lengvai ant kepenų ir žarnų. Ka
vą visuomet karštą reikia išlėto 
gerti.

Užėjus pilvo ar vidurių kliau
tims, skausmams ar mėšlungiui 
gerk juodą karštą kavą įsipylus 
truputį rūmo.

Spiritiniai gėralai. Nenormališ- 
kas būdas musų gyvenimo verčia 
vartoti spiritinius gėralus kaipo 
vaistą, bet kaipo tdlydiniai gerv
inai jie yra nelaime ir turi būti 
niekinami. Yra organiškosios 
kliautys, kur šampanas, vynspiri- 
tis, Jamaikos rūmas, anyžių deg
tinė ir salyklinis alus turi neišpa- 
sakomą vertę, jei spiritiniai gėra
lai nėra visai vartojami; normališ- 
kame kūne šitie gėralai padarys 
stebuklus ir bus puikiais įrankiais 
pageidaujamiems tikslams. Var
todami tik atsitikimuose būtinu
mo, męs nereikalausime kelti klau
simo blaivybės. Kliautyse skilvio, 
kepenų, o tuomi ir širdies, drugy
je ir karštligėj vartok jrynspiritį 
su druska pasigelbėjimui, susilai
kydamas nuo valgio kol kliautis 
pereis.

Vynspiritis su druska. Į pu
sę kvortos vynspiričio įdėk šaukšte
lį gerai sterilizuotos ir smulkiai 
trintos valgomos druskos. Laikyk 
bonką vėsioj vietoj. Vartok nuo 
vieno iki trijų šaukštelių, sulyg 
smarkumo ligos ir amžiaus. Jei 
kūnas neprakaituoja už pusės va
landos, išgerk bezdų žiedų arbatos 
du ar tris puodelius karštus, kaip 
tik galima pakęsti, atkarioj ant, jei 
reikia. Tai yra tikras vaistas vi
sose kliautyse, staigiose ar kito
kiose.

Aliejinis gėralas. Jei jautiesi 
pavargęs ir maž daug neteip kaip 
reikia, paimk vieną šaukštelį ty
ros alyvos, išplak, įsunk skysčių 
pusės citrinos, ir plak, kol pradės 
putoti; paskui užpilk vieną puode
lį verdančio vandens ir gerk pa
maži. Vartok du ar daugiaus kar

ą per sanvaitę. Šitas gėralas yr 
>uikus po pasninkui šaltame tai 
:e.

Saldus skonis burnoje. Pririn? 
’aukinių radastų žiedų kuomet ji-. 
?ydi ir sudžiovink. Laikyk juo? 
moliniame inde. Po valgiui iš 
plauk dantis ir bumą gerai ir pa 
ėmęs kelis lapelius, iš let< 
sukramtyk nurydamas tik skys 
čių. Šitas procesas suteiks saldi 
kvapą, kuomet arbata iš šitų žieds 
duos aiškią parvą ir gražią odą 
geriant už pusės valandos po val
giui.

Rytmetinis gėralas. Paimk pc 
tuziną daktilių ir itališkų kaštanų. 
Sumalk ar sukapok smulkiai. Už
pilk kvorta saldaus vakarinio pie
no. Pamaišyk truputi. Padėk j 

nori 
kaš-
var- 
vie-

Pamaišyk truputį, 
šalį valandai ar daugiau. Jei 
palikti per naktį, daktilius ir 
tanus sukapok stambiai. Prieš 
toj imą iškošk per audeklą ar 
linį sietelį. Iškošus galima užvi
rinti iš palengvo, o užvirus, reikia 
pridėti trupučiuką druskos. Kū
dikiams ar ligoniams pridėk kvie
tinių, avižinių ir miežinių kruopų, 
kurios bus puikum maistu ir veiks 
lengvai ant vidurių.

Kvietinė kava. Suspragink du 
svaru kviečių grudų iki patus. Iš
ėmus iš karščio, tuojaus įmaišyk 
baltymus dviejų kiaušinių, gerai 
išplaktų ir truputį pasūdytų. Mai
šyk gerai, kol grudai pilnai apsi- 
vels. Laikyk skardinėlėje ar stikli
nėje. Nedėk į šviesą. Sumalk 
tiek, kiek tuojaus reikia. Trijų 
valgomų šaukštukų užteks 
kvortai 
smulkiai.
\ erdant moliniame ar porcelėno 
puode, šita kava gauna geresnį 
kvapą negu arabiškoji.

Maišytagrudė kava. Paimk 
trįs puodelius Čielų. miežių, du 
kviečių, vieną rugių. Paspragink, 
kol parunda. Vartote šito mišinio 
tris šaukštus kiekvienai kvortai 
vandens. Sutaisyk šiteip: ant vir
šaus puodo užtiesk flianelinę ska
rą ar dvilinką skystą audeklą; 
ant jo sudėk minkštai sumaltą ka
vą ir užpilk vieną puodelį verdan
čio vandens. Tegul pastovi minu
tą, paskui užpilk likusiu verdančiu 
vandeniu. Uždengk sandariai kuo- 
greičiausiai. Pastatyk ant lengvos 
ugnies miliutai, bet neduok virti. 
Kaip tik visas vanduo persikoš per 
grūdus, nuimk audeklą, išmesk 
gožės ir duok karštą kavą gerti 
tuojaus, užpilant ant jos saldžiosios 
grietinės, o ne grietinę pilant į 
kavą.

Sėmenims lemonadas. Ant ke
turių šaukštų čielų sėmenų užpilk 
vieną kvortą verdančio vandens, 
pridėk dviejų citrinų skysčių; te
gul pamirksta tris valandas gerai 
uždengtame inde. Pasaldink kris
talizuotu cukrum. Yra puikus gė
ralas nuo nusišaldymo.

vandens. Malk
Nevirink, bet

vienai 
kavą 

lašink.

noma, yra sumažintas iki mažiau- 
fam laipsniui. Atsakanti ventilia- 
ija teipgi visuomet yra svarbi ap- . 
lugojime sveikatos darbininkų ši- 
įse vietose, kaipo ir visokiose ki- 
>kioae dirbtuvėse.
Smagu yra žinoti, kad bruzdėji- 

’-as linkui pagerinimo sanlygų tų, 
rurie dirba dirbtuvėje, malūne ar 
nbrike auga, ir kad jis priima iš- 
'•eiždį įstatymu, reikalaujančių 
priėmimo tam tikrų užbėgimų ir 
Įtaisų apsaugojimui darbininkų 
'.veikatos ir aprūpinimui jų kūniš
ku apdraudimu. Yra teip pat 
smagu ir linksma matyti, kad dar
bininkai patys pradeda matyti sa
vo atsakomybę dalykuose liečian
čiuose jų sveikatą ir gerovę. Kad 
jie pradeda žingeidauti ypatišku 
ir namų sanitariškumu ir j ieško 
daugiau tolygių žinių.

Yra šiądien darbininkai dirb
tuvėse, kurie žino visą pavojų 
spiaudymo ant aslos; žino vertę 
valių, geriau išventiliuotų darbo 
.vietų; ir jie padeda praplatinti ši
tą pažintį terp savo bendradarbių 
dėl to tik, kad nė vienas, kuris pa
žino vertę ‘ 
sos negali

Tai yra 
sekti. Jei žinai ką’, kas pagelbėtų 
tavo artimiems, pasakyk jiems. 
Jei eini darban į tamsią, menkai 
ventiliuotą dirbtuvę, pradėk agituo- . 
ti tuojaus dėlei šviesos ir oro. 
Šitie Dievo leisti veiksmai .sveika- 
tos ir laimės yra dovanai. Žiū
rėk, idant gautum jų dalį.

“Health Dep. Talks”.
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SKUDURAI, POPIERA, 
NA IR PLAUKAI.

Gerai žinoma, kad tūlos 
kaip ve rauplės, raudonoji
(škarlatina), džiova, krioklė (dif- 
teriją), tymai ir kolera limpa prie 
kūno, drabužių ir paklodų ir kad 
šitokiu budu liga platinasi,
šitos ve preižasties darbininkai prie 
skirstymo skarmalų krautuvėse ir 
popieros dirbtuvėse yra išstatyti 
pavojui užsikrėtimo paminėtomis 
ligomis. Nuo šito 
ma apsisaugoti tik 
tuojant skudurus 
skirstytojams juos 
tuvėse.

Kuone iš 500 vokiečių darbi
ninkų prie skudurų buvo surasta, 
kad penkiasdešimtas nuošimtis kas 
metas susirgo. Teip pat, kad kuo
ne keturiasdešimts keturi 
šimčiai dirbančių prie sausų 
durų sirgo plaučių ligomis, 
met tik dvidešimts vienas 
šimtis prie kit ko dirbusių
pačioje įstaigoje sirgo tomis ligo
mis. šitos skaitlinės papasakoja 
visą istoriją, parodydamos, kad 
skudurų dulkėse yra pavojus.

Daugybės tonų skudurų, žinomų 
kaipo popieros sandėlis, yra įve
žama į šitą šalį kas metas. Su
vienytos valdžios peržiūrinėja juos 
ir uždraudžia visą tokią medžia
gą iš šalių, kur cholera, karbunku
las, buboniškas maras ir šiltinės 
siaučia, reikalauja/ idant šitos rų- 
šies medžiaga, priskaitant vilną ir 
odas iš svetimų uostų, butų dezin- 
fektuota.

Skudurai, vartojami popieros 
medžiagai, paprastai ateina į po
pieros dirbtuves pundais, kur, pa
leidus, juos sukapoja, ar sumuša 
mašinoms ir priruošta putrą ku
bilams. šitas ve mušimo ar kapo
jimo procesas ir padaro dulkes, 
kurios kenkia ir reikia pritaisyti 
vėduokles ir dulkių rynas. Dirb
tuvėse, kur šitos rųšies prideran
čios prieuūos yra sudėta, pavojus

tyro oro ir saulės švie- 
užtylėti to.
labai geras sumanymas

Mažas Feljetonas.
Ir avelės prieš savo 

ima ragelius statyti.
Susivienyjimo Rymo 

Amerikoje avinyčia ima
Susivienyjimo piemuo, H __

lukas. bekerpdamas vilnas, matyli, 
buvo taip neatsargus, kad įleido 
žirkles į mėsą, ir giliai įleido....

Ir pirmiau piemuo žirklėmis ba
dydavo šonus savo avelėms, bet 
jos buvo taip paklusnios, taip nuo
lankios, kad ne tik nesubiiaudavo, 
bet priešingai, savo, ganytojui dar 
rankas bučiuodavo.

Piemuo, kun. Milukas, tik trin
davo sau ra«.!:as ir jupkda'.^.„.T---- *

— Tai kvaili gyvuliukai! Jau 
rodosi kerpu nesigailėdamas, lei
džiu žirkles giliausiai į mėsą, o jie 
nieko — tyli! Geresnės tvarkos 
pasaulyje ir nereikia!

Kun. Milukas garbi 10 Dievą ir 
valdė avinyčią.

Ir jo veidas buvo užganėdintas 
ir linksmas!

Jis sav’o avinyčioje buvo tikras 
valdonas.

Būdamas valdonu su savo ave
lėmis elgėsi, kaip norėjo.

Skaitytojau, tu, turbut. matei, 
kaip Lietuvos sodžiuose vaikai 
dinėja ant avinų?

Ir kun. Milukas jodinėjo 
Susivienyjimo, yt ant avino.

Pasiėmęs dratinį botagą — 
vo "Žvaigždę" — Švaistėsi į visas 
puses, čaižė aveles.

Prisisegęs prie batų pentinus— 
savo stoną — spardė aveles....

Kun. Milukas, sėdėdamas raitas 
ant Susivienyjimo, juokėsi sal
džiai :

— Geros avelės, geri avinėliai,
— nemurma, nebliauna.... Taip
katalikiškos avelės ir turi elg- 
ties..... - _

Ilgai jis jodinėjo.
Kad avelės neimtų bliauti, jis 

jas ramino:
— Kentėkite šiame pasaulyje. 

Kas šiame pasaulyje kenčia ir rau
da, tas aname pasaulyje per amžių 
amžius linksmįsis, tas ten bus lai
mingas. Kas žemės gyvenimas!
— niekis! Tikėkite man — aš 
jums geriausias vietas rojuje pri
rengsiu — pagal patį Sutvertojo 
sostą. Žinote, kad aš visokius 
kalus turiu su Dievu, aš viską 
liu... .

Ir avelės tikėjo. Būdamos 
kanos, ramino save, kad aname 
pasaulyje valgys keptus karvelius...

Bet piemuo gudais, jis žino, kad 
vien gražiais siūlymais netoli te- 
nuvažiuosi.
Jis žinojo, kad gazdinimais ga
lima įžaboti aveles.

— Mylėkite bažnyčią ir jos tar
nus! Kas bažnyčios ir jos tarnų 
nemyli, tas ir Dievo nemyli. To
kį palaidūną laukia išsižioję pra
garo nasrai. Kas nors vieną žo- / 
dį ištaria prieš kunigą, tas degs 
karščiausioje liepsnoje, tokiam il
galiežuviui pats Liucipierius karš
ta geleže makaluos gerklę. Sa
kau aš jums, užtiesa sakau, mylė
kite kunigus ir Dievą! Kunigai, 
yra geriausi jųsų ganytojai. Mie
los mano avutės,.— nesirūpinkite 
apie svieto martastis, ne krauki
te turtų.... Už čurtų krovini?

piemenis

Katalikų 
šiauštis, 
kun. Mi-

jo-

ant

sa-

rei*

ai
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Dievas skaudžiausiai baudžia I Jei 
turite kokį centą, neškite man. 

' Neapsunkinti centais jus lengvai, 
yt plunksnos, įlėksite į dangų.

Avelės bijojo pragaro ir klau
sė piemens, — ir nešė jam centus 
—- svieto marnastis:

Ir piemuo žiurėjo blizgančiomis 
akimis į tas mamastis ir džiau- 
««si!

Bet šit vieną gražią dieną — 
po XXIII susivažiavimo, avelių 
dalis pajuto, kad Susivieny- 
jime blogai dedasi, — piemuo už 
sukrautus centus dar niekam dan
gaus nenupirko.

Pajuto avelės, kad piemuo jau 
perdaug jas spaudžia.

Pajuto avelės,kad jų sukrauti 
centai kasžin kur aikvojami be jo
kios žinios.

Tik vienas kun. Milukas teži
no, kur jis tuos pinigus deda.

Pajuto avelės, kad piemuo per 
datfg išsidrąsino ir jas vedžioja 
už nosies, yt mulkius.

Subruzdo avinyčia.
Reikalauja iš savo piemens vie

šų atskaitų.
Protestuoja prieš kun. Miluko 

pasielgimus.
Kun. Milukas tik sau kvatoja 

ir tyčiojasi.
— Kasžin ko užsinorėjo — at

skaitos, pragaro ar nenorite? Kas 
mane privers duoti atskaitas — aš 
esu kunigas! Ir ant jus, kvaili gy
vuliai, spiaunu 1

Kun. Milukas drąsus, jis prote
stų neišsigas.

Bet aveles šaukia:
— Nė cento kun. Milukui, 

cento I Salin kun. Milukas!
Čia kas kitas.
— Centai! Viešpatie, kaip

juos myliu! — šnibžda, drebėda
mas iš pikčio kun. Milukas. — 
Jie man centų nebeduos.... O aš 
nelaimingas !....

Tikrai nelaimingas kun. Milu
kas, — jis geriausiai supranta, 
kad be centų šiame pasaulyje ne
galima gyventi, jis gerai žino, 
kad centas turi daugiau vertės ir 
garbės už patį Dievą....

Ir kun. Milukas meta ant gal
vų neramių avelių:

— Prakeikti jus maištininkai!
Kasžin ar neišsigas avelės pra

keikimo ?
Pažiūrėsime. Rasi jos vėl ims 

Savo “piemenini bučiuoti > 
tai

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D

nė

aš

(Tąsa)..
!

Komisija Jonas Emanuelis Gifibertas, prancūzas . sako 
Jundzilas — pirma rūpesčiu Augusto Tyzerthauzo, pnedva- 
rinio liet, payždininko, iš Lyono į Gailiną Įiarkvies as, o 
1781 m. Apšvietimo Komisijos į Vilnių ant profesoriaus 
gamtos mokslų perkeltas, su savimi atvežė daugybę sraigių 
kiautų (konchų) ir naugių, o nemažai suakmenėjimų, gyvu 
lių, paukščių ir vabalų surinko aplinkinėse Gartino ir Vil
niaus, ir biblioteką apveizėjo reikalingais veikalais.

Jo įpėdinis Jurgis Foersteris 1784 m. pasauktas ant 
katedros gamtos istorjos, padaugino tą rankių retesnėmis 
sraigėmis Austrijos jūrių ir keletu dešimčių veislių Ameri
kos plaštakių (drugių, peteliškių), o is Drezdeno parvež
dino systematišką rankių saksiškų mineralų. NupirKimui 
tų mineralų kunigaikštis Mikolas Poniatauskis davė is savo 
kišeniaus 200 raudonųjų auksinų. Tas profesorius pralo- 
bino biblioteką kabinėto retais ir brangintinais veikalais.

Išvažiavus Foersteriui 1787 m., katedra gamtos istori
jos akademijoje buvo neužimta iki pribunant Spitznagehni 
iš Vienuos, 1792 m. Tame laike Giliberto rankioję gyvu
liai, paukščiai, žuvys ir vabalai visiškai nunyko. L žtai ra
dosi privatiški mokslininkai, kurie pašventė savus rankius 
visumeniškai instrukcijai. 1791 m. Mikolas Oginskis, didis 
liet, hetmanas, akademijai dovanojo savo rankjų akmenų, 
naugių, sraigių kiautų, koralių ir tt. lą patį 1791 tn. kun. 
Jonas Vichertas, \ idžemio kanonikas, testamentu užrašė 
savo rankių nugaląstų agatų, jaspių, chalcedonų, labradorų, 
kalno krištolų ir tt. su išlyga, kad amžinai į mokslą leistų 
du jo vardnešiu. 1792 m. abu rankių is \ aršavos tapo į 
Vilnių perkraustytu. Nesant vietos trobose medicinos ko- 
legiumo tiems Tankiams, viskas punduose gulėjo, lik 1795 
m. prieš atkeliavimą karaliaus St, Augusto tas viskas tapo 
ant pulpitų ir stalų išdėstyta šv. Jono namuose, kitkart 
refektariume jėzuitų.

Apšvietimo Komisijos namas prie botaniskojo daržo 
buvo tam mieriui nuo seniai paskirtas, špitznagelis, atvy
kęs, užrakinamas spintas tiems Tankiams liepė padirbti. 
Kada tos jau buvo padirbtos, Andriejevskis už privatiską 
skolą dailydės spintas užlaikė, ir tik į metus, per rūpestį 
Jundzilo, su pagelba vyresnybės jos tepaliko įgytos!

4) Observatorijos ir astronomišką prietaisą akademija 
neturėjo iki 1753 m.; tame mete Elzbieta iš Oginskių l’uzi- 
nienė, Mstislavo kaštelionienė, savo lėšomis jiastatydino ob
servatoriją, o 1766 m. davė tai įstaigai 6000 raudonųjų 
auksinų, {rengė tą observatoriją jėzuitas Žebrauskas, Nak- 
cianavyčius, o po jų-garsusis Počobutas. Počobutas rado 
jėzuitų nupirkuiKobservatorijoje  tiktai tris prietaisus,)* *

•) Pradžia jo* tiekia tur bot 1600 m. Augusta* III suteiki tai 175S tn. privi. 
letij*, sulygindamas J* iu kitomis vieiomi* aptiekomis. Valia ten buvo pardavinėti apirit* 
ir degtine, ir todėl ji tuomet duodavo pelno 30000 auksinų, paailiovua-gi Um įpratimui 
1764 m., aptieka atnešdavo 18000 auksinų, o po kasatai zokono jėzuitų 1775 m. — 15000.

Illukštč, Vidžemyje, valdant Augustui III, buvo rezi
dencija jėzuitų, o prie jos tur-but žemesnėji mokykla.

Jurevyčiuose, ties Prypete, buvo misija jėzuitų jau 
1726 m. Nežinau, kas ją įsteigė. Ji talpinosi murinyčioje 
ant augšto kalno. Čion buvo žemesnėji mokykla su 3 klia
somis gramatikos. 1726 m. profesor classium Jurevyčiuose 
buvo Mikolas Bei Ii.

Slonime jau 1717 m. buvo rezidencija jėzuitų su že
mesne mokykla; bet kas ją įsteigė, nežinia. Apšvietimo

{ Šlucką jėzuitus parkvietė Stasys Čoboras Lešynskis 
1696 m., o Marijona iš Lyskauskių Bekevienč uždėjo jiems

•) Kajais . M^cllaaea. p. 72 r.*o: 
habmt detarvm. ceteri *ecUr« Calvmianam Syn*r»farn fmjuenUnC cc“ 
alkutari •'uaruia *ecurwn confmaH celebr.r. toto po—nt: pront 
A.lamitae, qui in .uburbant* aerfibu*. circa 'ijrm “in
mo* eemruBU tum reliq«i populi metu, tam maatme 
urbc. -colluvie sectaritorum laborante, martta fr*oum Haeie u i pu

1 > ' ‘-.ui

nn-
rankas....

K. Janonis.

•) Kun. Tam**  * Žcbrauskis ifijc*  luo*  menku*  prietaisu U Anglijos, “jaa 176® 
m. jtėmijo uitemim*  mėnulio 29 d. mritio. lebr»u»ki» jau iigtridinėjo Mttem*  mokia- 
tiniama sphtriikaj*  trigonometrija, taipgi kur**  artrooodtiio*  ui praktika abaarvMonjoja. 
An*  pradinę j»Uig*  ualatM auf to paties laipanto įpėdini*  2ebrau»lno. k na Jokūbą*  Nako*-

IŠ VISUR.
|| Dėl uždraudimo Maskolijos 

universitetų profesoriams prigulė
ti prie demokratu partijos, pusė 
profesorių augštesnių Maskolijos 
mokyklų ketina pasitraukti nuo 
vietų. Tąsyk Maskolijos universi
tetai dar labiau nupultų, nes. pasi
traukusių vietas užimtų vien poli
cijos įnagiai neturinti nė mokslo, 
nė nuomonių' pastovumo.

| Anglijos ir Ispanijos randai, 
tautų vaiduose už įtekmę Morokko 
sultanate nutarė eiti išvien su Pran
cūzija prieš Vokietijos reikalavi
mą pripažinti 
Mulai Hafigą.

Morokko sultanu

Maskolijos augš- 
tr vidutinių mo-

H Profesoriai 
tesnių mokyklų 
kyklų mokintojai gavo nuo ap
švietimo ministerio prisakymą tuo- 
jaus pasitraukti iš kadetų parti
jos, kitaip jie busią nuo mokinto
ja vimo prašalinti.

|| Policijos seržentas ir šeši sar
gai Dorpato kalėjimo likosi teismo 
nuspręsti vieniems metams kalė- 
jiman už kankinimą politiškųjų 
prasižengėlių.

_ || Maskoliškasis stačiatikiškasis 
syuodas uždraudė visiems stačia
tikiams dalyvauti 80 metinėse su
kaktuvėse gimimo garsaus rašti
ninko Leono Tolstojaus. Uždrau
dimas tas apreikštas visose stačia- 
tikiškose cerkvėse.

|| Aplinkinėse Morokko buvo 
smarkus mušis terp Mulai Hafigo 
ir Abdel Aziso pasekėjų. Mulai 
Hafig nužudė 500 savo pasekėjų 
ir jo vadovai pareikalavo ūmo 
pastiprinimo, kadangi negali ilgai 
laikytiesi.

Bali n iki, D*wna  Akadcmia Wi1en*ka>.

pietinę lunetą, paralatišką mašiną ir Ellikoto 
Reikalaujant Počobutui, jėzuitai iš Paryžiaus

nė*  garbės” (M.

beje mažą 
dziegorių. Reikalaujant 1'ocobutui, jėzuitai is Paryžiaus 
parveždino Sextansą Kaniveto su šešiomis spindulių pė
domis.

1777 m. Apšvietimo Komisija prfMcyrė 2000 raudonųjų 
auksinų supirkimui Anglijoje svarbiausių astronomiškų prie
taisų. Į Londoną dėlei to tapo pasiųstas Andrius Strzeckis; 
šalę kitų smulkesnių prietaisų, jis nupirko nuo Ramsdeno 
didelį, 8 pėdų angį, spindulių, mūrinį Kvadransą su didele 
pietine luneta, 8 pėdas ilga, su trigubu stiklu objektyvo® su 
4-coliniu atvarumu. Patalpinimui tų prietaisų reikėjo pri
statyti trobesį prie pirmutinės salės, ant ko pats Pačnbutas 
paaukavo 10000 auksinių ir Apšvietimo Komisija tiek pat 
davė. Ir taip 1788 m. galima jau buvo patalpinti naujus 
instrumentus naujame name.

5) Phyzikos ir matematikos kabinetai. Dar jėzuitams 
akademiją valdant, turėjo būti koks mažas rankius prietaisų 
phyzikai ir matematikai sugadžių, nes paskutiniuose me
tuose valdymo Augusto'III ten mokino eksprimentališką 
phyziką ir praktišką matematiką. Kokie tie prietaisai bu
vo, nežinia. Apšvietimo Komisija 1781 reikalingai pribu- 
davonei salioje phyzikos išdėjo 500 auksinų, o supirkimui 
visokių phyzikai prietaisų liepė įteikti kun. Mickevyčiui 
2000 auksinų kaipo profesoriui phyzikos. Potam kasmet 
tam tikslui duodavo po kelis tūkstančius auksinų.

6) Spaustirvė. Mikolas Kristupas Radivilas (Siratė-
lė), Vilniaus vaivada, dovanojo Vilniškiems jėzuitams spau
stuvę savo tėvo Mikalojaus Radi vilo Juodžio, jau pirma to 
ją parveždinęs į Vilnių. Per kelioliką metų ji vadinosi 
Radivilinė. Pasibaigiant 16-tam šimtmečiui, ji visiškai 
perėjo į jėzuitų rankas. Spausdino ten daugiausiai pole
miškus ir ascetiškus veikalus pamokslus, panegyrikas, dia
logus, epicėdijas ir tt. Pradžioje 17-tojo šimtmečio ji pa- 
tilpo murinyčioje, kurią 1610 m. St. Vilčauskas, Vilniaus 
kanonikas, užrašė jėzuitams. Kad Radivilinės raidės nusi
dėvėjo ir kad bėgyje karių Jono Kazimiero spaustuvė su
nyko, ją iš naujo atkėlė Jurgis Bialozoras, Vilniaus vys
kupas. f

Vėliaus prie Apšvietimo Komisijos jėzuitų spaustuvė 
ėjo į nuomą; pagaliaus jos liekanas nupirko Zavadzkis.

7. Akademijos aptieka.*)
Prie akademijos Vilniuje buvo kollegium nobilium ir 

paprastos jėzuitų mokyklos. Apšvietimo Komisija į jų 
vietą įsteigė aprubinę mokyklą, vadinamą akademiškaja, 
nėsa ten akademija davė savus mokytojus. 1781 m. ten 
buvo 10 mokytojų, tai ex-jezuitų, tai šiaip žmonių.

|| i d. rugsėjo Britiškame kana
le, Anglijos ir Prancūzijos pa
krantėse siautė ne paprastos vėt
ros, laike kurių paskendo angliš
kas garlaivys Amazon. Iš buvu
sių ant jo 32 įgulos žmonių, tik 
5 išgelbėjo.

Į| Ateinančiuose metuose mieste Komisija čion mokyklos nejstcige po kasatai zokono.
Toronto, Kanadoj, atsibus terp- 
tautiškas moterų kongresas.

tame Kalvyniskn| mieste misij, 1696 m. T, misijų j>er- 
maine i rendencųa Elzbieta iš Bakšlį Slonskienė paskir- 
‘ a . 1 ?£aha“s Jeronimas Klokockis rezidencija
l^'Š'lejd 1 kolegijų. Tas pats Klokockis pastatė konviktį 
bėdinosios siektos jaunumenei 1721 m.

Aplvietiino Komisija .įsteigė trobesiuose įkj jėzuitų 
paaprubinę mokyklą po valdžia akademikų. Tie trobesiai 
su rankinis po jėzuitų sudegė gaisre 1804 m.

- c°Hegium verbi politanum įstei
gė Barbora is Komarų, Ašmenės pastalininke, su savo sū
numi Mmkevyčiumi. ( ion jie turėjo didelius lobius ir 

jaike, turbūt, žemesnęją mokyklą.
Pašiaušėje pusėje 18-tojo šimtmečio, kas-žin dėlko, 

vos trejatas mokytojų beliko; pirmas mokino skaityti ir 
rašyti, antras retoriką ir istoriją, trečias-gi — gramati- 

būdavo kasmet į 200. Pragaišo ta mokvkla 
1773 m. kartu su jėzuitais.

Kražiuose 1697 m. jėzuitai pastatydino Bursą, ertus 
muro namus, kur tarp kitų patalpino vaikus, maitinamus 
I>elnu iš Gilvyčių dvaro. Tie namai 1789 m. jau buvo tušti, 
o 1818 m. sugriauti. Kasmet Kražiuose mokėsi į 300 vai
kų. 170f> m. visokių nelaimių ir marų dėlei jėzuitai užra
kino' mokyklą, kurią vos 1716 m. beatidarė. “Tuokart 
nieks negynė artojams leisti į mokslą savo vaikus: kaipo-gi 
Kražiuose daug buvo ne vien bajoraičių, bet ir mužikaičių. 
\ ieną sykį Adoms Gorskis, be žinios mokyklos perdėtinio, 
pagavęs savo žmogų Kražiuose mokantiesi, išvežė į Beržė
nus. Dėl tos priežastes pašoko visiems mokytiniams di
delis aĮMnaudas; nežinodami, kaip Gorskiui atmokėti, nuėję 
pas |)erdėtinį, pasisakė nebegalį ilgiaus bebūti Kražiuose; 
nes jų nieks negynioja. Ant galo pradžioje birželio 1769 
m. susitarę, visi venkart namdh išvažiavo. Pradžioj vienok 
mėnesio šilų, nors nevisi, į Kražius sugrįžo. Kad 1773 m. 
popiežius išnovijo jėzuitus, vyresnybė išvarė juos iš Kra
žių ir mokyklą uždarė. Seimas 1773-76 m. visų jėzuitų 
turtus pavedė apšvietimui karalystės. Apšvietos Komisija, 
naujai įtaisyta, Kražiuose vėl įsteigė aprubinę mokyklą su 
6 kliasomis, |>avesdama ją valdžion akademikų, o jos perdė- 
tinj dar padarė Užveizėtųjų mokyklų: Kauno, Kretingos, Pa
nevėžio, Raseinių, Virbaliaus ir V ilkmergės. Paskyrė ge*  
rus ir ištikimus mokytojus, kuriems algą pati mokėti apsi
ėmė; parodė, kaip vaikus mokinti, j>arašė naujus rankve- 
džius. vž vis įsakė, kad vaikai daigtus savos karalystės 
visų pirmu žinotų.

Buvęs pastaruoju Kražių klioštoriaus perdėtiniu, kun. 
Jonas Pilsudskis, 1783 m. užrašė Kražių mokyklai 6fi000 
auksinių Jr “įsakė, kad už tuos pinigus kasmet 11 netur
tingu vaikų butų leidžiami į mokslą* , V ėliaus Pilsudskis 
užrašė 12000 auksinų dar 3 vaikams (Lukoševyčius rašo, 
kad kun. Pilsudskis 1788 m. užrašęs raudonųjų auksinų 
3000, paguldytų aut (šelgudiškių dvaro, Žemaitijoje, o 700 
raudonųjų auksinų ant Franckevyčių akmenyčios V’ilniuje 
užlaikymui 17 iš bėdinų šlėktų mokintinių; potam 1790 m. 
jis davė 500 raudonųjų auksinų, gulinčių ant Stračių dvaro, 
užlaikymui dar 3 mokintinių). Išlygos buvo tokios; visų 
pirmu naudosis ta stipendija Pilsudskių giminė, pritrukus 
gi vaikų iš tos giminės, kiti bajoraičiai bus priimami. 
Tačiaus nestropus ir blogai pasielgiantiejic vaikai turį būti 
išvytu «Jeigu kuomet nors kokia nors vyresnybė norėtų 
tuos pinigus ant kito-ko apversti, kad tie butų sugrąžinti ir 
išmokėti Pilsudskiams”, kurie tuos pinigus panaudos labui 
kokios nors dievotos ar mielaširdingos įstaigos.

Toje gadynėje karalius Stasys Augustas, nuliedinęs 
aukso ir sidabro agnosus, išleido į mokyklas ir liepė dalinti 
moksliemsicms vaikams. Ant vienos pusės ten buvo lite
ros S. A. R. (Stanislaus Augustus Rex),.o antroj — Dili- 
gentiac (už stropumą).

1795 m. panovijus Kretingos mokyklą, buk Kražiuose 
buvę į 1000 mokintinių.

1791 m. karmelitai siūlėsi |iatenkančiamjani seimui 
mokinti vaikus be uzmokesnio. Netekus Lenkų karalystės, 
1797 m. Lietuvos general-gubernatorius Repnin įsakė Ap
švietus. Komisijai, kad nekurias mokyklas |>avestų zoko- 
nains. jeib tik a|>siimtų be užmokesnio nuo caro mokinti. 
Kolainių klioštoriaus karmelitai, tai išgirdę, meldė, kad 
jiems taptų atiduota Kražių mokykla. V eikiai vyresnybė 
per vyskupą Steponą Giedraitį atidavė karmelitams nevįen 
klioštorių, bažnyčią ir kitus trobesius, bet dar ir žemės ga
balą su gyventojais. Spalių 6 d. 1797 m. karmelitai atidarė 
mokyklą su 287 mokintiniais, o •kitąmet susirinko į 400. 
čion jie stropiai vaikus mokinę.

Jėzuitų vyresnysis — generolas zokono. Provincijoms 
buvo provincijolai su 4 consultores (dumčiais). Rektorių 
akademijos, jierstatant provincijolui, rinko generolas zoko
no. Pavaduotoju rektoriaus valdyme mokyklos buvo — 
praefectus studiorum. Potam eina mokytojai: jie turėjo 
būti perėję noviciatą, ir potam 2 metu perleidę ant repetitio 
humaniorum. Potam, kaipo magistrai, jie gaudavo urėdus 
mokytojų žemesnėse kliasose, kur 3 metus mokintojavo. 
Paskui |>er 4 metus klausė theologijos. Perėję tertio pro- 
batio, jie buvo įšventinami į kunigus ir paskiriami moky
tojais augštesnėse kliasose, ant pamokslininkų, nuodėmklau
sių ir tt. Mokykla kiekvienoje kolegijoje susidėjo iš 5 
kliasų. kurių 3 žemutinės vadinosi gramotikinėmis, o 2 
augštesnėsės — classes humaniorum, arba Infima, Gram- 
matica, Syntaxis, Poesis ir Rhctorica. Jaunumenė, įsto
dama į mokyklą jau turėjo mokėti skaityti ir rašyti. Kiek
viena ,kliasa turėjo savo mokintoją. Prie turtingesniųjų 
kolegijų dklesniuose ir vaivadiškuose miestuose buvo kur
sai phųozophijos ir theologijos, k. a. Toruniuje, Liet. Bras- 
čiuose, Gcdanoje, Lucke, Polocke, Pinske, Novogrodke, 
Kražiuose, Drogičyne, Nesviežiuje, Pultuske, Kaune. Mins
ke, Vytebslęe, Duciiaburge, Slonime ir keliose kitose vietose.

Linkmę jėzuitiškųjų mokyklų buvo tautai labai ken
kianti: jų siekiu buvo padidinti galybę hierachijos, nu
smaugti tikjėjimiškas reformas, o ne auklėti ukčsus. Kalbą 
reikėjo išmokti lotynišką, mokintinius lavino ant poetų ir 
iškalbumų, nesupažindinant jų su dupiine mintimi senovi
nių raštų, geographijos ir istorijos ir tt.. Aritmetikos ir 
geometrijos^, taip gyvenime reikalingų, su visu nemokino jų 
mokyklose. “Religijos moksle jėzuitams daugiaus rūpėjo 
įkvėpti mokintiniams dievotumą, prietarus, o ne supažin
dinti juos su teisybe ir krikščioniškomis pareigomis (Lu- 
koševyčius). Mokslas prasidėdavo maldomis ant kelių, 
vienval reikėjo mišių klausyti ir spavicdotiesi: visose mo
kyklose buvo studentų draugijos: sodalitas annuntiatiae 
Mariae Virginis su savo pasninkais, maldomis ir tt. Ne
retai mokintiniai buvo permier jiasileidę, užpuldinėjo ant 
ptotestantų. žydų, ir šiaip jėzuitams nepatinkamų žmonių- 
be jokios baigmės.*)  “Didžiojoj pėtnyčioj pei statinėjo. 

kartais su visuomenišku papiktinimu, dialogus apie kančią 
Viešpaties; per Dievo Kūną ir per visą oktavą tos šventės, 
vaikščiojo po aplinkinius kaimus, ir vieni kvestavojo nuo 
turtingesnių bajorių divonus, stuomenis, abrusus ir tL, kiti 
po laukus ir miškus darė blėdis, kirsdami virpčius, mynio
dami javus ir laukus rinkdami vosilkas ir kitas laukines 
gėles, o tai vis jiapuošimui vieno ar kelių altorių’ garbei 
Dievo; pagaliaus kiti uždėjo ant žydų pagalves paraku ir 
muškietomis šaudymui laike procesijų. Jeigu viešpatavo 
didelis tvankts, naikinantis ateinantįjį žemdirbių užauglių, 

"jėzuitų mokintiniai tuojau išeidavo procesijoje su vėlo
kais nesykį už mylios ir toliam, |>as vietą a r "a br ozą ste- e 
bukltngą, išmeldimui lietaus nuo Dievo. Jei aplinkėje gy
vuliai krito, jie elgėsi taip pat.... Piktadarystėmis, ku
rios tuomet tarp žmonių viešpatavo, bėję girtybė,*  antpuo
liai, sauvalė ir tt, jėzuitai nebridino savus mokytinius, 
anaiptol — jie dar liepė jiems rašinėti panegyrikas gar
bei žmonių, atsiženklinančių tose pik tada rystose”. “Jaunu- ‘ 
menei be paliovos jie įkalbinėjo^kąd mokslas nėra vyriau- 1

Svirno jų mokykloj,' o tiktai įrankiu, pagelba 1 
įgijimui išganymo, beje kitaip sakant, reikalams zokono ir 
hierarchijos” (Lukoševyčius).

”Ir mokintiniai jėzuitų visose kolegijose Lenkijoje ir 
L* etuvos atsižymėjo blogiausiais, draugijai ir šaliai 

blėdingais papročiais. Nėsa aplenkiant tai, kad jėzuitai 
tik kliasoje savo jaunumenę drausmėje užlaikydavo, visai 
nesiklausdami, kas darėsi už mokyklų; aplenkiant tai, kad 
tarp jų mokintinių, ypačiai augštesniųjų kliasų, neretai 
viešėjo girtuoklystė, lošimas kaulukais ir tolygiais nusidė
jimais; pats interesas zokono liepė nesykį žiūrėti per plyšį 
į didžiausius jeibius ir ištvirkimus mokytinių, net suokti 
juos prie jcibių, kur nesykį kraujas plūdo. Jeigu rūpėjo 
jėzuitams įerzinti kokį kitatikį ar žydus, arba jų visą gminą, 
tuojau siuntė ant jų mokintinius, kurie už tai drąsiai, nėsa 
be baimės mažiausio nubaudimo, užpuldinėjo ant turtų, 
sveikatos, o net ir ant gyvasties nemielų ar neprietelingų 
jėzuitams ypatų. Patys net magistratai, tribunolai, pa- 
lėstros, ciekai miestuose ir miesteliuose, kur buvo jėzuitų 
mokyklos, kentėjo daug nuo sauvalės anų mokintinių; nė
sa kaip tiktai kun. rektorius, ar kun. prefektas pašnabždėjo 
jiems į ausį, jog burmistras trukdo zokonui nupirkimą plia- • 
ciaus ar kokio trobesio mieste, (o trukdyti pagal savo pa- 1 
reigą turėjo, nėsa tai mažino įėmimus miesto), kaip tiktai 7- 
kurpius, ar kitas amatininkas pasidrąsino pagal šlėktos pa
protį dėvėti juostą ant kontušo, tuojaus jėzuitų jaunumenė 
puolėsi ant jo su pasiutimu. Iš to kilo žmogžudystės, su
kiršintai, ilgmetinės bylos. Aktai visų miestų Lenkijoje 
ir Lietuvoje pripildyti yra skundais ir protestais prieš to
lygias priedermes (gvoltus), daromas jėzuitų mokintinių. 
Jeigu priegtam sale jėzuitiškų mokyklų buvo tame pačiame 
mieste akademiškos mokyklos, mokyklos pijorų ar protesto- 
nų, tuomet sauvalė jėzuitų mokintinių neturėjo nė galo 
nė krašto. Kapojo jie šoblėmis, žeidė, o ne sykį ir užmu- 
šinėjo kaipo skaitlingesni savus jaunus priešgynas, kurie, 
ant nelaimės, vaikščiojo į kitą, o ne į jų mokytą. Į tokias 
kruvinas vaikynes žiurėjo Poznanius, Piotrkovas, Tortinius, 
Sluckas ir kiti miestai. Mokintinis jėzuitų, įpratęs mo
kykloje į visokius jeibius, atkartojo juos vėliau seimeliuose, - 
seimuose, tribunoluose, suvažiavimuose, visuomeniškame ir 
naminiame gyvenime.”

“Maisto neištekdavo paprastai, negaspadamai jannu- 
menei laikui tėvų paskirtam. Vienok valgyti reikėjo. Ką- 
gi toji jaunumenė darė numalšymui išalkio? Štai prisisa
vindavo, ir tai be baudos, svetimą turtą, įsiverždami vhsarą 
į daržus ir sodus ir prisiplėšdami daržovių; žiemą-gi įsivog
dami j mėsos krautuves ar kepyklas”.... Jėzuitų mokyklos . 
tvirkino dar tautą, žagdamos protus turtingesnėsės jaunu- 
znenės pasiliejiniais ir tokiu budu prisidėdamos prie sudru- 
tinimo šalyje bjauriausios iš visų formos valdžios, beje oli
garchijos. Jėzuitų profesoriai neraudonavo net pašvęsdami 
savo knygas mokintiniams, tankiai vos ką iš metų vaikystes 
išėjusiems, ir prirokuodami jiems nuopelnus ir ypatybes, 
kokias vos-vos |>atys dievaičiai turėjo” (Lukoševyčnis k —.

iv.
Pijorai. 1722 m. pijorai atkako į Lietuvą, kvįečiami 

Vilniaus vyskupo Konstantino Brzostovskio. Įsteigtojas to 
zokono, ispanas Juozas Kalasanti, XVI-ame šimtmetyje, 
siekiu zokono paskyrė mokinimą jaunumenės, paremtą ant 
pagrindų religijos, ir auklėjimą jos krikščionišką gyvenimą 
ant gyvenimo ukėsiško. Toks zokonas tuomet buvo pagei
daujamas, ypatingai, kad jėzuitai buvo visur ir visiems nu- 
sipriklinę. Vladislavas IV, užpykęs, kam jėzuitai jo brolį 
Joną Kazimierą prikalbino įstoti į jų zokoną, pirmas pri 
glaudė pijorus Varšavoje 1642 m., kur jie 1657 m. atidarė 
savas mokyklas. Jie pasišventė mokymui ypatingai bėdinos 
jaunumenės. Pijorų rezidencija Blotnc Lietuvoje buvo; 
čion koks kun. Jonas a Sancto Thoma Aųuinate atidarė mo*  
kyklą apie 1738 m. Jėzuitai apskundė juos už tai, į dva
sišką ir svietišką teismą, kam be patvirtinimo seimo, ant 
patyčių privilegijoms akademijos Vilniuje, atidarė mo
kyklą. Jau apie 1740 m. pijorai uždarė tą mokyklą ir išsi
kraustė kitur.

Pijorų kolegijai Drogičyne, po kasatai jėzuitų. Apšvie
timo Komisija atidavė jų trobas ir fundušus. Čion jie 
laikė paaprubinę mokyklą. Didoką po jėzuitų biblioteką 
surašė kun. girnas Bielskis. 1784 m. čion buvo 285 mokin
tinių, 15 iš jų ant lėšų Komisijos. Čion taip-gi buvo pijorų 
namas probationis, beje noviciatas.

Pijorų rezidencija Geranoną miestelyje, Ašinenės pa v., . 
buvo apie 1730 m., kur jie atidarė mokyklą. Perdėtiniu 
rezidencijos buvo 1738 m. kun. Zygmantas a Sancto Mar
tino. Kadangi be leidimo rei publicae jie įstėigė mokyklą, 
tai Vilniaus jėzuitai 1738 m. patraukė juos j teismą už įarti- 
nimą akademijos privilegijų. Turbut apie 1740 m. ištarme 
teismo mokykla jų čion tapo uždaryta.

Į Lydą parkvietė pijorus Ign. Scipionas, pastalininkas 
d. k. L., apdovanodamas juos jisai pats ir Juozas Baži- 
mauskas. Tą fundaciją konstitucija patvirtino 1775 m 
Laikuose Apšvietimo Komisijos pijorai čion turėjo paapru
binę mokyklą. Prie mokyklos buvo du fundušai: vienas Ste- 
cevyčių, perneštas iš kolegijos Verona vos, vienam moki
niui iš giminės Stecevyčių; antras Migdalų; mat Tarnas 
Migdala 1781 m. užrašė pi jotams 12000 lenk, auksinų su 
išlyga laikymo ir mokymo 1 mokintinio iš giminės Modalų.

Ltiiką miestelyje, Polocko vaivad., įvesdino pijorus 
Valerijonas Žabas, Polocko kaštelionas, pastatidinęs 1741 
m. kolegiją ir bažnyčią. Laikuose Apšvietimo Komisijos 
pijorai čion laikė paaprubinę mokyklą su 3 kliasomis.

Panevėžyje kolegija pijorų buvo jau pirmoje pusėje 
18-tojo šimtmečio, ir Novomieiskis, vietinis klebonas, užra
šė 1743 m. 325 muštinius dolerius. Pradiniai turtai, turbut, 
menki buvo, už tai 1775 111. seimas priskyrė kolegijai kai
mus Stakeliškių, Staniarų. Polakupių arba Daukiunų. Ka
da čion pijorai atidarė mokyklą, nežinia, bet jau buvo 1755 
m. Tame laike rektoriiuni kolegijos buvo kun. Valerijonas 
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EMILE ZOLA
kuris išnaikino 4000, na-

S.

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

patardama autoriui tuojau at-

priftulės nuo jo. Ir štai jaunas

, įtrauktas į kovą, kurjos prie-

(Toliaus busj tarną man purvų; kad aš likčiau

'•

ĮĮ I d. rugpiučio, maskoliškasis 
caras su savo pačia ir vaikais ant 
gariiavio Standart, išplaukė vėl 
pasivažinėti Finijos pakrantėse.

* || Sulyg atėjusių iš Morokko ži
nių, sultanas Abdef Azis išsižadėjo 
jau sosto ir paleido savo kareivius. 
Jeigu jie nori, gali’ pristoti ir prie 
Mulai Hafigo.

|| Japonijos randas jau oficija- 
liškai pagarsino^ jog laikas viso- 
svietinei parodai mieste Tokio, ku
ri turėjo atsibūti 1912 m., likosi 
perkeltas iki 1917 m.

|| čeki jo j,mieste Grušine, 3 d. 
rugsėjo buvo smarkios muštynės 
terp čekų ir vokiečių, kuriose su
virsimi 30 vokiečių tapo gana sun
kiai sužeistų.

Į Prie miesto Tabris, pasiųstas 
suvaldymui revoliucijonierių ša
cho jenerolas Ain-ed Dawbk li
kosi sumuštas; nužudė mūšy j 800 
kareivių.

|| Airijoj, Donegal apskrity j, už
tiko aukso laukus. Jau tveriasi 
iš amerikoniškų ij angliškų kapi
talistų išnaudojimui tų laukų kom
panija.

Į| Kovai su revoliucijonieriais 
Persijos šachas bandė j ieškojo 
Anglijoj ir Prancūzijoj paskolos, 
bet jos negavo.

|| Japonijoj, mieste Tchego, 18 
mylių nuo Tokio, siautė baisus 
gaisras, 
mų.

Sonetas.
ICaip unizonas muzikoj sulietas, 
Teip sulieti gerų draugų jausmai: 
Serų draugų neperskirs būvis kietas, 
Neperskirs baisios audros, nė griausmai.

V'iena širdis, viena dvasia, jautimai, 
Vienoki siekiai, meilė, troškuliai, 
Vienoki pobūdžiai ir palinkimai, 
Vienokia išveizda ir geiduliai.

Kaip tai gražu, kada draugai, suėję, 
Kaip vyturėliai čiulba ^riiimniai, 
Protingai, beviltviliškai, švelniai.

Tikrai laimingi, pykčius apgalėję, 
Supratę, jog draugų širdis tyra, 
Tik vienintele laime mums yra;

Jonas Viskoška.

Paikystė.
Et! kodėl, kodėl man teip smagu?

Kas suteikė ramumą?
Juk esmių su tuo pačiu vargu, 

Ką gimdo nesmagumą!
Na! skausmus mečau po kojų!
Ir dabar jaučiu vien rojų!

Neatboju, kodėl gyvenu — 
Nes to man nė nereikia.

Niekada išrišt’ n^nėginu,
Ką gyvastis suteikia.

Kam man? Ir be to numirsiu,
Ir be to dumblu pavirsiu?

■' Juo daugiaus pažyri mėginau, 
Juo kvailesniu pastojau.

Nieko ten nėra — dabar žinau, 
Kur išminties j ieškojau.

Atmečiau mintis
Ir dabar esmių

kenksmingas 
laimingas!

Et! dabar tiktai džiaugsmus jaučiu, 
Tenai, kur jų nebuvo!

Tartum mažas, su vaikais siaučiu, 
: Nes, mat, “didybė" žuvo!

Man vaikų jausmai smagiausi. 
Nes jie gražus ir laimingiausi.

Nelaikau galvoje nieko to, 
Kas man nereikalinga.

Man nerupi, kas ateis ryto’ —
Nes rūpestis — juokinga! 

Kam žinoti — kas ateina, 
Jeigu, vis tasf»at išeina?

Man visur gerai, visur gražu, 
Nes nematau blogumo.

Man smagiausia jaustiesi mažu. 
Ir juoktis iš didumo.

Neturiu nė jokios baimės — 
Neatims man niekas laimės?

Jonas V iskriška.

RYMAS
ROMANAS

(Tąsa).
beveik buvo tuščia; kur-nekur pasirodė praei
viai; kelios moters su nepridengtomis galvo
mis ir vaikais ant rankų, vienuolis, apsivilkęs 
storu vilnoniu drabužiu, veliocipedininkas, 
tyliai važiuojantis, dar račiukai su šienu, ku
riuos traukė asilas.

Antgalo vežėjas atsisuko ir parodė į didelį 
keturkampį namą, ant .gatvės kertės, nusilei
džiančios į Tibrą.

— Bokkanera rūmas.
Pierre pakėlė galvą, ir tas rustus namas, 

pajuodavęs nuo laiko, masivinis ir neturintis 
jokių architektūros pagrąžinimų, suspaudė 
jam truputį širdį. Panašus į rumus Farnez 
ir Saketti, jis pastatytas Antonijaus de San- 
Gallo, apie 1540 metuose; pagal padavimą, ar
chitektas pastatymui suvartojo akmerfis, pa
vogtus iš Kolizėjo ir Klaudijo Markelio te
atro. Platus ir keturkampis fasadas nuo gat
vės su septyniais langais turėjo tris aukštus, 
kurių pirmasis buvo labai aukštas ir puikus. 
Vienatiniu jo pagražinimu buvo aukšti apati- 
niojo aukšto langai, — aptverti, kad apsisau
goti nuo kokio-nors užpuolimo, didelėms gele
žinėmis štangomis? Ant monumentalinių įei
namųjų durų, prieš vidurinį langą, kabojo bal
konas. Ant fasado viršūnės buvo puikus kar
nizas, kurio frizą dabino stebėtinai puikus ir 
švarus paveikslas. Tas frizas, konsoles ir 
am ’kis buvo iš balto marmuro, bet taip pajuo
davusio^ ir nutrinto, kad jis išrodė, yt papras
tas akmuo. Abiejose durų pusėse stovėjo du 
seni suolai, paspirti marmuro grifais; viena
me kampe matėsi ant sienos išdžiuvęs fonta- 
nas Renesanso stiliuje, Amūro paveikslas.

Bet Pierre’o akys ypatingai apsistojo ant 
uždangos, kuri kabojo ant lango apatiniojo 
aukšto. Ant tos uždangos buvo išgraviruotas 
Bokkanera gerbas, sparnuotas slibiną?, pu
čiantis ugnį, apačioje gerbo aiškiai buvo ma
tyti užsilikęs devizas; Bocca nėra, Aliza rossa, 
— juoda burna, puiki siela. Ant kito lango, 
matėsi maža koplytėlė, kurios dar ir dabar tan
kiai galima pamatyti Ryme. Joje buvo šv. 
Marija, apvilkta atlasu, su uždegtu vidudie
nyje žibintuvu.

Vežėjas, kaip ir abelnai, norėjo įvažiuoti 
didelius juodus vartus, bet jaunas kunigas, 

nesmagumo apimtas, sustabdė jį.
— Ne, me, nereikia, apsistok čia.
Ir jis išlipo iš karietos, užmokėjo vežėjui 

ir, laikydamas čemodaną rankose, perėjo di
dįjį kiemą, kur nesutiko nė gyvos sielos.

Ir tai buvo keturkampis, didelis kiemas, 
apsiauptas portiku, tartum vienuolynas. Po 
tuščiais skliautais, aplink sienas, kur-nekur 
matėsi sulaužytos stovylų dalys: Apollonas be 
rankų, Venera,nuo kurios pasiliko tik vie
nas liemuo; laibutė žolė augo tarpe juodų ir 
>altų akmenų, kuriais buvo mozaiškai išgrįstas 
kiemas. Saulė, rodėsi, niekuomet nenusileiz- 
davo ant to drėgno grindinio. Aplinkui vieš
patavo numirusi tyla ir begalinis nubudimas.

Pierre, nustebintas tąja tyla, jieškojo ko
kio-nors tarnaujaričio; pamatęs tolumoje 
šmėkštelėjusi žmogaus šašelį, jis nusprendė 
įeiti į kitus vartus ir atsirado nedideliame 
sodne ant pačio Tibro kranto. Ant šios fasa
do pusės, neturinčios jokio pagrąžinimo, jis 
pamatė tikrai tris eiles simetriškai sustatytų 
langų. Bet apleistas, nusmurkęs sodnas dar 
labiau jį prislėgė. Pačiame jo viduryj buvo 
baseinas uždengtas visokiomis žolėmis. Tik
tai vieni apelsinų medžiai nunokusiais auksi
niais vaisiais rodė alėjų takus. Po dešinės, 
prie sienos, terp dviejų didelių liauro medžių, 
jis pamatė antrojo amžiaus Sarkofagą su fau
nų paveikslais,, kurie turėjo apkabinę moteris; 
tai buvo viena tų atkarios vakchanalijos ir iš
tvirkusios meilės scena, kuriomis rymiečiai nu
puolimo epochoje mėgo dabinti kapus; į tą 
pajuodavusį nuo laiko ir apipelėjusį sarkofa
gą, paverstą į lovį, tekėjo laiba vandens sriovė 
iš plačios tragiškos kaukes, prikaltos prie sie
nos. Ant pačio Tibro kranto kasžin kuomet bu
vo padirbta terasa su portiku, nuo kurio dvily
pės kopėčios buvo išvestos iki upei; bet dirbant 
akmeninę gatvę ant kranto, prisiėjo pakelti 
pilimą, ir terasa, apversta visokios rųšies bal» 
dais, pasidarė daug žemesnė už naująjį krantą.

- Dabar Pierre tikrai pamatė šmėkštelėjus 
žmogaus Šašelį. Jis sugrįžo į kiemą ir sutiko 
neaukštą moterį, linksmu ir gyvu veidu; iš 
pirmojo pamatymo jai buvo galima duoti apie 
penkios dešimts metų, nors pas ją dar nebuvo 
nė vieno žilo plauko. Kuomet pamatė kunigą, 
ant jos apskritaus veido, su mažomis žiban
čiomis akimis, pasirodė neįtikėjimas.

Jis pasiskubino nuraminti ją, vargiai su- 
razdamas itališkus žodžius.

— Ponia, aš — kunigas Pierre Froman.
Ji tuojaus perkirto jį ir pasakė puikia 

franeuzų kalba, truputį storu ir retu akcentu 
Ile-de-France. .

— A, ponas kunigas, — žinau, žinau.... 
Aš tamstos laukiau, man buvo prisakyta pri
imti tamistą.

Jis iš nusistebėjimo išplėti akis.
— Aš — franeuzė.... Štai jau dvidešimts 

penkti metai, kaip aš gyvenu šiame krašte ir 
dar negaliu priprasti prie jų velniškos tarmės!

Tuomet Pierre atsiminė, kad vikantas Fili- 
ber Delašu kalbėjo jam apie tą tarnaitę, Vik
toriną Bosko, kuri atvažiavo Ryman dvide
šimts |>enkti metai atgal su tūla sergančia džio
va ponia, po kurios staigios mirties ji paliko 
vienų viena, nežinodama, ką daryki, tartum 
laukinėje šalyje. Todėl ji kunti ir siela atsi- 

, davė grafienei Ernestinai Brandini, iš Bok
kanera giminės, kuri tik buvo jiagimdžiusi 
mergaitę; grafienė atrado ją ant gatvės ir 
pasiėmė pas save, kad jos duktė galėtų leng
vai išmokti franeuziškai. Išgyvenus šeimy
noje dvidešimts penkis metus, Viktorina da
bar užėmė namu užveizdos vietą, nors ir da
bar ji visiškai nemokėjo rašyti ir sunkiai ga
lėjo pasakyti kelius sakinius italų kalboje.

— Kaip einasi ponui Vikontui? — vėl pra
kalbėjo ji atvirai pamilijariškai. — Jis taip 
meilus, jis mums suteikia tiek linksmybių, kuo
met atvažavęš Ryman, apsistoja pafc mus! 
Žinau, kad kunigaikštienė ir grafiutė gavo 
nuo jo vakar laišką, kuriame jis praneša apie 
tamistos atvažiavimą.

Tikrai, Vikontas Filiber Delašu viską pri
rengė Pierr’o apsigyvenimui Ryme. Iš senos 
ir tvirtos Bokkanera giminės gyvais bepasiliko 
tiktai kardinolas Piju/ Bokkanera; jo sesuo 
kunigaikštienę, sena merga, kurią vadindavo 
dona Serafiną; jos anūkė Benedetta, kurios 
motina, Ernestina, mirė greitai, mirus jos vy- 

ni; ant galo,jų anūkas kunigaikš- 
tanera, kurio tėvas, kunigaikštis

Iš visur.
|| Mieste NJanilėj, vietinis teis

mas pasmerkę pakorimu sultaną 
Donaharrą apskričio už užpuolimą 
ant Peraugo,. pat salos Mindanao.

.i . i,
. || Beveik ^Kiekvienas chinietis 

moka tiek rašyti, kad jis paprastus 
reikalus gali aprašyti, liet užtai 
90% chiniškų moterų neturi nė jo
kio protiško tilkvinimoA

Morokko viešpatystėj, netoli 
Boudenick, 15000 ginkluotų ara
bų užpuolė ant prancūzų stovy
klų, kuriuose buvo 1500 prancū
zų, bet jiems užpuolimą pasisekė 
atmušti. Daug arabų likosi už
muštų, prancūzai gi nužudė du už
muštu kareiviu.

H zttkakus j Australijos uostą 
Amerikos kariškam laivynui, nuo 
jo pabėgo daug jurininkų. Iš
siųsta nuo laivo patrole daug pa
bėgėlių sugaudė, bet vis dar trūk
sta 85 jurininkų.

rui.gr. Brandi 
tis Dario Bok 
Anupras Bokkanera, jau mirė, o motina, iš 
Montefiori giminės, išėjo antrą kartą už vyro. 
Vikontas buvo tolimoje gentystėje su šitą šei- 
miną ir jo ja 
giminės Bran< 
taroj i juokais
dar grafui begyvenant, kelis kartus buvo ap
sistojęs rūme 
Ryman. Jis 
ypač po nelai
met ji sugrįžo prie tetutės Serafinos ir dėdės 
kardinolo, Vikontas tankiau su ją susirašinėjo 
ir siųzdavo i 
kitų knygų jis
kuris užmezgi tarp jų labai gryną susirašinė
jimą. Benedetta pranešė apie tat, kad knygą 
nori užginti,. 1 *
važiuoti Ryman ir meiliai siūlydama priim
ti jį pas save, 
stebintas už
jį važiuoti, manydamas, kad laimės, ir tas 
ją laimėjimas
kunigas netikėtai atsirado visai jam nepa
žįstame name,
žastis ir .sanlygos pasiliko jam nesuprantamos.

mesnysis brolis buvo paėmęs iš 
ulini, tėvo Benedikto seserį; pas- 

vadindavo Vikontą dėdė ir jis,

via Giulia, kuomet atvažiuodavo 
labai prisirišo prie Benedettos, 

imingo ištekėjimo. Dabar, kuo-

ai ftancuziškas knygas. Tarp 
nusiuntė jai ir Pierre’o‘veikalą.

Vikontas, nemažiau nu- 
Pierre’ą tokia žinia, prikalbėjo

uo tarpu, Viktorina staiga pasakė
- Vienok, aš tamistą paliksiu, ponas kuni-
.. Aš tomistą nuvesiu į tamistos ka n-

. čiau apsigint, nusiplaut nuo užme-
ge. !■ -barį. Kur tamistos čemodanas?.

ATVIRAS LAIŠKAS LIET.
SANJUNGOS DRAUGAMS.
Draugai! Kas gal tvirtint, kad 

jus rišatės j krūvą ne dėl idėjos, 
ne vardan socijalizmo, ne kovai 
prieš šiandieninį surėdymą, arba 
ne dėl lozungo: “vienybėje, galy
bė”? Ar atsirastų toks? Vargiai! 
Jeigu atsirastų, tai jus jam ne
duotumėte nė kalbėti; teip jus 
širdįs yra uždegtos noru kovoti, 
kad be abejonės jus jam pasaky
tumėte: “šalin, niekše!“

Teip; aš neabejoju, kad jus tą 
pasakytumėte.

Vienok, nežiūrint į tą jus sušu
kimą, nežiūrint į ideališkumą va
romo darbo, nežiūrint į visas bai
sybes, kurios gal kristi ant manęs 
už mano išsitarimą, nežiūrint į 
tą, kad aš sykiu su jumis myliu tą 
idėją, gal dar daugiau, — nežiū
rint į tą viską, — aš išdrystu tvir
tint prieš jus norą, — geismus.

Jus šaukia 'prie ?vienybės vardu 
idėjos, bet ne' idėjai!

Jus rišatės } ryl| dėl idėjos, ir 
liekate įrankių svetimų norų!

Kartus ir ųėsmagus dalykas, bet 
ant nelaimės, — jiš yra faktu!

Jums gal neaišku tas? Taigi, 
draugai, gilinkitės | tąjį klausimą, 
o pasidarys viskas aišku. x

Esmių priverstas rašyt tą vis
ką į kitą laikraštį, b ne į savo or
ganą. Kodėl ? Nes žmonės ko 
voja dėl idėjos! Man užginta 
šiandien vadint Sanjungos drau
gus draugais. Kodėl ? Už tai. 
kad žmonės kovoja labui. idėjos! 
šiandien man buvo pasakyta, kad 
iš negaliu daugiaus prigulėti prie 
Sanjungos, būt Sanjungos draugu. 
Kodėl? Nes žmonės saugoja San- 
jungą nuo priešų, kad jos nesu
griautų ! Gal jums, draugai, ne
aišku? Taigi gilinkitės į (tąjį 
klausimą, o bus aišku. Kitaip jus 
ir idėjos nesuprasite. Sakau, man 
užginta buvo per paskutinius mė
nesius vartoti organas, kad negalė-

uodas Sanjungos draugų (persi- 1 
prašau Sanjungiečius: aš jus vi- ’ 
sada vadinsiu draugais, nors man ’ 
šiandien ir užginta buvo tas da
ryt) akįse, kad likčiau Sanjungos 
griovėju, naikintoju to “žiedelio”, 
kaip kad “Kova”, įsispyrus, rašo. 
Užginta tas organas, prie kurio 1 
užsidėjimo dėjau ir aš paskutines j 
spėkas ir rėmiau iki pąt šio laiko, 1 
t. y. mano paties savastis buvo už- 1 
ginta man pavartot vien atsaky
mui, paaiškinimui draugams daly
kų stovį. Teip nedaro nė viena 
tauta, ypač puikiųjų idėjų pasekė
jai, — socijalistai. Pas mus gi 
tas atsitiko, ir aš štai tariu tuos 
žodžius į jus, draugai, per laikraš
tį, prie kurio parėmimo finansiš
kai ir dvasiškai esu beveik neprisi
dėjęs. Nors gėda butų tas prisi
pažint, bet fanatizmas, tas pats, 
kuris turi jus surišęs, turėjo suri
šęs ir mane. Kovojome dėl idė
jos! Bet, nežiūrint į tą, tikiu, kad 
šiuos mano žodžius į jus per šį 
laikraštį skaitysite, kas niekados 
negal atsitikt per “musų” organą. 
Kodėl ? Todėl, kad šis laikraštis 
nėra toks fanatiškas^ kaip kad 
mfs! Tą męs, draugai turime 
būtinai įsitėmyti!

Taigi, draugai, žarsiu čia jums, 
kelis žodžius.

Jus rišatės dėl idėjos ir vardan 
idėjos, bet riša jus ne dėl idėjos, 
tik vardan idėjos! Ir jus esate 
rišami, —- rišami, pilnoje pras
mėje to žodžio.

Bet kada tampate surišti, ir 
jums įskiepija idėją širdin — gry
ną idėją, tada jus esate nebereika
lingi, nes neduok Perkūne! su
sipratę, galėtumėte sugriaut neti
kusią šiandieninę tvarką! Ir ka
da pamato jau jus, nors ir nepilnai 
susipratusius; bet jau stovinčius 
ant kelio susipratimo, tad jus nu
tveria už skverno ir liepia sustot. 
Kodėl sustot? Todėl, kad “rišė
jams”, sugriuvus šiandieninei tvar
kai, nebus galima pasikelt aug- 
ščiaus savo brolių-darbininkų, ta
da bus “lygybė”, ir jie 4urės būt 
lygus visiems, net tiems, su ku
riais šiandien jie nenori “viename 
krėsle sėdėt”. Ir vfrdan tos pa
čios idėjos jie vėl liepia jums su
stot, kad jums ta “lygybės" diena 
da neprisiartintų teip greit. Mat 
jųjų dvasia teip persigėrusi nuo
dais idėjos “Aš”, kad, sakau, bai
su yra tiems musų rišėjams-tvėrė- 
jams pamislyti, kad nebebus tada 
progos mokyti, barti, pasirodvti 
ant estadros ir tt. Ir štai jie dė
lei to suturi jus kovoje prieš šian
dieninę tvarką, nurodydami jums 
naujus priešus: anarchistus, revo- 
liucijonierius, maksimalistus ir ki
tokius, kurie ištikrųjų yra tie pa
tys kovotojai prieš šiandieninę 
tvarką, bet teip pat vedami “rišė
jų”, kurie dėl to paties siekio, ku
rį nurodžiau savo pasekėjus siun
do prieš jus, nurodydami, buk jus 
esate jų (maksim., revoliuc., anar
chistų ir kitų) priešai. Ir, kaip 
mus, teip jų rišėjus tas pasiekia: 
jus ir jie piaunatės, išmėtinėjat 
vieni kitiems, prasivardžiuojate 
viėni kitus, kvailinate, buk tik męs 
protingi, nusprendėm savo priešą 
pakart. Kiti, neapsileizdami, rė
kia : męs, viską atėmę, ir palikę 
pliką savo priešą, “žadame” nu
šaut, o jus, nieko neatėmę, —<• 
norime tik nušaut ir gana. Treti 
dar žada likt kada nors grynais 
“individualais”, * ir teipgi su jais 
nesutinkančius bara, kvailina ir lai
ko reikalingu su jais kovot irskai- 
tyt savo priešais. Ir jus, draugai, 
tėmykite į gyvenimo bėgį. Ar gi 
ne teip dabar yra? Nurodykit' 
man,kad ne teip, tai aš busiu links
mas,kad jus mane sumušėte, ir bu
siu užganėdintas pamatęs, kad aš 
klydau 1

Kągi šiandieninė tvarka turi 
prieš tą? Ji rankas( trina ij 
džiaugsmo! Ji supranta, kad jos 
priešai — idealistai niekados ne
atsieks “lygybės“. Šiandieninė ka
pitalistiška tvarka ne mažas vai 
kas, ji supranta reiškimą patar
lės: “Kalė visada šuniukus gint 
do”, t. y. ji tiki, kad darbas visa
da vaisiu atneša. Šiandieninis gi 
darbas šiandieninės tvarkos priešų 
yra jai pageidautinas, todėl ji plo 
ja rankoms to darbo varytojams.

Ar supratote, draugai ,dabar, 
kad jus rišatės dėl idėjos, bet r i 
sami ne idėjai? Ir aš drįsau juim 
tą tarti. Sukritikuokite mane. < 
aš busiu užganėdintas.
’ Priežodis sako: “kam skauda, 
tas dejuoja“. Ir man skaudu, to
dėl ir aš dejuoju, skundžiuosi ant 
mČisų rišėjų-tvėrėjų. Neabejoju, 
kad draugai paskaitys tą tik mano 
ypatiškoms pažiūroms. Bet ne 
teip yra. Aš dariau viską ne ypa- 
tai, ne savo ypatai, kadangi mano 
ypatai visi šių dienų Sanjungos 
nuotikiai nežadėjo nieko gero, prie
šingai: aš tikėjau to, ką šiandien

turiu, t y. tikėjau sulaukti pur
vus, apšmeižas, vardus: griovėjo, 
vaidų kėlėjo ir tt Tikėjausi todėl, 
tad Sanjungos draugų dvasia bu
vo aiškiai matoma. Ir neapsiri
kau. Šiandien viešpatauja musų 
San jungoje veidmainystė, pasalu- 
mas, siundymas draugo ant drau
go, noras vadovaut, noras 
nuomones skaityt augščiau 
labiausiai socijalistišką idėją 
tis kirminas — egoizmas.

Aš bandžiau kovot su toms vi
soms musų ydoms. Buvo draugų, 
kurie man gelbėjo. Bet męs ne
buvom rišėjais, tik paprastais mir
tinais žmonėms. Todėl, kol kas 
musų pasistengimai liko be pa
sekmių. Męs nenorime ir nega
lime rišti darbininkų krūvon to
kiu budu, kaip kad daroma dabar. 
Męs nenorime panaudot vardo 
idėjos, nenorime juom vein skam
binti. O kas to nenori daryt, tas 
šiandieninės visuomenės akįse yra 
nieko nevertas. Aš nenorėjau 
skambint į varpą “sutvėrimo 100 
kuopų“, likau kaltas prieš socija- 
listų visUbmneę (nors, tikiuosi, 
ne prieš visą). Tie, kurie skam
bino į tą varpą, liko karžygiais San 
jungos. Sutverdami kuopas, įkvė
pė sykiu ir idėją neapykantos kuo
pų draugams; pasirodymui tos ne
apykantos nereikėjo ilgai laukt. 
Vos spėjo susitvert, o jau mokėjo 
nutart, kad reikia išmest iš San- 
jungos anarchistus. Nutarimais 
pasinaudojo tie, kurie tų nutari
mų turinį įkvėpė. Pasinaudodami 
nutarimais, man šiandien apreiš
kė, kad jie, remdamiesi tuo nuta
rimu, manę pavaro nuo darbo, 
kad aš nuo šios dienos neesu San
jungos draugu, kad aš net Sanjun
gos draugus negaliu draugais va
dint (nors, kiek aš matau, San- 
junga to darbo jiems dar nepa- 
vedė atlikt). Jie negalėjo man 
prirodyt nė idėjos dalykuose pra
sižengimų, nė tame darbe, kurį aš 
dirbau prasimaitinimui. Prašant 
būtinai parodyt faktiškai kaltės, 
“Kovas” administratorius, nors rau
donuodamas. pasakė: “Aš tavęs ne-

■ apkenčiu: ir kol aš busiu “Kovos” 
administratorių, tavo koja čia ne
įeis nė prie darbo, nė kitokiu bu-

l du. Ir aš visas savo spėkas ir 
t energiją ir turtą padėsiu, kad tu
• čia nebūtum. Kaip greit aš nebe

busiu prie “Kovos”, tu vėl galėsi 
čia būt. Žodžiu: aš nenoriu “sė-

1 dėt su tavimi viename suole”.
i Tai paskutiniai žodžiai, kuriuos
• aš išgirdau išeidamas po beveik
■ ketvertų metų darbo iš “Kovos” 
» redakcijos, kurios gerovės - dėlei, 
- nesykį turėjau badant ir driskiumi
■ būt, ką gali paliudyti Philadelphi- 

jos daugelis draugų! Ir tą iš-
; girdau nuo draugo,kuris yra, gali

ma sakyt, pirmas rišėjas-tvėrėjas,
• agitatorius ir apginėjas socijaliz- 

mo principų — sykiu ir žmonišku-
> mo, — t. y. nuo drg. F. Bagočiaus,
• Prisipažinstu, to aš netikėjau.
• Taigi, šiuomi aš pranešiu drau- 
: gams, kad nuo šios dienos, t. y. 
t- nuo 2 dienos rugsėjo š. m. aš jau

Sanjungos draugu, negi 
‘ “Kovos” redakcijos darbininku, 
i Tą ir kitą nusprendė naujas admi-
■ nistratorius, išrinktas visuotinu
• Sanjungos referandumu, taigi pil

nai demokratiškai. Todėl aš ne-
• galiu dabar nieko prieš tą sakyt, 
i nes eičiau prieš demokratiškumą.
> Sykiu su tuom pranešu 11-tam 
: Rajonui, teipgi Veik. Komiteto na-

.rianis^ kad aš, pagal nusprendi
mą administratoriaus, negaliu būt 
nė pirmojo rajono sekretoriumi, 
nė antrojo nariu. Ir todėl kaip 
vienas, teip kitas, malonės užpildy
ti tuščią vietą. Priegtam priduriu, 
gal 11-tas rajonas paskaitys demo
kratišku sugrąžint man kelionės 
konferencijon lėšas 7 dol. ir į 
Sus. Veik. Kom. 5 dol. Primenu 
tą dėlei to, kad aš nestoviu bliz
gančiai finansiškai, todėl negaliu 
to daryt, ko iki šiol ir kiti nedarė, 
t. y. važinėt savo lėšomis. - Gal 
ir tą priskaitys griovimu Sanjun
gos?

Šį atvirą laišką siunčiu ne į or
ganą todėl, kad aš, kaipo ne na
rys Sanjungos, nebeturiu tiesos. 
Bet tikiuosi, kad tas laikraštis, į 
kurį kreipiuosi, ne atsakys vietos. 
Neatsakys todėl, kad jis yra vi
suomeniškas, ir kad šie dalykai 
vra teipgi visuomeniški, nors la
bai stebuklingai surišti su mano 
,-pata Aš gi ant toliaus į visus 
laikraščius žiūrėsiu jau kitaip, bet 
ne pagal nurodytas ribas fanatiš
ko yardo.

Sanjungos draugai gal neat
kreips atydos į tą viską. Jeigu 
pavieniai ir atkreips, tai nelaimin
ga ta: demokratiška tvarka jųsų 
link, draugai, neturi jokio pasi
gailėjimo! Todėl geriau tylėt 
Tegul, bus tas užmušta “vardan 
idėjos”. Nieko aš jums neturiu, 
draugai, daugiau ką sakyt.

savo 
kitų, 

ėdan-

■

O vienok, judinkime vyrai že
mę!

Buvęs L. S. S. narys ir jųsų 
draugas.

A. Bernotas.

VIETINES ŽINIOS.
------

— Rugpiučio mėnesyj ChicagoJ 
pasimirė 2690 ypatų: 1504 vyriš
kiai iri 186 moterys. Pereitą gi 
sanvaitę pasimirė 553 ypatos: 307 
vyriškiai ir 2^3 moterys. Daugiau
siai mirčių, nes 138 buvo nuo pilvo 
ir žarnų ligų.

— South Chicagoj likosi suareš
tuotos septynios lenkiškos mote
rys, kadangi pasirodė, jog savo 
anglių krautuves jos pripildė an
glims iš krautuvių Baltimore ir 
Ohio gelžkelio. Pas jas rado an
glių už 1500 dol.

— Ant kertės Pierce ir SpauM- 
ing avė. rado be žado gulintį 70 
metų vyriškį. Veidas jo buvo su
draskytas. Nugabeno jį ligon- 
butin, bet iki šiol jis vis guli be 
žado. Matyt jis gatvinių plėšikų 
likosi sumuštas.

—- Chicagos mokyklų užveizda 
paprašė sveikatos užveizdos visus 
viešų ir parapijinių mokyklų mo
kinius peržiurėtijcad persitikrinti, 
ar terp jų nėra sergančių limpan
čioms ligomis. Europoj didesniuo
se miestuose toki peržiūrėjimai 
mokinių nuo seniai yra daromi.

— Nakvynės namuose pn. 313 
Mihvaukee avė. rado lovoj užmuš
tą 30 metų Joną Gregelių. z Kas 
jį užmušė, nežinia, kadangi žmog
žudystę patėmijo nakvynės namų 
savininkė tik po kelių dienų.

— Pereitos nedėlios vakare, ant 
kertės 45 ir Loomis st., Armuro 
skerdyklų dalyj siautė gaisras, ku
ris pridirbo nuostolių ant pusės 
milijono doliarių.

Redakcijos atsakymai J
M. Alytai. Nesuprantame, ar J

Tamista patalpinimui laikraštyj J
atsiuntei savo “Atvirą laišką”, o J
gal geidei put
Atsakyti negalėjome. įneš Tamista j
ne pridėjai savo antrašo. Jeigu ■
paimti prasmę Apšvieta kuo i ||| 
plačiausioj prasmėj, tad ji apim- II
tų visus moteries reikalus, tai vie- 
nos jos pakaktų, bet iš Tamisto# 
pirmiau atsiųsto rašto matyt, kad l|| 
ją imi siauroj prasmėj, kadangi 
ekonomiją ir politiką atskiri, tai S
reikia manyti, kad ir kituose da- g 
lykuose Apšvieti Tamista imi ||
šiaurioj prasmėj . Imant toj pras- ‘-ĮB 
mėj, apart Tamistos nurodytų da- 
lykų. moterims reikia lavinti šir- B 
dį. kelti jų lįorą, nes be jos ir 
politikon ne įstengs nieko dores- 
nio įvesti, jos bus tik žmonių veis- K 
lės pataitėms. Tuom tarpu iš Ta- 
mistos rašto "Lietuvoj” patilpusio O 
matyt, kad įnagius pakelitnčius mo- ž 1 
teries širdį Tamista atmeti, nei !
šauki: gana per tautiškus akinius ]
žiūrėti; ga»a apdainuoti Lietuvos į ? 
upelius ir žolynus! Teisybė, tau- Į 
tiškų akinių ne pakanka, ne užten- J 
ka nė išmokti mylėti gimtinį kraš- n
tą. jį apdainuoti, bet tas( yra ge- ||
riausiu įnagiu lavinimui širdies; !
Reikia ką nors mylėti, nes be to 
tiesiog negalima persiimti pildymu ||
pareigų. Yra ir daugiau moterų fl
reikalų, bet šiuom kartu purodo- 1
me tik tuos, kokius laikome svar- 
besniais. >

Darbininkui iš Westvillės. Kas a 
nori, kad jo raštai tilptų be trum- >
pinimo ir perdirbinėjimo, turi teip 
parašyti, kad taisyti ir perdir* |
binėti nereiktų. Tamistos gi ras- 1
tas l>e pertaisymo tilpti negal, nes I 
jame yra vietos ir nesuprantamai 
aprašytos, yra ir visai su aprašy- || 
mu nesirišanti dalykai. Reikia to- ų
dėl ir trumpinti ir perdirbti. Be- 
reikalo redakcijos raštų netrumpi- J
na. Kas nesutinka, kad jo raštas, 
nors negerai parašytas, tilptų be 
sutrumpinimo, geriau tegul į laik- 
raštį nieko nerašo. Jeigu Tami- f
stos raštas tilptų teip kaip jį pa- | 
rašei, pats iš jo juoktumeis. 1

Baltam jam. Už Tamistos 
kores}X>ndenciją reikėtų mums |
prieš teismą atsakyti, o mes, ne- |
žinodami tikro dalykų stovio, ne
galime imti atsakymo, pats Tami
sta rašai paslėpęs savo^ ypatą. 
Nors “Žyvatai" gyvų ypatų ir ne
labai tinka laikraščiui, bet jeigu į
Tamista pasirašysi tikra pra- ;
vardę, teip kad pats už savo raštą g
atsakytum, galėtume jį patai- |
pinti: bet geriausiai buvo tą J
siųsti tiesiog kam nors iš Bayon- |
nės lietuvių, be laikraščio tarpiniu- J
kyc m
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VIS AUGŠTYN IR AUGŠTYN.
Męs visi bandome lipti augštyn 

savo draugijiniame padėjime ir 
pasiekti tą, ką pasiekia musų kai
mynai. Šitoji puikč yra labai ge
tą. kolai męs turime gana išgalės 
ir stiprumo, bet męs matome dau- 

‘ gelj bandant pereiti savo kaimynus 
tik paviršutiniu išvyzdžiu ir einant 
toliau negu jie išsigali. Tas su
naikino netik pinigiškai bet ir ant 
kūno daugelį vyrų ir moterų. Buk 
atsargus ir niekuomet savo kovoje 
neduok savo kunui nusilpnėti. Kaip 
tik pastebėsi, kad negali priimti 
ir sugromuloti tiek maisto, kiek 
kūnas reikalauja užlaikymui savo 
stiprybes, imk T rinerio Ameriko
nišką Eliksyrą Karčiojo \ yno. Jis 
padilgins visus organus prie veik
lumo ir padaris juos stipriais tiek, 
kad atstovėti visokiam darbui, ši
tas vaistas yra branginamas visose 
ligose, kur netekimas noro valgyti 
ir stiprumo yra pastebiamas. 
namas aptiekose. Juozapas 
neris, 616-622 So. Ashland 
Chicaco, III.

Gau-

Ave.;

Draugysčių reikalai.
PIRMAS METRUS PIKNIKAS.

Chicago, .111. Pietines Dalies Gledo- 
rtų Dr-atės’ pirmutinis metinis pikni
kas atsibus' nedėlioj. 13 d. rugsėjo 
(SepL), Paul’o Grcnre, West Pullman, 
III. Norinti gerai pasilinksminti, teik- 
sities pribūti. Prasidės 1 vai. po pie
tų. įėjimas porai dykai. Pavieniams 
nieko. Lietuviška orchestra.

Pajieškojimai
Pajleškau Domininko Pukinsko. iš 

Kauno gub., Šiaulių pav., iš miestelio 
t*garės; jis yra vidutinio ūgio, gelto- 
tonų plaukų, eidamas šlubuoja; 19 d. 
šio mėnesio išeidamas išsinešė iš bak- 
so $15.00. Kam teks jj patėmyti kur, 
malonėkite pranešti adresu:

Jonas Zomer,
50 W. 23 SL, Chicago 111.

Pajleškau savo draugi) Antano 
Brazdžionio. Jono Jankiavičiaus, Emi- 
lijcs Malasauskaičios. Visi Pompenų 
parap., Panevėžio pav., Kauno gub., 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:
■" ---------Jaottra šlmb-J,
% A. Z. Flewlleng Co., Taft, Mont.

Pajleškau savo brolio Antano Bu- 
d ręski o, 5 metai kaip Amerikoje, pa
eina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Šilalės 
ar kas 
Tesu:

parap., Vabolė sod. 
kitas teiksis duoti

Ona Budreskytė.
468 N. 3rd St., E. SL

Jis pats 
žinią ad-

Louis, III.

Pajleškau apslvedimui moters ne 
senesnės per 40 metų; turiu didelę 
dirbtuvę gražioje vietoje, kur dirbu 
kryžius j altorių, mukus ir visokius 
šventus paveikslus; atsišaukusi turi 
būti dora katalikė.

A. J. Kalosky,
Kraus Park, W. Goveraor Street, 

Springfield, 111.

Pajleškau savo brolio Jono Tolei- 
kio. Kauno gub., Šiaulių pav.. Laukių 
parap.. Pakapių sod., 8 metai kaip 
Amerikoje, 2 metai atgal gyveno Chi- 
csgo, IR. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresų: 

Stanislovas Tolelkis, 
212 Whittenton SL, Taunton,

kitas

Mass.

Čepu-
Vove-

ratlnų parap., Petras Saločių parap., 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Jonas Skarka,
227, Garden, Mass.Box

Ant Pardavimo
DU PUIKUS FLATAI ANT 
RANDUS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOS NAMUOSE.
Du puikus, po 7 ruimus, flatai 

ant išrandavojimo “Lietuvos” 
redakcijos namuose. Situose Al
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, čtymu 
apšildomi, elektriką ir 
šviečiami, visada yra 
šaltas venduu ir tt.

gazu ap
šiltas ir

randuojasiParsiduoda pigiai arba 
medinis namas su krautuve ir gyve
namais kambariais po nr. 4947 Berring 
avė., E. Chicago, Ind. Kreiptis reikia 
pas savininką. Joną Kendrą, 4947 
Berring avė., E. Chicago, III.

Parsiduoda pigia kaina aaliunas 
lietuvių apgyventoje vietoje; vieta 
gerai išdirbta, parsiduoda dėlei ne
sveikatos savininko. Reikia kreiptis 
adresu: 56 W. 25th St., Chicago. 111.

Parsiduoda dėlei išvažiavimo | tė
vynę pigia kaina sankrova valgomų 
daiktų su arkliu, vežimu ir naminiais 
rakandais. Vaizba gerai Išdirbta lie
tuvių apgyventoje vietoje. Kreiptis 
reikia po nr. 121 W. Huroo 8t., Chi
cago, m.

Duodasi randon barzdaskutykla ge 
roj, lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje, pamatyti galima po nr. 
Commercial Avė., So. Chicago, 
savininkas ant antro augšto.

8706
III.;

Gary, Ind. atidaro plieno dirbtuves 
ir vyrai gavę ten darbą, neturės kur 
būti. Kas nori pirkti lotą, gali dykai 
nuvažiuoti nekėlioj, 
neslo apžiūrėjimui, 
pas Frank Mitchell, 
St., Chicago,

13 dieną, šio mė- 
Atslžlnoai reikia 
3428 So. Halsted

111.

valstijoj 
Norintiejie

žemės po 
pirkti gali

Missouri’ės 
$8.00 ak ras. 
atsižinoti per laišką, {dėdami 2-centi- 
n| k rasos ženkleli, nuo Andriaus 
Smlth, 3428 So. Halsted St., Chlca- 
so- III.

Reikalavimai
Reikalingas lietu vys už raštininką 

gydytojo ofise. Turi mokėti susikal
bėti angliškai, gramatiškai lietuviškai 
Ir lenkiškai rašyti. Turi būti švarus 
ir nesibijoti darbo. Vienvalinis dar
bas atsakančiam vyrui.— 1149 
Oakley avė., Chicago 111.

8.

MOKYKLA ŠOKIŲ, 
mėnesj, pasididino dviem 
daugiau, kaip buvo du mėnesiai

rul-SI 
mals 
atgal; kas subata bus salėje šokiai su 
gera muzika. Vyrams mokestis pa
kelta. o merginoms 6 lekcijos dykai. 
Mokina: Misa T. G., Misa L. T., Misa 
A. K. ir ponas W. K. Profesorius Ju
lius S. 2501 So. Halsted St., kertė 
Archer Avė., Chicago, Ui.

160 akrų įaišdirbtos žemės, 5 my
lios nuo Whlto CUud, Mich., Newago 
Co. Gera, lygi žemė. Kaina $15-00 
akras, mokąnt iš kalno $12.00 už

Valstijoj* Wiscon*ln.
40 akrų Junąau Co-. W!sconsin, 

30 akrų išdirbtos žemės, 10 gi akrų 

dykos tinka 
stuba, maži 
Kaina ....

ios ganyklai, gera nauja 
i tvartelis ir šulinys.

.......... .. ............ $600

80 akrų išdirbtos žemėa, Portage 
Co., Wia., 2 mylios nuo Stevens 
Polnt. 50 akrų ariamos, 15 pievos. 
15 ganyklos su mišku. Visos reika
lingos trobos, mašinos ir tt. Skolos 
yra $2 500. Reikia įnešti $1.500. 
Kaina $50 ąkraa ...................... $4.000

40 akrų išdirbtos žemės, Portage 
Co., Wls. 4 mylios nuo Stevens 
Polnt Vieps reikalingos trobos. Ge
ra žemė. Skolos $1.300. Reikia {neš
ti $1.200. Kaina ...................... $2.500

80 akrų, Portage Co., Wis. m 
mylios nua miestelio Dewoy, 7 my
lios nuo Sevrns PoinL 60 akrų aria
mos žemėĄ 10 akrų pievos, 10 akrų 
ganyklos su mišku. Visos reikalin
gos trobos, Vi iš kalno, likusi dalis 
ant išmokeačių. Kaina .......... $3.500

90 akrų neišdirbtos žemės. Portage 
Co,, Wia. Gera žemė. Pusė iš kal
no, likusi dalis ant išmokesčių. Kai
na ......f.................................. 82.000

40 akrų ariamos žemės, Portage 
Co.. Wls. 4 mylios auo Stevens 
Polnt. Troba ir daržinė. Skolos $1.300. 
Reikia įnešti $1.200. Kaina $2.500

80 akrų Clark Co, Wis„ Woodvilie 
Tosrnahip, 3 mylios nuo miestelio Oo- 
lombia, 8 mylios nuo miestelio Neill 
avilio. 20 akrų dirbamos, o likusi 
kelmynė. Ryšis žemės smiltis su mo
lių, kalnuota. Ant tos fermos stovi 
troba, atsidus ir vištinykas. * Ant iš- 
mokesčlo $1.200. Kaina už grynus 
pinigus .J..................................... - 8800

80 akrų Waushara Co.. Wls., 2 Ir 
H mylioe nuo miestelio Wiid Rooe. 
60 akrų ariamos. 20 akrų ganykla. 
Visos reikalingo* trobos, mašinos, gy
vuliai. ir kiti farmos padarai, žemė 
gera, geri aplinkui keliat Wlld Rooe 
yra lenkų bažnyčia, j kurtą priguli 
net 1000 šeimynų. Kaina su visais 
farmų pad a ra i a ir gyvuliais $4-000. 
Kaina ttkjtai ui žemę ir trobas, be 
gyvulių ir mašinų ...................... $3.000

Uos nuo tniestelio Killboum City. 2 
ąąyllos nuo Wtsconsln River. šėmė 
netšdirbta. Kaina $20 už akrą, arba 
160 akrų kaštuos ...................... $3200

136 akrai Juneau Co., Wta^ arti len
kiškos bainyčioe. ? ir H mylios nuo 
miestelio Mouston, Wls. 80 akrų 
ariamo*, likusi ganyklos. Gera žo 
mė Ir visokį javai yra sėjami ir gra
žiai auga. Geri keliai ir visur aplink 

farmos. Vlsoe relkailn- 
trobos Ir mašinos, t ei po

lai yra parduodama drau- 
Arti trobos bėganti*

šlygoe: $3.000 iš kalno, ly- 
mokėjlmo su 5 nuošimčiu, 
farmoe su gyvuliais ir vl- 

$6.500sais pad

«i ir «y 
ge su 
upelis, 
kis ant 
Kaina t

100 akrų Juneau Co.. Wls.. arti 
miestelio 
dirbamose llkusiejte 78 akrai po gi
ria. Trobos ir gyvuliai. Kaina su 
gyvuliais ..................................... $3.600
be gyvulių ................................. $3.000

40 akrų neišdirbtoa žemėa Portage 
Co., W 
Polnt. 
per lau 
augusi 
Kaina

Mouston. Wi». 28 akrai

Pajleškau savo draugo Jono 
Ho Kauna gub., Šiaulių pav., ■ 
Hškių sod., pirma gyveno Cinclnnatl, 
O. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žiąią adresų: , ,

; __ Kaz. Ostrovskis,
120 Ames st., Brockton Montello, Mas.

GERIAUSIAS LAI-

yra geriausias laikas

80 akrų, 2 fmyllo< nuo Tremble, 
2V6 mylios ni\o FlUville, Wis. 10 
mylių nuo Green Bay. Wis. 35 iš
dirbtos, likusi** po mišku. Daržinė 
ir tvartas. Upelis ^ėga per lauką. 
Pusė Iš kalno,rillkusf dalis ant išmo- 
kesties. Kaina .......................... $3.000

Indi aite.
80 akrų States CąM Ind., 5 mylios, 

nuo Hamlet, 5- m y Ros nuo Walker- 
town, 10 mylių nbo* Knoz. 60 akrų 
smilties su šljBa, 19 akrų miško, 5 
akrai kalvos, 5 -akrai sodo. Visa ap
tverta. Trcboa, Kaina $45 akraa. 
Iš kalno.

115—117 akrų. Išdirbta farma, Jo*, 
per Co., Indra prie pat Knlman. Ind. 
65 mylios nuo Ctjlcagos. III. Kaina

320 akrų Jasper Co., Ind.
Uos nuo miestelio Knlman. 
dirbta. Puikios trobos, visos reika
lingos mašinos, didelis' sodas. Kai

H my- 
visa lš-

Minnesota.
160 akrų. Grant Co., Minn , 4 my- 

Įlos nuo Merman, Minn. Juoda prai- 
rlnė šlyną. Gerai išdirbta. Visos 
reikalingos trobos, stovi ant knino. 
šulinys. Skolos $2.000. Reikalauja 
paslulljlmo, arba išmainytų ant ki
toniškų nuosavybių. Kalas . / $8.000

N. Y.
Trobos,
Prūdas
• Taigi

28 akrai, O n si d a Co.. arti Freeport. 
Išdirbta, gera, lygi žemė, 
mašinos, padarai, gyvuliai. 

Kaina ...........  $1.200
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. Olsxewski, 
3153 S. Halsted sL, Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
AHuma Ir kitos peaskoa, Guy do 

Msupasaant'o, vertė J. Laukia, ši
toj kny gulėjo telp* šios pasakos: 
Alluma, Notikrl braaglejto akmenys. 
Baimė. Du maži kareiviai. Dienynas 
padūkėlio, Mėneolešmje. Valdulya. 
Užžėlusioj padangėj., Atsikirtimas.

vlao U labai gerų pasakų Ouy d e

raštininkų pasagų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina 35c.

Airija. Lapais iš Mtorijoa Airijos 
Parašė A. Janulaitis Pusi $3. Kai

Pajleškau savo pažystamų Jono 
Kildušio ir Vinco Staškevičiaus, treji 
metai atgal gyveno Brooklyne. N. Y. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

John Kublinski,
10 E. Park St. Butte. Mont.

DABAR
KAS PIRKTI FARMOS.

Dabar 
pirkti farmos, kuomet visoki ja
vai lauukose auga. Tiktai dabar 
gali pažinti kur yra gera, o kur 
prasta žemė, kolai javai nenukir
sti. Todėl, norinti žemę pukti, 
važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
tysite ką perkatę, nepirksite katę 
maiše.

“Žinyčios” žemė 'Wisconsine 
dabar parsiduoda po $15.00.

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

Pajleškau savo pusbrolio Klemen
so Vaitiekūno ir draugo Jono Skriedu- 
lic. abu Kauno gub., Šiaulių pav„ Jo 
niškčs parap., Vaitiekūnas Šimkūnų 
sod., Skriedulis Evošklų sod. Jie pa
tys ar kas 
adresu:

Valstijoje Michlgan.
40 akrų Lake Co. Michlgan, 

išdirbta, su trobomis, šuliniu ir 
Kaina .............................................

sodu.
8700

12 Unneaus

kitas teiksis duoti žinią

J. Briedis,
PI., Flushing, N. Y.

savo dėdės KazimieroPajieškau
Briedžio, Kauno gub., Panevėžio pav.. 
Naujamiesčio parap., 20 metų, kaip 
Amerikoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Antanas Briedis,
2134 Forbes 8t.. Pittsburg, Pa.

120 akrų išdirbta farma, 30 
pelkės) 7^ mylios nuo Benton 
bor, Mich., 3^ mylios nuo Coloma. 
Visos 
darai, 
žlmal 
Kaina 

Tai

akrų 
Har

reikalingos trobos, sodas, pa- 
gyvuliai, vėjinis malūnas, ve- 
ir tt. Telefonas ant farmos. 
........................................ $10.000 
yra kaina šių dviejų farmų.

Kas jas pirks š| mėnesi, 
pigiai.

gaus jas

Apgynimas. Apysaka 
u Henriko 

Slnklevlčiaus apysakos "Tvanas" 
perdirbo 8. J. Vartė Adolfas Vėgfr 

Pusi. 13$. Kaina ....... ... 30c.

Clscerius Domlcljonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
Ih laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pus
lapių 217 - •

Koka mums reikalingas “Valskas1 
Vertė M. Pusi. 15, Kaina..............5c

Katorgonl Atsitikimas iš Murav
jovo laikų. Vilniuje. Parašė P. B. 
Pusi. 18. Kaina ................... 10c

Męs Ir Lietuvos socljaldsmokm- 
tai. I, Musų artimiausias tikslas ir 
kelias. II, Lietuvos socljaldemoiF*- 
tai ir kultūra. III, Lietuvos socijal- 
demokratai ir tauta. Parašė Juras. 
Pusi. 16. Kaina ..........................

Kaina 50c. Apdaryta 65c

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Išguldė P. B? Puslapių 35. 
Kaina........ ....................    10c

— Daktaro 
me akte.

Dangus.

kabinete, Komedija viena-
Pagal lenkišką sutaisė K.

39, Kaina...................... !5e.

Pagal K. Flammarion. Pv 
Brandukas, (ru paveikslė- 

Knyga parodo kokios yra pla
netos. kaip jos eina ir kokią įtekmę 
turi viena | kitą. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta .......................  75c

Komunistų Msnlfestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link 8oc. partijos, 
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52, 
Kaln» ........    20c.

Menininkas * arba Maglkaa. Pa* 
gal Panov, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visoki magiški pavelkšlėliai Ir 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus
lapių 32. Kaina ...........  15c.

Malūnas. Apysaka; ii rusų kal
bom vertė Pranas 8-lis. Puslapių 23. 
Kaina ............................................. 10c. ,

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas Iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kal-

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

Difteritas, Parakė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. 
T. Kaina ............................................. *<•

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L Hammere- 
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšiua.

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų tarp protosto- 
nlškos ir katalikiškos šalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214. Kaina ..................... ?5c

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
mnaucko atminimui. Knygą sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi 77 Kai
na .................................................... $135

Gerai atlikta Išpažintis. U italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, 
Kaina ............................................. 15c.

Geležinkelis. Pagal svetimus raši 
niua, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo 
mi žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu bodu kas pradėjo nau
dotis išrautu geležinkeliu. Puslapių 
81. Kaina............................................10c

Gulivere Kelionės | nežinomas šalis. 
Išguldė | lietuvišką kalbą P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir jų ypatybes, žin
geidus ir juokingas aprašymas. Pusi 
98. Kaina 50c

Gvyenlmo Gabalėliai. Puošė 
Btlkleiia. Telpa čia 13 sekančių 
rašymų; 1. Prakalbos vietojo, t. Sau
lutė teka. 3, Pavasario stebuklai, 4. 
Vasaros rytas. 5, Piemenėlis, 6. Bene

K.

a**11**“* **•">*. Tito im. t JtotMm. *. MTO-. t.
»OM trasūs T*n.<i pramokti viraKurtl., W. Skalviu*. II. tScao*.kurie 

angilžkal susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J.'Lankia Be
niai pageidaujama tokia knygelė, do- 
bar yra jau gaunama. Ir kiekvienas 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka anglišką kalbą, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................. 25c.

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- 
pi et Įjos prakeikimas; Pra vonia v 1 Jos 
prakeikimas; Popiežljos prisakymai 
Apie Kelpą ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta. Ir Atsišaukimas | žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina .................. 10c.

Antras Krikštas. Šių laikų apysa- 
Parašė 
Kaina

12 16 dienų bėgio. 18, Laukas. Pusi.
50. Kaina........................................... 25c

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum 
poo poemos, parašė J. V lako* k*. Tel
pa čia ellėa: Gyvybė. Ištvirkėlis. Vy
lias. 3 aocet^l. Proverbal ir Jautimai. 
Pusi. 41. Kaina 15c.

83.

Išsivystymas vaisiaus g/vunų. Pa
rašė Dr. J. LZuMs, Bu daugeliu pa 
veiks lėlių Iš embrioiiogijos Pusi. 
12 Kaina ................    10c.

Istorijos-Pasakoa, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos < 1) Lietu vė- 
didvyria, 1) tamaičiai-drąsooliai, 3) 
Pilėnų apgyvenimas. 4) Lietuvių krik 

j Alas, $) Vytautas mųsų didvyriu, 
arba Tyro Duktė. Apy •> Mu4,b tk* 7) Lenkų

Br. Vargias Puslapių

Amalunga------ .
saka iš gyvenimo Indtjonų. Amerikoje* 
Pusi. 72. Kaina “ nlgaikštylė.

Kantiškos, apie peklos kančias. Su
rėkė Liepukas. Telpa 20 giesmių, pa- 
rėžyta juokingai, teip kaip “Davatkų 
gadžinkos“. Pusi. 40. Kaina 15c

Kraujo sėja. Apysaka U laikų ka
rės Maskolijos su Japonija. ParrAė 
Waclaw žmudzkl, Lietuviškai išvertė 
V. Stararas, Dviejuose tomouse.

Apysakoje aprašyti mūšiai ant že
mės ir ant Jurtų, aprašyti telp aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viską matai 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja" yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
Ir naudingos ir smagios perskalttytl, 
dėl to ją telkiame kiekvienam per
skaityti.
Pirmas tomas Pusi. 289. 
Antras tomas pusi. 246.

Kaina $1j00. 
Kaina 81 -00

Labdarybė pirmiau* Ir
U P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa 
čia: | Senovės p šonų labdarybė,
II Vyskupų ir vienuolių inbdnrybė. Ir
III Buržunzų* labdarybė. Pusi. 36,
Kaina ....................................u...... 10c.

dabar. Para

Labai Gražios Dainos. Surinko K. 
Stiklelis. ' čia patilpę 82 dainos nuo 
žmonių užrašytos Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Pusi. 39. Kaina 15c

Laikrodininko
Erkman šatnaną.
veikalas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44.

atminimai. Paauk 
sutaisė B. M. Pa

Kaina..

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Btiklalio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva
— U pails. — Giria. — Vėjas. — Ra 
aa. — žaibas. —- Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. — 
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai-

Lietuva Ir jos reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas Kas męs esą 
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros 
mųsų motinos * Tėv/nėa? Pusi. 20. 
Kaina .....................'...................... 10c.

Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis 
iš senobiško lietuvių 
ktuoee veiksmuose. 
Lermontovo poėmą 
Parašė Jonas Ralis.

gyvenimo. Pen 
(Tu^’.’a pagal 

“L^luvaitė’).
Pust 24. Kai

Lietuviai! ar gerai* keliais žangla- 
sm priekyn? 
mus | lietuviškąją 
Joao šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džiu 1906, Union 
gruodžio 1906, Edvardevtlle. Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kalne 15c.

Nuoširdus stslliepl- 
vlsuomenę D-ra 
sutrauka kalbų, 
CocUra 25 gruo- 

City, Connra 26

Lietuvos Virėja. Atikus pamokini
mai ir parodymai, kaip virti, kepti- ir 
taisyti visokius puikius valgius su 
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas 
ninku; kaip daryti skanius ir nebran
gias naminius gėrimus ir tL Sudėjo 
Aldonė V. Pusi. 256. Kaina..........80c.

Marija muaų Viltis arba ėvenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de' 
Ligorl raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63, Kaina

Nutruko. Vieno veiksmo 
Parašė Smalstys-Smolakis. 
Vaidintojų Būreliui paskiria 
Pusi. 20. Kaina .................

15c.,

komedija.
Kamajų

Autorius.
........ 10c.

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

Nieko be Priežasties. Komedija vie
name akte. Lietuvtškon kalbon ver
tė Mag. Parai kietis. Puslapių 34. 
Kaina ................................................. 16c

Naujas Lietuvių Lems n torius, arba 
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė 8. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms ir spaudintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu au
dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
kom* Mokslainėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pusi. 133, su ap
daru. Kaina..................................... 65o

Oras, Vanduo, šviesa Ir^šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman o. 1 ’utaisė 
šernas. Visiems suprantamai nra- 
šyta ypatybės chemiško ir tiek zo 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
138. Kaina............................  40c.

Pasakos, Prityrimai Ir Veoelijos su 
dainomis. Suderinimais parašyta 
kun K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikial, žaislai, giesmės, 
veseltjos. najiviškai Išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Paul 
Kaina ............................... . ...........

141.

Pistr© C a ruso. Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Pilėnų kunigaikšti:. .Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio 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.

Popuilarlškas Rankvedis Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I, skyrius: Srarybė, 
Pajiega. Svarumas, svarstyklės ir tL 
II skyrius: šiluma. Gezų IšsiF'.ėti- 
mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
metrai, šilumos jausmas, šaltis ir 
tL III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas ir tL V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas, 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
ižai platinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tL Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatlnininkams. Pusi. 100. 
Kaina ...........  40c.

- Pajleškau Antano Ačio Ir savo vyro 
pusbrolio Antano Valšio, abudu Kau
no gub., Šiaulių pav„ Lūkės parap., 
Indrečišklų kaimo. Antanas Ačlus 
jau antru, kartu Amerikoje, girdėjau 
Jj esant Illlnojaus valstijoje anglių 
kasyklose. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią sdresu: 

Marija Vozmontienė,
4765 Malross 8t., Phlladelphia, Pa.

120 akrų 
mišku, 
mylios 
užsėta 
trobos,

ir 
2

160 akrų išdirbta farma,, 
ariamos, likusi po ganykla 
17 mylių nuo Muskegon, 
nuo stoties Holton, 50 akrų
rugiais. Sodas, visokį vaisiai, 
gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma
žo, bet gražaus ežerėlio, daug žuvlų. 
Išlygos: y dalis iš kalno, likusios 
dvi ant išmokesčių per 3 metus. 
Kaina ..............................  88 000

Pajleškau savo pusbrolių Antano (r 
metai kaip Ame 

rlkoje, gyveno Chicagoje> abudu Kau-

80 akrų išdirbtos žemės, arti 
Lavton, Mlch. . Gera žemė. Mažas 
-<odas. 30 akrų vynuogių, likusi šį
met kornais apsėta. Mažas obuolių 
jodss. Parduos po 40 akrų. ’ Kaina

^Pasaką apie Adomą Ir J ievą. Prie- 
das*prie sulyginamosios mytoliogtjos. 
Pagal vokišką, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pusi. 31. Kaiuna .... 10c

) Aldonė, gailiaširdė ku- 
nlgaikštylė. 9) Birute, gražioji vai 

2541 diialtė. 10) Keistutis, šėmaičių ap
gynėjau. Puslapių 54. Kaina . 15c.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa čia šimtai įvai
rių -nurodymų pataisymui valgių.

Kaina ...................... $1.25

i. % mylios nuo Stevens 
lažas namelis. Upelis bėga 
)• Dalis išvalyta, likusi ap 
ledžials, bet lengva išvalyti.

8800

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas. 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa. 5.) Paskutinė Judos nak
tis ir 6.) Pats kaitas. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c.

Prabočių šešėliai. Dramatiška AL 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aidlja suside
da iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos. Ne- 
san-žmonės. ir iš mysterijoe: šventa 
Ugnis. Veikalas 
mis, arba visas, 
na ........................

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

Pusl. 555.

kesties.

80 
Įlos n 
hill. 9 
ariamos. 
Visa a 
bos.

35—40 
si miš 
gos ti 
dalis

Shawano Co., W!s. 5 my- 
Cecil, 5 mylios nuo Under- 
lios nuo Shawano. 70 akrų 
10 akrų ganyklos ir miško,

verta. Visos reikalingos*tro- 
s iš kalno, likusi ant 
Kaina $40.00 akraa.

ižmo-

netoli Green Bay, ___
iamo* iem/s. likusi apaugu 

Reikalln- 
kalno, likusi 
Kaina $2.700

Arti bažnyčios. 
$1.000 iš 

ant iimokestles.

100 
Wls. 
kalingos trobos. Kaina .

Wis.

akrų. mylios 
70 akrų dirbamos žemės. Rel- 

$5.500

nuo Krakow,

80 akrų. 5 mylios nuo Krakow, Wis. 
50 dirbamos žemės. Upelis bėga per 
lauką. Vlsoe reikalingos trobos, ma
šinos, gyvuliai ir tt Kaina.. 84500

92 akrai, miestelyj 
10 mylių nuo Green 
akrai ariamos žemės, 12 akrų mieste
lyj, padalintų į lotus. Trobos, maši
nos, gyvuliai ir tt. Upelis bėga per 
lauką. Kaina .......................... $5.500

FMtville, Wis. 
Bay, Wls. 65

106 akrai terp Pulaski ir Krakow, 
1H mylios nuo Krakow, 4 % mylios 
nuo Pulaski. 70 akrų 
Juodžemis. Geros trobos, 
gyvuliai ir tt Kaina ....

dirbamos, 
mašinos, 

... $8.000

64 akrai, netoli Green Bay, Wls. 
20 akrų dirbamos žemės, likusi po 
mišku. Geros trobos. Gyvuliai ir 
padarai. Kaina su padarais ir gu- 
vullal« ......................................... $3.000
Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500

120 akrų, 2 mylios nuo Flitvilie, 
Wis., 12 mylių nuo Green Bay, Wls. 
35 akrai išvalytos, likusi po mišku. 
Kaina $25.00 akras

80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wls.
6 akrai išvalytoa, gera žemė. Su tro
boms. Pusė iš kalno, lykis ant iš- 
mokesties. Kaina 818.00 akras.

40 akrų, terp Sobieski ir Pulaski.
6 akrai išvalytos. Sienojų grjčia
K*1“ ............................................. 8780

Istorija. Su kunigaikščių
Ir žemlapių. Lietuvos

Apie Rūkymą. Keli Žodžiai norin
tiems suprasti telsybą. Parašė P. B. 
Pusi.

Japonų Pasakos. Pagal rusišką 
vertimą sutaisė 8. Vaitiekuplunas, 
telpa čia 7 trumpos paaukos. Pusi. 
21, Kaina ......................................... $c.

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
nis (A. M lis). Trečią kartą atspau 
sta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kai
na ....................................   75c.

paradytas lošti
Puslapių 182.

dali- 
Kai- 

$1.40

13. Kaina 10c

bus gerlaus, kad socijaliBtal 
viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant 
Išleidimas, pertaisytas Ir žymisi 

padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę. Pust 83.............10c.

Ar geras katalikas gali būti soclja- 
llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užslpuldlnėja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, laikraščius ir tt. 
Pusi 15. Kaina................................. 5c.

Aritmetikos uždavinynaa. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lis. j

šita knygutė —» antroji Ir paskuti
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68.

gaus

Kai- 
20c.

Astronomija, parašė pagal 
Flamarijoną Ir Lockyerą, A. 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
▼isatą. Saulė, Pianėtos, Komė tos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje, 
įstatymai,
llų. Pusi. 62.

K. 
Aga

Mėnulis, Pasaulės
Su daugeliu paveikslė-

Kaina .............. 40c.

Attslsa Prlnceps. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Prlnceps, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos, 5) šuns li
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi. 
69, Kaina ....................................... 20c.

Auka, apysaka parašyta M. Lastau
skienės, ii 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

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Slnkievič’io, vertė Adl. V. ir 
Juros Švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičlue. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemftza ši knygelė aprašo 
klok nuostolio iš karės žmonėms ir 
kas | ją žmoniją stumia. Puslapių 
47. Kaina ......................   15c.

Koks privalo būti valkų auginimas 
Ir auklėjimas? Rankius raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems vaikus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. $1. Kai
na ..................................................... 25c.

Kaip tmonča su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimsi Ispanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 

Kaina...........10c.A. J-tls. Pusi. 34.

pamokinimai 15 de- 
Ir penktų bažnyčios

Katechotlškl 
šimties Dievo 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikls, 
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... $1.00

Kiškeliai. Apysaka valkams. Pa
gal Kuki Iną, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvenk Ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klebono Karčiams. Atsitikimas iš 
nesenos Aiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina, ,5c.

Kišeninis Rusi Ik ai-Lietuvi įkas žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na ..................................................... 40c.

Kalp kunigas virto soči jai demokra
tu. Parašė Gėrė. Taipgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė šermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrljotlškas vlstariškai-arkeologiškas 
ištyrlnlnėjlmaa.- Parašė N. N. prof. 
nėsančlo Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrljo 
tos, genijus ir tt. Puslapių 31. Kai 
na ..................................................... 15c

Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XIH-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina ................................. $1-50

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių 
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina....................  5c

Lltvomanal. Drama keturiuose veik
smuose. Parašė Dvi Moterį, 
spausdinta iš “Varpo”. Pusi. 
Kaina ........ . ..................................

At- 
58. 

20c.

Ligonių Draugas. Homeopatlškasis, 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė 18 
la'vilko 8. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Lltwlnl w Lltwle. Otton Zavlzza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi. 
53. Kaina.............. .. .............. 25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje neapleidi. nu
liūdusį pallnksksmini. nuvargusiam 
ranką paduod!.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir širdj gerą, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyvas 
ir daugiau papasakosiu.... 
deda 
laiko 
Pusi.

raštininkas, kurs iš 
’ atsiskyrė iš šios 
81. Kaina ........*....

busiu. — 
Telp pra
bado be 
pasaulės 
.... 10c.

Moteris Ir Jos vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriaus: “Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankia! ne- 
m e tom e jos tik dėl jos prastumo“. 
Kalbėtojai daug atras ssu medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kaina 15c.

Ir Jos uždavlnlnys. Pa 
Aprašo apie mokyklas 

Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vioš 
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
mokyklos tikėtis, ir koka, apskritai 
mant, mokyklos uždavinys. Puslapių 

69. Kaina ..................................... 25c.

Mokykla

musų rašybos.Prie Misterijos 
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17.
Kaina ..........................................  10c

1

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

Parmaaonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė ftventmikls II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
dinga perskaityti kita knygelė. Pusi. 
40, Kaina ..;................................... 10c.

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

Pragaro Atgijimas. Parašė L. ToL 
stol, vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam perskaityti. Pusi. 22. 
Kaina............................................   10c

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė. Išguldė S. P. T. Apysaka iš 
gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
pių 38. Kaina................................. 20c

Polacy I Litvvinl. Od R. 1228 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina .................... 39c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
Iš visu'* ir atspaustos knygelėje. 30 
puslapių, telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti ..................................................... 1*

Revoliucijos Žmonės, parašė, A. 
Nlemojevrskl, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšuvoje laikuose rūtų kur 
rėš su japonais ir įvykusios po jai 
nalrtuvės rusų viešpatystėje. Kny- 
celė |doml kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ............................................. 20c.



Ratelių spėjimai. Tra linksmiausi* 
šalsi** (žabova) šeimyrlškuose *uak 
rlaktmuo**. Parašė D. Spėjikaa 
Puslapių 16. Kaina .................. 10c.

Raista* — The Jungle. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
Iš Cblcagos skerdyklų; naudinga Ir 
jdomi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių 355. Kaina .............. $1.00

Rankų šašeliai Ir Parlnktiejle žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais liuoso laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveikslėliai, kokius 
rankų šašeliu galima parodyti ir 
tinkami apskaitymai. Puslapių 
Kaina .............................................

su 
tam 

32 
10c.

Rugštasal Pieną*, Įrankis liaudie* 
■veikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugštasal pienas kaipo vai
stas nuo įvairių Ilgų. Pusi. 22, Kai
na ....................................................... 5c.

Scenlšklejie vaizdeliai. ' Parašė 
Vaišgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1 ) Nepadeju* — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžlnė, Monolo
gą*. 3) Paskutinį Kartą. Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iŠ 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ri* — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibsen'o. Iš rusų, lenkų 
Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Sparnai, Drama III-juose aktuose. 
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
au naujomis idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina ............................. 30c.

Teismas Ir Jo nepriklausomybS, A. 
Leontjev’o. -----
Alfa. Pusi.

Iš rusų kalbos verti
32, Kaina .................. 10c.

Tikri Ir 
alšlial iš 
kankintojų. 
Laisvamanių.

netikri šventieji*. Pavelk- 
gyvenimo kanklntlnių ir 

Išleista Suslv. Lietuvių
Pusi. 61, Kaina 15c.

Tleaų lygybė, A. Leontjev’o, vertė 
PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama “laisvės ir lygybės”. Pusi. 
19, Kaina .................................  5c.

Tėvynainių Gieamė*. Parašė Vytu- 
s. Pusi. 24. Kaina .................. 10c

Tuktantls Nakčių Ir viena. Arablš 
ko* pasako*. I dalis. Puslapių 39. 
Kaina ................................................. 35c

Valkai. Parašė Oktava* Mirbo. ver 
tė J. V: Telpa čia šlu* apysakos: 
1) Valkai, 2) Virvelė. 3) Klodą* Ge. 
Akyvo* Ir vertos perskaitymo kiek 
vienam. Pust 48, Kaina .......... 15c.

Vėjinis Malūnas. Pagal lenkišką 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjlnj malūną gešeftul, bet 
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, no 
mokant su maitinu apsieiti ir tt. Pusi. 
64. Kaina ..................................... 25c

Vikrus Vaikinas., Apysaka iš nor 
vegų gyvenimo, sekant Bjersoną 
Apysaka užimanti kiekvieną, su gra 
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

Vincas Stonis, 
gyvenimo, 
nos. Pusi.

Apysaka Iš šmonių 
Parašyta Šatrijos Raga 

143, Kaina .................; 35c

Ir vieversėlis. Eilės Mar 
daug įvairių elE ,. Tėvy

Volungė 
galio, yra 
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
dekliamacijoms. Pusi. 170, Kai
na .........   60c.

“RAISTĄ” (TU Jl<l4) DUODU DOVANAI
Skaitytojom “Lletavm” Ir •• VteaybSa L.”, kurie dar tos kayraa neturi tr a«M skaltf

■ ak t y b* • tv, taip vodlsamojas. ro vT ir nepsll ISaltougoii soo visokią plok Iii, m* 
Mturi 2*n* potyriam. ••MAISTAS'' Ui kuypa patyrimą.

Psnkalta* “BAISTA" tolppat *iaoat riša i n tvarkymą dabartinis pramnn$n« įr kodSl 
bedarbė* k jis, o tuoml ir kaip galima turėti riiuotna' darbo* Ir gyventi laimingai.

„RAISTAS" dėl Lšsašuni* tavo IdSją yra taip pageidaujama knyga, kad yra Urenta į 
rita* kalba*. t

••MAISTAS”, kurt* eudrebtno Amerlkoe Ir Curopoe parlamentu*, yra dideli, 3M pu»la- 
plą knyga ir svarbi tuoml, kad apraio gyvenimu Uetuvią Amerikoje

••RAISTO” kaina $1.00, perkant peria knyira. Prenumerata lalkrašėtą "Lletuvo*” ar 
"Vien. Liet. " meUm* $2 00. Bet ka* naujai uariiakl* "Lietuva“ ar "Vien. Liet,” metam*, 
prtitąidamaa man $2.00. apturi* meUm* vieną litą lalkralrią ir "RAlfiTą” pykai.

Siuntimui prenumerato* adreaaa: J. Naujoka*, Madison Sq. boa t$P. NeYork, N. Y. 
Kiskrieuaa lietuvy* inteligentą* pripUin* didelę vertg knyg<>«'‘Raistas**. (

Sgera
h Kenčiantiems
^NAUJIENA

MUSUB
DRAUGAMS
Lietuviam !v

PARMOS! PARMOS!
Lietuviszkoje “Zinyežios“ Kolionijoje

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kal- 
knrlomis permainomis tš lenkų kal
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 Kai
na ....*............................................ 15c.

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

Užkapotas žvirbly*. Apysaka V. J
Nemlrovlį — Dančenko. Pusi. 24,
Kaina ............................................. 10c.

žibutė crba pirmlejle pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų vieno Iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika š.ą knygelę augščiaus iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15. 
Kaida ................................................. 6c.

šventas Petras Ryme, Apysaka iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos ”Quo Vadis” H. SI., 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 K-I

žmonių Savivalda Naujoje Zelan
dijoje. N. čumakov'o. Įš rusų kalbos 
vertė A. tuvi*. Pu*l. 35. Kaina 10c.

9 Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokio* ligos ar painiai* nesveikumai*, M 
užsimokės tau atsmaukti į Chlcago Medlcal Cllnlc, 344 •©. Stat* SL

A prieš 3jim| gydytis kur kitur, nes Jie užtikrina tau nuoseklų Ir laikantį iš- Bh 
0 gydymą kuinus ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nuslmi- 

d j s, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng-
Gi vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atminti* tavo prasta, gėdysi draugijos, Bp 
w trūksta energijos ir tvCrtumo, akys įdubusios t r nečysto*, pajuodavę paakiai, V 
Vi spaugai, plėtmai ar kltoki išbėrimai ant odos, nemurališki ir
J Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyrlizknmas, Sekliszka Silpnybe jj 
■r nesuaugusio* ir šaltos dalys, nusistojimaa šlapume paliktame per naktį, jV 
K| pianėta* šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslė* ar inkstų? M 

Išsipūtimą Gyslų Maišely J; Uisėndintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- R 
filitišką UinuodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odoa, kraujo Kfl

K ar užsendintą ligą? Ar akw>stal įdubę, žymu* rūpesčio išreiškimu ant 41 
Sv*ldo, neramu* naktyje, malančio ūpo, silpnu vyriškumą*, turi ulkurdu-

sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmu* kauluose, puolimą plaukų, skau- V 
damą gerklę ir tt. ? \ M

Jeigu turi, tai Chlcago Medical Clinio
Nl užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu ji* nuspręs, kad w 
* tavo ilga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmo* dieno*, ir neužilgio m| 
Šatrui **ve karalium tarp vyrų aut kūno, proto ir širdie*. Niekas taip ne- N 

sunaikina Jaunu* ir pusamiiniu* vyrus kaip išbėginiai sėkio* nakties laike, ■ 
arba slaptingu d u bėgi m u sėklos su šlapumu. Tu padaro žmogų uelin- M 
kančių prie darbo, ženatvėa ir smagumo. Nedaru skirtumo, ar tu paeina

m nuo Jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo portankau* užga- C 
N| nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave Išgydysim*.’ J
jį Mąs gydMs Ir L**ydoa rtkiu* nubėgimst, ssrvą Upnėjitną, uiseuėjpsį pul«tskį. «ytlL K

Liga*. VUoa kliūty* laimingam teuybinium gyvenime bu* prUslintoa TukttanMu* Jaunų

Kal- 
40c.

Svajų*, arba vnizdas siekimo aug- 
Tragedija-Poėma, V aktuose. 

Viskoška.
fantaziškas piešynėiis. pa- 
dramatyškame pavidale. 
Kaina ..........i............. 40c.

štybės.
Parašu J.

Yra tai 
rašytas 
Pusi. 135,

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

■t/ širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai 
'- Dievo arba lizdui piktų dvasių. IšrefkA- 
pla per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kal- 

..... .........................................20c

•v. Pranciškaus iš Assyžiaus gyvo 
nlmas pagal kun. A. Beltrami’o. .'■* 
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai-

) šventoji Istorija žemesnlamjam liau
dies mokyklų^skyriul. trumpai apsakė 
kun J. šuster T. D. Vertė'Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88. Kaina .................   15c.

Trumputė Lietuve* istorija. Antra* 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pust 
79. Kaina ..................................... 20c.

Tr|* Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina .. .......................................... 25c.

NAUJIENA.

Įmonių užtarytojai Broliai Grak- 
chai. Vertė iš rusų kalbos Sermukš- 
nė. Pusi. 32. Kaina........................10e

žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lall*. Pusi.* 382, 
iki šiol turėjome tik su apdarai* po 
$2.00, dabar kas nori p'giau* nusi
pirkti, tai popleros viršals. kaina $1.00

žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriau* 
“Šviesa”. Pusi. 552 Kaina .... $2.80

že *to*unk6w lltew*ko-polskich, Ghy 
sy Litwin6w. Audtatur et altera pars. 
Išleista rupesčia J. K. rybotame skait
liu je egzemfLiorių. Sutaisė Otrų Liu
da*. Pusi. 231. Kaina .....................$1.50

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių. adresuokite:

A. OLSZEVVSKI, 
3252 S. Halsted St, Chivago, III.

•MlkuopuiUual ir toanjo Ilgo*. J*i<u turi non vwną U virt pamluUų *ieklą. porirodavyk

R»4a tau n lako nekalt uc|S, • $aM užčMytl daug ken^aą.

Didelis Iszpardavimas!

Tautiško* Politiko* knygynėli*. 
Telpa čia Rusiios policijos viešpata
vimas, persekiojimas y pato* ' laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47, Kaina ............................. 10c.

Teismas, Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. 
22 Kaina ......................................... 10c.

Nauji Žaislai
Atvežti Iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

toblyčl* 
keliais ir

■u num.

daiyvau- 
daiyvautl 
kiekviena

šiame žaisle kiekvienas 
ją* turi mėtyti kaulelį; 
gali 2 ir daugiau* ypatų, 
ypata apsirenk* a*u vieną kupstelį 
(yra 5 yvairlų spalvų) kuriuo m 
uždengi* t*m tikrą numerį k*uielį 
metus. Toblyčl* susilenkia J 4 da
lis. su skrynute prisiunčiamo J na
mus per pačtų. Prekė .......... $1.50

Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavesta*. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su y vairiai* 
klausymais; ant kiekvieno* kortelė* 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę Ir 
klausdami, kuri* numeri* jo atsaky
mo? Prie Dangaus ir prie Flirto* 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
tus prekė ...................................... $1.25

Biuomi pranešu gerbiamai publikai, 
Jog esiu seniausiu gydytoju ant Brid- 
geporto, praktikuodamas 17 metų. 
Dabar savo ofisą perkėliau į savo 
samu* po nr. 3149 S. Morgan gat., 
kertė 32tos gat. augščiau didelės 
tiekos pono Krzywinskio. Mano 
sas aprūpintas naujaisiais budai* 
dymo. Visu* ligonius stengsiuosi
ganėdinti, kaip ir lygšiol. Pasitikė
damas, jog gerbiama publika ir to 
liaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas Ilgose“ vaikų, 

ir vyrų fr užsendlntose Hgo- 
Darau visokią operaciją. Lie

su pagarba.
D-ras Geo. M. Glaser.

So. Morgan ir 32-tros gatvės.

ap- 
ofi-
gy- 
už-

A. Olszevvski
3252 S. HalstadSt., Chlcago, III.

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

'Lietuvą” už 5c. pas šluos agentus:

E. Frome*, 
Ant. Dirlulaitls, 
Ant. Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. DackeviČe,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand 
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 
Jonas

Kazys

Street 
Street. 
Street.
Street 
Street

521 Columbi* Avė.
Luisą, 521 W. Lombard St.

Bridgeport, Conn.
Lendraitis, 324

Chlcago, 
Kaltis, 221 W. 

J. Vasiliauskas, 2498
P. M.

Elizabeth,
Dom. Dočkus,

Elmora,
Antanas Bekialti*.

1 e.JSA*

Warren Street

III.
Wabansia Avė.

Kenslngtsn Avė

N. J.
$11

(Clearing Sale)
Kad atitu&tinti vietą rudeniniam* tavorams, męs nusprendėme 

išparduoti visus vasarinius tavorus už sumažintą prekę šitaip: 
Vyrišką drapaną siutai, verti $10.00 bus Išparduoti po..........$8.00
Siutai verti $15.00 bu* išparduoti po...................................13.50
Siutai verti $18.00 bus Išparduoti po......... ........... ^.... 15.00
Siutai verti $22.00 bus Išparduoti po...................................16.00 ir tL

' Ši* pigu* išpardavimu bu* tiktai iki Ž2 d. Rugpiu-
■R \x šio (Augusio). Todėl roikslaudami gorų drapanų,

gdAjbk pirkite dabar, o gauaito geru drapanų pigiai.
Musų paproty* yra išparduoti vi*u vasarine* dra- 

ponu dabar, kad Jo* nepuiliktų ant kito meto ir 
kad atituštintų vistą naujom drapanom^ Todėl 
męs nusprendėme Jsa išparduoti žemiau jų verte*,kad 
pripildyti savo Morą nsujomia rudeninėmis ir žietni- 
nėmi* drapanom I*.

Taigi, naudokitie*! kol yra iš ko išsirinkti.

The Bridgeport Clothing Co.
\ . A. OLSZEWSKI, Pruldentas

3246-48S. Halstedst., Chicago.lll.
Musą štoras atdaru iki 9 valandai vakaro: Panodėllais, Utarninkais, Kstvorgais ir 

Subatomls Iki 10 valandai.

Lavvrence, Mas*.
Ramanauskas, 99H Oak

Montello, Mas*.
B. P. Miškinis, 9 Arthur

Montreal, Canada.
K. Blelek, 1135 St. Ekatherine

Ntw Hsven, Conn.
And. Ješinskas, 217 Ferry

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd

Street

Street.

Street.

Street

Street.

Portland, Oreg.
John Brovrman, Brovman New* Co.

M. Valentanavičia, 1831 N. Main St.

Seattle, Wa*h.
Inter News Agenoy.

Worcester, Mas*.
M. Paltanavičla, 15 Milbury Street.

Waukegan, III.
M. Rakauskas, 1015 —- 8-th Street.

“LIETUVOS” AGENTAI.

Pas šiuos agentus galima užsisa
kyki "Lietuvą" metams Ir užsimokėti.

A. Lesniauakaa, 
S. Rinkevlčia.

Brooklyn, N. Y. 
347 Rodney 
73 Grand

Baltlmore, Md.
L. Gawli», 1834 N. Castl*

Claveland, O h to.
Pov. šūkis, 6524 Forman Avė. S.

Chlcago, III.
Jonas Janušas, 51 W. 15th

C- Kavolius,

E.

PI.

Cambrldgeport, Mas*
19 Harrlson Street.

East
Juo*. Rainis,

New
M. J. Čeponis, Žf

St. Loui*, III.
452’’ ColHnsvllle

1 <
Britai n, tonn.

pleasant !
4

N. J. 
178 Ferry

Street.

Street.
Street.

Street

N*warkl
V. Ambrazevičla, 

š
Pittaburg, PU.

Jonas A. Ignotas, *6 8<rJ 22-nd

8o. Boston,
N. Gendrolius,' 224

Scranton,
Juoz. Petrlkys,

Street

Street

štas*.
į Athens

, Pa.
1514 Ros*

Street

Shenandoah, Pa.
And. Mačis, 138 So. Main Street
T. Kryžanauskas, 12 H Cherry Stree*

K.

3.

Turner* Falla, Mas*.
P. šimkonls.

Wat*rbury, Conn. 
žemantauskas, 39 W. Porter St

Worce*ter, Mas*.
Ant Bernotaa, 12 Harlem Street

We*tvHte, III
Juozas J. šilkas.

Žemč yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upė “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. Žemės kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalj, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-tė pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt. už pigiau negu pats farmerys 
galėtų tą padaryti.

Kol vasara ir kol dar javai nuo laukų nenuvalyti, tai važiuokite šią 
žemę apžiūrėti, kad pagal javų augimą pažinti jos vertę.

Tikietas iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.25, į abi pusi $12.50. 
Kas nuo mus žemę perka, tam kelionės lėšas męs sugrąžiname. Norėda. 
mi važiuoti, rašykite mums, o męs jums nurodysime kur ir kaip važiuoti 
ir kas žemę Jums parodys.

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

P.8. Męs tarime pardavimui ir išgyventų farmų WisconBine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla-, 
čiau.

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Šute St. CHICAGO.ILL. 

arti Hamaoa gatvii 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologljos
Žingeidumai Osteologijo* 

žingeidumai G ro muilą vi mo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos ano lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mas ir aulžiniikumus.

Tyrinėk Į ink mg hgo* ir pa loštu vystė*.

INŽENOA DYKAI!

vidų rask£1 iri.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. Chlcago. III

Telefonas Yard* 3162

kurį nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
damas, o reštą išmokėsi 5 per metus.

A Olszevvski*
3252 8. Halsted St., Chlcago, III.

ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:
. Chlcago Avė. arti Robey, St. 

2 lubų, 2 
mas. Kaina

gyvenimais mūrinis na-
............................. $3.800

Union Avė. arti 35 6t.
2 namai, ant 

mus G ruimų.
2 lotų, po 3 gyveni-
Kaina .......... $10.000

Marshfleld 
lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Pulkus.

Avė. arti 35 St.
2

Kaina $3.500

5
Farrel SL, terp Lyman ir 31 8t. 
rūmų medinis namas ........ $900

2

2

2

5

Emerald Avė., terp 30 Ir 31 ui. 
lubų mūrinis namas, 3 gyve

nimai

lubų, 
mas

mai 
lubų.

mas

33-d

. 5 flatų murini*

Place, terp Halsted
ir Auburn avė.

2 flatų murini*

8L

$5300.00 
na- 

$4300.00

13.500

$3100M

Poplar avė., arti 31mo* 
ruimų murink narna* ir 9 pėdų 

$2200.00 
$3500.00

. 6 > ’ . ■ ’ _

. augštas basementas
8

St. arti Emerald Avė. 
mūrinis namas, su krautuve,

ui.

31 
3 lubų 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina $7.500

33rd SL terp Halsted Ir Auburn Avė.
Murini* narna*. Randa $42 j mė

nesį. Kaina ............................. $4.000

37th arti Wallace St
Murini* namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ................................. $2.000
Murini* namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina.............................................. $2.000

Dr. A. L. Graiczunasi
3312 S. Halstid Stoti:: Chlcago
Medi kai iškas miesto Inspektorius.

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriainas darbo žmo

nėms, eina kartą 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  ............$1.75
Amerikoje metams ..............$2 50
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.

Emerald avė.

2
erp 32-ro* ir 33-čio* ui..........Prekė

lubų, 4 fialų medini* na
rna* .......................................$3500.00

3 lubų. . 3 flatų medinis 
mas ........ ................................

na
$3500.00

2

2

3

1

3

lubų, 
mas

Ratų medinis na- : 
$3500.00

lubų , 2 fialų medinis 
mas ......................................

na 
$1800.00

lubų. 2 flatų medinis na
mas ................... '................ $3500.00

Emerald avė. terp 36-tos Ir 37-tos ui.
i lubų. 2 

mas ...,
flatų medini* na- 
............................ $1600.00

3

3

2

W*llace
lubų. 3

mas ....

St., terp 28 ir 29 ui. 
flatų mūrinis na- 

.............................. $5300.00

VVallace St., terp 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ......................................$8000.00

Wallace St.. terp 30 ir 31 ui. 
lubų, 6 flatų mūrinis na

mas ...................................... $5500.00

Wallace St., prie 37 ui. 
lubų, 3 flatai Ir 1 štoras mūri
nis namas .. . . ...................$7500.1 .00

ruimų medinis namas
Union *ve, terp 31 Ir 32 ui.
lubų. 2 flatų mūrinis na

mas .................................... $9000.00
lubų. 2 Ratų mūriais n*.- . 

mas'........................... . ...........$5700JX>

Auburn avė., trep 33 Ir 34 ui. 
lubų, 1 flato mūrinis namas 

ir 2 lotai .............................$4000.00
lubų, 2 flotų medinis na

mas ..............t.................... $2500.00

Aubur Avo, terp 31 Ir 32 ui. 
lubų mūrinis namas, naujas $5.900

Morgan St., terp 32 Ir 33__
lubų. G flatų ir štoras. mūri

nis namas.................. ......... $18 000.00

ui.

Morgan SL, terp 63 Ir 64 ui. 
lubų. 2 flatų mūrinis namas, 

akmenio pryšakis Ir trepai.. $6200.00
2

2

8

2

Illinois Court, terp 32 Ir 33 uL 
ruimų mūrinis namas ....$1200.00

Fi«k St., terp 33 ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, Storas ir vienas flatas 2000.00

Canalport avė. arti Union uL 
lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas, apačioje 3 Storai viršuje 
12 ilatų ............................. $30.000.00

Leavltt SL, terp 23 ir 24 uL 
lubų, 3 
namas

flatai ir štoras, mūrinis
...................................$7000.00

29th St., 
ruimų5

3

2

terp Quinn Ir Throop ui. 
mūrinis namas ....$1200.00

18th SL, arti Union avė. 
lubų. 4 flatai ir štoras mūrinis 
namas ................................. $10.500.00

Halsted St., terp 31 Ir 32 ui. 
lubų, 2 flatai ir štoras, mūrinis 
namas .........   $6800.00

Burlington avė., terp 154 ir 155 uL 
2 lubų, 2 flatų mūrinis na

mas ............... ......... . .............$3300.00

31*t St. terp Emerald ir Union avė* 
3 lubų, 6 flatai mūrinis na

mas ....................... . .$10000.00

Chriitlana avė., arti Milwaukeo 
ir Campbell avės

2 lubų. 1 flatas ir 1 štoras, me
dinis namas .................. .$3500.00

2 lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis 
namas $4000.00

$1200.00. kuriuos tu per 10 
randa išmoki, gali sau nusi- 
mažų namelj, kuriame galė- 
gyventl ne 10, bet 50 metų, 

namelis tau kaštuos $1200.00,

Apsižiūrėk ką darai?
Tu moki po $10.00 raudos ant mė

nesio uz savo flatą. Tai per metą 
tu išmoki $120.00, o per 10 metų 
$1200.00, ir tie tavo už radas išmo
kėti pinigai jau niekada tau atgal 
nasugryš.

Už 
metų 
pirkti 
tumei 
Toks
> laikys ant 50 metų arba ir ilgiau; 
i mokėdamas kitiem* randą po $10.00 
int mėnesio tu per 50 metų išmoki 
J6000.00, ir kodėl, tada neperki sa- 
•o namo?

Męs turime daugybę namų ant 
oardavimo pigių ir brangių. Pirk 
ieną namą ir nustok mokėjęs kl
iena randas. Męs tau galime par- 
luoti gerą namą už $4000.00, J kurį 
u gali įleisti 4 šeimynas po $10.00. 
Taigi 10 metų randa tau pilnai už- 
noka už tavo namą. Pasirink sau 
ile namą, įmokėk mums pusę pini- 

.11 iš vlršauš, o likusią pusę išmo
to! mums per 5 įdėtus iš to paties 
amo rando*.
šią savaitę pardavėme šias nuoea 

ybes:
4 lotus ant Morgįm ir 79 ulyčioe.
3417 Emerald' Avė.
3788 Wallace St.
Turime ant pardamo žemiau su 

ašytus namus, iš kurių gali pirkti

31«t

1

2

2

lubų, 
mas

Place terp Auburn avė.
Ir Morgan SL 

2 flatų mūrinis na- 
......................................$2200.00

lubų, 4 flatų murini* na
mas .................................... $4500.00

31*t Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui. 

lubų. 4 flatų mūrinis 
mas ....................................

na- 
$3000.i.OO

35th

lubų, 
lubų 1 
mai ....

2

2

9

3

2

2

5th avė., terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ...... $4500.00

Grant Work* ant 14 uf. 
lubų, ant 2 lotų. 6 flatai, 2

Storai, medinis namas, parsi
duoda su Storo fiituresi.. $8500.00

Grant Works 49 avė.
lubų, 3 flatai ir Storas, me
dinis namas ................. ....$5200.00

2 luboms. 2 gyvenimais, po 5 rui
mus medinis namas ............. $2.000.

Place, terp Auburn avė.
Ir Gage St 

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 
........................................ $5.300

Lowe Avė., terp 36 Ir 37 ui. 
lubų medinis namas, 4 gyve

nimai, 16 ruimų . $2.200

Lovve Avė., terp 38 Ir 39 ui. 
ruimų medini* namas .... $1.700

Laflln St., terp 68 Ir 69 ui., arti 
.Ofidsn Park.

6 ruimų madinis namas ....

J

Lotai!
•< Ant \Vestern avc. bulvaro terp 43- 
čios ir 45 ui. puikus lotai ant 
dencijų. Kainos nuo $250.00 ir 
ščiau. Pirk šiuos lotu* dabar, 
kainos jų netrukus pasidvejos.

Tetpgi turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto CbTcngta. ’

rėži
au g- 
nes

A. Olszevvski
.. uooo13252 S. Halsted St,

- omą
ri: □Ci.oa* e t«A ,.vcq rua
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Dr. JI KULIS
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas.

3155 So. Halsted ML, Chloago, III.
Gydo Visokias Mgns mntetų. valką ir vyru 

Telp*l tari djfeloroktiS* Ir gydo pasekmingai 
visokias HmpauflM, U>l«m<}iMlss irpaslapUn-

-
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Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

i ..... ............... 1 Banka. e
s*

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentu ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti 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 kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

3

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

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

Šifkortes.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų, čia galima 

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekes 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 ketvėrgais.

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 bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie 
jų neprieis.

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

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

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

šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užčedyti), 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. OLSZEW5KI
3252 So. Halsted St Chicago, III

VlKistlnS Liotuviška Sankrova Kozminsky & Yondorf; adresai viršininku 
“ŽINYČIOS” DR-STES

Prezidentą*—J. J. HsrtManavIčIa, 
3252 South Halsted Street

Vice-Pre*.-Justinas Jakavlčla, 
1512 W. 19th Street

1- mu Raštininkas—M. M. Juška, 
581 W. 22nd Street

2- ra* Raštininkas—Aleksandra Olszevvskis

CENTRAL BUSINESS COLLEGE- m.
Mokina: stenografijos, spaudinamos nu-' K*s«eriu*— Niceloras Žilevičia, 
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit- malikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, ^onera^'^ ^vc'zCtojaa~A. Olszewskis, 
istorijos, geografijos ir tt. ’ ... .............. .... ‘

Specijalikkos instrukcijos angliškos kalbos

ir agentūra literaturoa ant "Norit Side” Chicagoj. 
čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi- ’ 
škų knygų, rąžančių, škaplierių, abrozėlių, viso- ' 
kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio ta voro: juo- 
dj k>, paišelių, plunksnų, dru kuo jam ų maši n ūki tų 
britvų. aterevakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
*21 VVatansin Avė. ( Chicago. UL

bta* Lietuviškos Bužuyėujsj. I

■ 'taueriu 1ora*ą/l.

Peotary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokia* legaiiškas popiera.% 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktu* 
BillofSale, Testamentus, AOdavita ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

' -J. J. Hertmanowicz i
Ofisas *

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

Chicago, III.

73 Des'born Street. 
Bankieriai.

Męs akolijame Pinigu* ant tarienybių ir jai 
tu rengiesi turtenybę pirkti, męs su džiaugsimi 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkiniu p** 
nlgų Greitas veikimas. Lengvos išlygos. Agso* 
tad apmokami dosniai

Mare .Laukiene
Atsakanti Aku&erka

3252 S. Hslded St Chlcųo.lU.
Tol*ęh*n** Wrd* ISSS

Duoda visoklatudą Ir ganausla uagell>a mote
riais jų ligose. Pasekmingai atiteka darbą prto 
yitadyioo IrdaAluri atoakanclal poglmdvmo Oflj-

Naujas Išradimas 
SaastlpetniOMi ir užlaikymui ptaukų. 
Tua*t*i,?ui plikų rinonlu atą»v<. pu| 
kiua pl*uku> »ulMlk.o»iir>klm* plaukų 
<slvos tatai trumpam* talka. VteteM

MIOF. J. M. BRURDgA

REIKALINGAS
vra tau mustį No3 KATALIOOAS 
didžiaimia* betuviėkoj* kalboje ir 
bu* nusiųsta* dvkai kuinam kuri* 
prisius savo tikiu vardų, pravardę, 
adresą ir porą markių. Baigiasi 
25ta* tukstauti*. pasiskubink au 
j>a reik šlavimu. 04 dideli puslapei. 
JAMB TELPA teisinei »i 
m ai apie suvirt 20U visokių kūniš
kų nesveikumų, vyrą, moterų ir 
vaikų, lėaiikina pradrią, priesasti 
ir jmsektnc* ligų ir pasako kokia* 
Itvduole* nauJuti. Telpa p*veik
slai ir prekė* visokių naujausių 
eiectro gydančių aparatų, Kobe 
riniu daiktų, Magiškų Aparatų, 
Drulcuoiamų ir Kaštanu Mašinų. 
Stereoekopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koneertinų, Britvų it 
daugel kitokių taosnarn reikalingų 
daiktų.—Joh.i i. .Bagdžiuuaa, Prp.

"" Atmata gok tsip — 

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
PILSEN STATIDN, CHICAGO, ILL

Dr. O. C. MEINE «Wm»TAS
Or ISIS -hapM 31 ir So. IshM

■ 3282 South Halsted Street 
Visi CHICAGO, ILL. •

t Su visokiais reikalais prie “Žinyčios”, 
Mg* išlaviname vyrus Ir moteris įgyti į ^aiP ėpiiurėjimui žemė* farmai, ar 
>~D įrita— ------ ...------------ prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčioe” ir

nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar asabiškai prie jos 
gonerališko užveizėtojo adresu:

, K. Olszewskl, M g r. |
3252 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL

tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba’ 
ir kurie nori jojo išsilavinti. j

«------------
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis 
ir vakarai*.

A tai šauk ar rąžyk klausdamas pinte.
anių informaciją. Katalioga* dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tinus, 
Shiller Bldg., M9 Randolph 5tr^FJtŠjt “Žinyfcia”,

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDU

Jei tan nusibodo landžioti paa visokius daktarpalaikius, varginti savo liga Ir leisti jei jsisenSti, 
per tų tų daktarų nesunianimą ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vjnais ar balzamais ir kitais, <urie niekad negali ligos išgydyti, 

udangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
^ĮgriŠinę* laiko ant visokių niekų tuojaus kreipki* asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medical Institutą | Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ taip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnaa 
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu būda su tokia gera pasekme 
visokia* Ilgus išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurį laiką gydę, 
rankas nulėkdami apleido. ____

Ato^Lvmac T*kl“ h»da, kad The COLLINS NEW T0RK MEDICAL INSTITUTAS
4vm».m.S\ « ICUgVaS. ui|ajk01.a, grri.taią diplomatą dskterą spMiail*tą; vitaslĮcąBpr*-
ėymiM m atyda ištiri* KpecĮJalHUI, ano menkiausio iki *r*rbia**i* Ilgo* apsirrlėkimo M J** pamatu, irlatai** 
aUakanėla* klrkvleaam pritaikytu* vaistu* ilgjdymul ligos ir silynybląj ae* kita* ln*titatas užlaiko didžia adą 

^borBtorlją U vbo įvirto žalią, tarp kuriu daugeli* yra pa£ią daktarą išrasta, kurtą niekur kitur negalima 
Kauti. Užtai Išgydyme Ilgą aė Juką daktarą* nė kita* institutą* negali lygiati*, per ką mokslinčiai Ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS! .
kad iš to žydinčio sodno da«igiau*ia apdovsnoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padėka vonią, kurios ateina kasdiena, paduodame Čion kelia*.
AUGŠTAI GL'ODOJAMAB BAKTARZ!

J rifu kili taksvojs ut išgydymą, Ui jas msao pridarytu taipgi te reik* U 
padAkaroaa už išgydymą Ugaa, karią ano maaą. kaip stogiB*Bt| kalną bu-

•lunt* Ir pagal psmoktalmu* auvsrtejsn.

laąydyt* »uo moteriškos Itr >• 
kankintą Ir skrapUavltuą 

ekaodAjliuu šonuose, sąnari .o 
e* ir ąeurataiįoa b*us. Jau 
psmauėkal ■ Valka ir raMl pa 
4»ks»ojasavu p*v«taalą stalų

feZL*bA*IMN£,

uuslipsėjlmą. taipąt vžttaa Ir mano lakstai baro savylą, drsogs ir visas vi- 
dartais organizmas tavo suiręs Ir tik kaip lapas rudnalje suvytą*, lankiau 
kada nokrisU Bot kad išskaičiau laikraštija apto J ąsų galingą gydymą ir 
grysu* vaistus, tad atsišaukus ir statant* ia*a Vaistas, kuriuos suvartojau

pilasi sveiks* Tad Ir (Mkavoju ui ssntinliką ir gabų išgydymą. Dabar

ttota ritas pranašu, idant kreiptasi prte Jų* rydytlo laika Bstalmta Ugoa

joną* *m;hnavicžia,
!•» Froot st., Fbitadslphta, Pa

t

pls.ėių aee.elkamo, svaigi' 
aiolrskMdėjlmo gaiso., zvs- 
ntjlmo austos ir statau nueil- 
pakjtmo aa( } valksto. J 13 
rtteeų pilnai Išgydytas. au pa
dėta »r>n* ir paveikslą ari-

JOHN PAUUMS,

SKAITYTOJAU! M Tm vargia* retntau pairiarioą lięos, nsssnėmk, naafiėtatok, bet atutauk, * galėsi būti lėęydytas kaip ir kiti mm:
ku9vlwy kataro, nieveikvmo, dusulio, trumpo ir turJcaiu kvėparimo, kepenų

ir inktty (kidnayt) lięot, di^prp*ijo«, nevirinimo, vidurių ligot, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu^ 
rių, ėonuttsr, tuUymu<es ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nsčystumo, išbėrimo rjmogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visą kūną, kauly sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės Udykūmo —sugriovimo svsikatos. l^ricpuolo, nerviikurno; nuo slaptų
l&h—^k^o jos vardo ar skyriaus nebūtų.—IKislės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitu visokių ligų ryrų kaip ir moterų’, skausmingų, nereguliariikų antdrapa- 

nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

I V INĄ AMERIKĄ, CIKADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ Ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.
Kurie negalite pribūti asablškal, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai. • 

KAM MRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI INGTDTTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <lne> 
140 W. 34 sL, (arti Broadway) New York.

■m Ofiso valinio*: |A ryt* nuo 10 Iki 5 po pleL G te n tądien Ui* nuo 10 Iki 1.

BRUKUOJAMA MASINA
The Odeli No. 4

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniai- 

Vyrai, kurie kenčiate® 
nuo Ligų»-Nenusimin- 
kite! Prasidrasinkite! 
GELBĖKITE SAVElfe

1

&

r;

ODELL TYPEWRITER yra viena iš geriausių pigiųjų dru- 
kuojamy mašinų. Ji drukuoja trlp grašiai, kaip mašina ui $100.00. 
Visa mašina plieninė, o raidė* varinė*. Išlieto* ant plieninio volo. 
Viso* dldeaii** ir mažesnė*. au visokiai* raštiškai* kenktais ir 
numeriai*. Ji niekad negenda, ne* nėra kata joje pagestl. Ji gali 
laikyti 100 metų, arba ilginu. Drukuoti «u jaja gali kiekvienas 
žmogus, net ir maža* valka*, jokio mokslo prie jo* nereikia. 
Jo* *ist >ma telp paprasta, kad kiekvienas paėmę* jų | savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtų, pigę Ir gerų mašinų, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
nlekar.a nesigailėsi. Altų mašinų kaino* buvo $20.00, vėliau buvo 
115.00, o dar vėliau $10.00, o kad męs jų išpardavėme didelę dau
gybę. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainų, ir dabar jas par

duodame su prisiunlimu po..............................................................................56-95

Su gražia audimo apvilkta skrynele ......................................................... 5 8 95
Su gražiabkuros apvilkta skrynele ....»................................................... 1 59.95

Pinigu* siunčiant adresuokite:

A. Olszevvskis
3252 B. Halsted st. Chieago, III

f

Atsišaukit pa.* mane!
Eik ten kur busi sąžiniškai gy-

f 6 '

1

pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai?
Sutitamei Ir kHtati i*wvtakwmsi yra iėgydomi trumpėm laike — bėgyje keHų dienų. 

m mauoorigtnalllku gydymu. Atsakančiai pritaikintas, yra tai grettiautiaa būda* ant .virto 
įsteigimui au<>dugnk> togtdymo. N e troly k taiko ir nerliikuok savo įveikato* klaeadamaa ro. 
do* apltekoriau* arta savo draugo. Jeigu tarnu ta nėvi po atsakančiu g;dymu, tai gali būti 
tikra*, kad tulė.l tų ligų per mvo visų smilų ir visada* atgabena tamiatai uelaimj ir auaikrua- 
Umų A* Ugydiiau tuk.ianėlua tokių Ilgų dėlto, kad turiu ypetiikų jom* gydymų.

Utalkimėiinae arba utakinas varpos skylutė*.. Nedaro akirt itno kaip ilgai tsmiata 
kenti nuo siekimo varpaskylė*. ir neiluriBt kiek daktarų tamiatų prigavo ir auvediiojo, mano 
gydimą, tamiatų tikrai lėgydya. Prie mano gydymo nereikia >>kio plauatymo. Mano gydy
mo* yra gcriauaia* ant vlaoa paaaniėa, be jokio a.auamo ir praaslina neaveikumų ant Visados.

Krw> Uinuodyji"*** Syfili* arta Francai). Jeigu Vartoje 1 nuodingus raiatua tr 
tebeturi akauamu* skaudulius (rvoaaj burnoje ir gerklėje, ronas art* pratruk imu* ant bite ko» 
klot daltet kūno, tai ta* yru kraujo uinuodyjimaa. kurį gali išgydyti Dr. TilIoUou. Ai jieikau 
■uuktoualal išgydomų ligų praafia*aiatne padėjime. Ai Uėyatyaiu grynai tavo kraujų ir pra- 
lalln. u ii vlao kūno yvalriua nKyatumua ir nuodu* į trumpeanį laikų negu ka* kitas kitoj 
kokioj daly j pasaulės.

dūsuota* ir Boutauką gyBlo*. Al išgydau tokį padėjimų gyslų be nuo t roto* laiko, be 
jokio Skausmo ir ant syk. Mano gydymas prašalina visokiu* ligotu* podejituua. pagamina 
pinų bėgimų kraujo, augrašin* taiuistel greitai normai lik ų sveikatų ir tvirtumų. Skuuaoial 
visai pranyksta.

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Ai taipgi ligydau trumpam laike visas ligas, kurios apain-Ukia tarp jaunų, senų ir p x»- 

amAlntų vyrų.
Pasirodavime* ir e g sami nes dykai. Vlskų ušlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy. 

dymu, nieką* Bežiuos kodėl. Ai turiu tam tikrų gydymų ko*nei ligaL

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apsivesti, privslo atsišaukti pa* mane ir pasiduoti eg tam i n ui. idant iš- 

tirti ar yra tinkami apaivedimui ar ne. Kitusyk gali tat kūne koki liga, kuri kliudytų laimin
gam gyvenimui apalvedusiem*.

Jeigu tamiata turi kokį nesveikų padėjimų kūne, paeinantį nuo peršei.gimogando* tiesų, 
kaipo tai, šagirooai tavus, tai nemėgink užslėpti ienatve, nes senatvė liktai geltai* ligai įleisti 
šakų i* giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galutinai sūnyk* •

AUIšauk dėl egaamino į Dr. Tillotsono ofisų ir užsitikrink sau. kad esi tikį* apsivertimui.

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pa* mane, tai rašyk.

DR. TILLOTSON, 9i-33 E. Washington St., CHICAGO, ILL.
VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po pietų, Ir nuo S M 7 vakar*. 

N odė Domi* Ir tventadiersom nuo 10 ryto Iki 1 po pietų-

Geriausia* lietuviška* dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st,, Olszewskio name.

1 Trauki* dantis be skausmo, Itafdo Skorbata, 
Neuralgija, aurtertv naujus vieton Upnoluslų. pri
pildo iškirmijusi is auksu, sidabru. amalgamų. 
Valandos: Šiokiems dienoms nuo 8 ryto Iki 13, 
nuo 1 iki Ovsk. Nedalioms: nuo 0 r. iki 6 vak.

Dr. Marija Dewiatt-Sass
749 W. 18th Street

Terpe Paulius ir U’ood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:90 iki 10:90 ryto; nuo t 

iki 3:30 po pietų; nuo 7 iki 8:90 vak. Nekėlioms 
duo,8:X)iki lt tiktai. Telefoną* Ganai 147*.

KoZnaligaišgydūma
Atsisukite į musų ofisą Red Croas Pharmacy

i Dr. Kazimieras Butkeviczia
' prieinamas nuo 3 vslan po pietų Iki 8 vai. vatam. 
Specialistas moterų ir vaikų ilgų; abejotinuose at- 

l *1 tikim uos* IMauitlstne Institutų profesorius ant 
Į Sodos. Vaistai importuoti II senos tėvynės: teipgi 
■ talaikom* tėvynės Trejas-Devynerias ii Palanges.

vaistaiatauglnimul plaukų gvarantaotl. Receptai 
' *utals<>ml po upecialfsku musų uMlufėjimu. Pro- 

■ės prieinamos. Aptieks atdara diena ir uaktĮ.

Red Cross Pharmacy
* Malins vrtoi ir Jasulaitis Savininkai

4552 S. Ashland AveM Chicago
T*J»pboo* Yarda UOS

F. P., Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chimtar oi Commerc* Bldj., Room 709 
S. E. Comer L* Šalie and Mashington Streets 

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatą*, baigęs mokalę 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokia* provas/civiliškas ir krimina- 
Užkas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112S. HalstedSt, ari! 31 mes gatvės 

Tslashaas Vinis M<* _

J
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