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SUVALKŲ.
18 d. Varšavos Teis- 
nagrinėjo šiąs politi-

Dievo Muzikantas, 
(“V.Z.”)

portą Yokahamą 
sviestas Amerikos 
>, jpasiųstas iš_At-

J. Besparnis, 
(Iš “V. 2.”)

J. Montvilos paišymo mokykloje 
Vilniuje šįmet leista mokyti dar 
rusų ir lenkų kalbų, taip pat dai
navimo ir muzikos. ,

(Iš "V.")

TRAUKINIO APIPLĖŠIMAI 
BEZDANUOSE.

Rugsėjo 13 ant 14 naktyje liko 
apiplėštas ant stoties Bezdanai 
krasos traukinys nr. 4, kurs ėjo 
iš Varšavos Peterburgan. Krasos 
vagonas buvo apkaustytas dėl at
sargos geleže, kiti 20 vagonai — 
tai paprasti kejįatminkarns va
žiuoti. Krasos vagone ve 
giau milijono rublių krasos pini
gų ir pinigus, išrinktus už ke
liauninkų bilietus ant Varšavos, 
Virbaliu, Varėnos ir Vilniaus stcL

Iš KAUNO.
Gubernatorius leido rugsėjo 15 

d. įrengti Pakuojo miestelyje žy
dų kalboje spektaklį, grynas pel
nas skiriamas Telšių padegėliams.

Rugsėjo 8 d. Kaune pražuvo iš 
tėvų namų trylikos metų moki
nys Aleksandra Strjžakas. Ant jo 
rašomojo stalo rastas raštelis, ant 
kurio buvo parašyti tik sekantie
ji žodžiai: Prisigirdė. A’. S.

etai 1 !<i

rtikr.:-’.

^^^B norą gyventi 
to'<! užtikrinimai ne

^■vertis. Panagių 
^^B Maskolijos ir Jaj>oni- 
MBletruko ir prieš paskuti- 

tie užtikrinimai nuo
^■nesulaikė. Ir širdingas 
^Bpriėmimas .Amerikos ju- 
B10 karo -nesulaikys, karia 
^Bs. Dabar gali sau kal- 
Bf meilę santaikos abiejų 
Bolitikieriai, kalbos tos ne- 
Bės, nes tautų politika nc- 
Bant žodžių, bet ji remiasi 
Bbesnių negu žodžiai rea- 
■tų reikalų ir geismų, Ame- 
B ir Japonijos siekiai ir 
I yra priešingi, tų priešin- 
žodžiai neišnaikys.

Iš SALDOGALOS SODŽIAUS, 
Saločių parap.

Rugpučio 29 d., du broliu, už
klupusiu vakarą Janušonį Joną, 
užmigusį arklius lauke ganant, — 
užmušė ant vietos bemiegantį bas
liais, suskaldė jam galvą.

(Iš ‘V.’) .

“VILNIAUS AUŠROS“ APY
LINKIŲ UŽDARYMAS.

Prieš kelias dienas iš Aluntos 
atėjo žinia, kad “Vlniaus Aušros” 
apylinkė Aluntoje (Ukmergės pa
vieto) esanti Kauno gubernato
riaus paliepimu uždaryta. Tarp 
apylinkės narių buvę, girdi, keli 
“neištikimi” žmonės.

Rugsėjo 16 dieną iš Krakių 
(Kauno pa v.) apylinkės pirminin
ko Dr. M. Kuprevičiaus gauta 
parnešimas, kad ir Krakių “Vil
niaus Aušros” apylinkė rugsėjo 8 
dieną, Kauno gubernatoriui palie
pus, be jokių paaiškinimų — už
daryta. Vyriausioji “Vilniaus 
Aušros” valdyba dar nėra gavusi 
ikišiolei jokio iš vyriausybės apie 
tai pranešimo

(Iš “V.*)

tokiam atsakymui Anglijos 
Bfeijos Maskolijos ministe- 
^B ant galo krieptiesi ir į 
^■gnoruotas vidurinės Eu- 
^^Bat'.’stes. Jis pabaigoj 
I Bitės atkako Berlynan,

Rūgs. 27 d., per Vilnių važiavo 
iš Peterburgo užsienin Didisai 
Kunigaikštis sūnūs Aleks. M i ko
las. Dasižinojęs apie žandaro už
mušimą Bezdanuose, jis paauko
jo 300 rub. užmuštojo žmonai.

Mokytas daržininkas Paulevi- 
čia kreipėsi prie

kad ne- 
(kad nesuimtų), nors 

padangėse ramiau, kaip ki-

Vilniujeje fabrikų yra 261, iš
dirbinių jos pagamina už 6 milijo
nus 409 tūkstančius 868 rublius. 
Tose fabrikose dirba 4183 darbi
ninkai. Prekymečių atsibūva Vil
niuje kasmet septyni, 1 Vilniaus! 
gubernijoje 1907 metuose atsibu
vo 283 prekymečiai. I

kart 
ji butų ir popierinė.

Kurie nepildys tų nusprendi
mų, pagal 16 caro patvirtintų 
įstatymų rugpiučio 11 d., 1903 
metų, apie kovą su cholera, bus 
baudžiami gubernatoriaus admi
nistracijos keliu kalėjimu ligi tri
jų mėnesių, arba pinigais ligi 
300 rub.

Penktadienyje pradėjo cholerą 
čiepyti Vilniuje. Visųpirm davė 
save čiepyti miesto valdybos nar 
riai su savo pirmininku Venslav- 
sfciu.

IŠ RYGOS.
Vidaus reikalų ministerija įsakė 

pakeisti karo stovį padidintąją sar
gybą.

Kaune keletą dienų viešėjęs pro
fesorius .Volteris iš Peterburgo. 
Kauno seminai ėlės mokinės ir 
kursistės padaim G jam fonogra- 
fan keletą lietuviškų. tautiškų dai-

IS ERŽVILKO, 
Raseinių pav.

LIbagai, kurie eina per kaimus, 
nuo pernai metų surašyti visi į 
vieną knygą ir kiekvienam duota 
lazda-kryžius, kurio kryžmoje (ant 
smoalkos) įspausta bažnyčios ant
spaudas. Eiti pakiemėmis ir sė
dėti šventoriuje gali tik tie uba
gai, kurie yra gavę tokią lazdą- 
kryžių. Prieš gaunant lazdą du 
kartu skelbiama iš sakyklos. Jei 
niekas prieš tai nieko nesako, ta
da klebonas išduoda lazdą. Uba
gų skaičius nuo pernai metų žy
miai sumažėjo. Kada ne kada 
tik pereina per kaimą pavargėlis 
su kryžium. Arkliavagiai, kurie 
pirma eidavo persitaisę ubagais, 
dabar visai pas mus ubagauti ne
begali, nes tiems, kurie neturi kle
bono duotos lazdos, almužnos ne
duodame, ar jie butų musų parapi
jos, ar ne. Nekartą už tai kle
bonui sakoma ačiū. Ubagų visai 
nedaug teturime, gal į kokį 18— 
19 visoj parapijoj. Geriau dabar 
mums ir ubagam*. Geriau mums, 
nes duodami almužną žinome ne 
arkliavagiams ir ne paleistuviams 
duodą. Geriau ir ubagams: mes 
doudame jiems gausiau, žinodami, 
kad tai tikri pavargėliai yra.

Kad visur taip butų įtaisyta, 
sumažėtų “profesijonalinių jomar- 
kų ubagų”, gal ir vagių skaičius 
nupultų.

įsteigti, labiausiai p. Cepinskui, 
Baronui, kun. Stakauskui, Macke
vičiui ir Urbonui, ir visiems, ku
rie aukų mokyklai davė, ir užbai
gė paragindamas, kad lietuviai sa
vo aukomis tą brangiąją mums 

' mokyklą prilaikytų.
Ant galo Elena Laumenskaite, 

mokytoja, pradėjo savo darbą. 
Tuo tarpu susirinko 32 mokiniai; 
dar keletas galima yra priimti.

(Iš *¥.’)

Rūgs. 17 ii 
mo Rūmai 
kos bylas:

1) Bedalių sodžiaus (Gelgaudiš
kio valsčiaus) 29 m. Juozo Bal
trušaičio, apkalt. sulig paragr. 128 
ir 129; pasmerkta 3 mėnesiams 
kalėjimo, atrokavus iš to 3 mėn. 
4 dienas, kurias jis išsėdėjo ligi 
teismo.

2) Veiverių sodžiaus (Veiverių 
valse.) 63 m. Juozo Starkevičiaus, 
kalt, sulig paragr. 103 ir 129; iš
teisintas.

3) Alksnėnų sodžiaus Ant. Ka- 
čergio ir Jono Gudaičio, kalt, su
lig paragr. 13, 277, 303, 1629, 
1632, 51 ir 1 d. 103; Kač. pa
smerktas vieniems metams kalė- 
jiman, Gud. —2 metam tvirto
vėm

4) Veiverių mokytojų semjnar- 
rijos mokinio 17 m. Juozo Starko, 
kalt, dėl uždraustųjų raštų laiky
mo; pasmerktas 
x'us iš to jau atsėdėtus 
Tomas, 
stojus 
kams.

| MASKOLIJA.
[era Peterburge mažinasi, 
is šviežiai apsergančių ne 
1 jau 50 ypatų kasdieną; 
nbučių išeina daugiau išgy- 
negu į juos ateina naujai 
ančių. Taigi aišku, kad dak- 
1 ant galo pasisekė ant epi- 
ls viršų paimti. Ir kituose 
ose, bent vakarinėj Maskofi- 
ir siaučia cholera, naujų ap- 
ų skaitlius ne didelis, jis ir 
ižinasi.

bet iki šitos sanvaitės ketvergo ne
galėjo pasimatyti nė su Vokietijos 
viecoriu, nė su jos kandieriu Bue- 
lowu. Iš Berlyno jis rengiasi vėl 
keliauti Vindobonon ir pasimatyti 
su Austrijos ciecoriu ir jos užru- 
bežinių reikalų ministeriu. Ypač 
Austriją sunku bus caro ministe- 
riui patraukti savo pusėn. Au
strija mat bijosi Europos viešpa
tysčių kongreso, nes gerai žino, 
kad jame tuojaus pasirodys didelių 
ir mažų viešpatysčių godumai, ku
riuos reiks Turkijos kaštais užga
nėdinti. Austrija nori tartiesi 
vien su Turkija reikaluose pri
skyrimo Bosnijos ir Hercegovinos 
prie Austrijos, to reikalo ne nori 
pavesti kongresui, nes jame gali 
atsirasti daugiau Austrijos priešų ; 
negu pritarėjų; Vokietija teipgi 1 

(pritaria Austrijai. Maskolija gei
džia kongreso todėl, kad jame ti
kisi išgauti pritarimą panaikinti 
jos tiesų aprubežiavimus ant Juo
dųjų jūrių, o panaikinimo tų ap- 
rubežiavimų ypač negeidžia Au
strija. Italija gi, nors susirišusi su 
Austrija ir Vokietija, pritaria Eu
ropos tautų kongresui, taigi prita» 
ria Maskolijos siekiams, kadangi 
ji pati geidžia kokio Turkijai pri
gulinčio žemės ploto. Be pritari
mo vienok Vokietijos ir Austrijos 
sunku bus kongresą sušaukti, to
dėl Maskolijos ministeris ir sten
giasi ir tų Europos viešpatysčių 
pritarimą išgauti.

į savo sveikatą padėti, bekasinėda*- 
" mas tą kalną ir vis besitikėdamas, 

iškasiąs pinigų purus, tame kai-, 
ne užslėptus. Jau apie 10 metų 
tas senelis vargsta, bet nieko kaip 
neranda, taip neranda.

Dabar, neseniai buvo dagi nu
kulniavęs į Ukmergę, į miestą, 
kurs nuo mųsų yra už 12 mylių 
ir sakąs:—“Buvau pas tokį gerą 
žmogų, kuris man pasakė, kokio
je vietoje tie pinigai užkasti gu
li”. Pasakoja dar apie tą žmogų, 
buk viską nuspėja. “Cerauninkas 
jis yra, ar labai šventas”— aiški
na dar apie jį Ignacas Petr. ir 
pats, pradžiugęs iš ano parody
mų, kasa toliau, nors nebedaug 
spėkų teturi, ir kitiems žmonėms 
pataria, kai kas prapuola, ar kam 
ką pavagia, sako: “Eik į Ukmer
gę pas spėjiką, tai anas įspės, kur 
tavo arkliai, ar taip kas”.

Bet Prūselių žmonės jau ne
be tokie tamsuoliai, kaip senis 
Petr., nebetiki tokiems niekams, 
skaito laikraščius ir naudingas 
knygas. Laikraščių pareina: “Lie
tuvos Ūkininko”—2 ekzemplioriu J ' 
“Vilniaus Žinių” — I eka. ir ekz. ’ 
"Vilties”.

patardamas j«. •ciduoti jo prie
žiūrai visus miesto sodnus ir dar
žus. Jis ketinąs Vilniuje įkurti 
pradinę daržininkystė! mokyklą, 
butų tuomet kur mokiniams įgy
ti praktiškas žinias. I

nis laivas suėmė gabenantį ginklus 
anglišką garlaivį. Taigi aišku, 
kad čia keno nors rengiamas ser
bų sukilimas prieš Austriją.

Nereikia užmiršti, kad didelius 
karus Turkijos paskutiniuose lai
kuose pagimdė vis maži jos pro
vincijose gyventojų sukilimai. 
Prieš karą Maskolijos su Turkija 
1877 m. sukilo pirmiausiai dabar 
prie Austrijos priskirtų Bosnijos 
Hercegovinos gyventojai? maištai 
paskui išsiplatino ant Bulgarijos, 
kuriuos, turbut Maskolija sukėlė 
ir palaikė sukilimą teip ilgai, kol 
pati į karą neprisirengė. Maištai 
tie davė* paskui Maskolijai progą 
į juos įsikišti ir apšaukti karą į 
prieš Turkiją. Su Maskolija tą- 1 
syk ėjo išvien Rumunija, Serbija 1 
ir Montenegro. Jeigu dabar Ser- ] 
bai užsilaiko neramiai, tai matyt Į 
kas nors juos kursto, o kurstyti 
gali tik papratę žvejoti drumsta
me vandenyj, o prie to Maskolija 
labiausiai linksta.

IŠ LIEPOJAUS.
Rugsėjo 10 d. Letuvių Šelpimo 

Draugijai pagaliaus pasisekė ati
daryti tokią mokyklą, kokios taip 
ilgai laukė, t. y. lietuvišką, kata
likišką. Kun. Stakauskas pa
šventė mokyklą, prakalbėjo į su
sirinkusius Draugijos narus ir tė
vus, palygindamas tautiečius be 
savųjų mokyklų su žydais Babi
lono vergijoj esančiais, kada, anot 
Jeremijos pranašo, “maželiai p?-a- 
šė duonos, bet nebuvo kas jiems 
atlaužti” ir Izaijos pranašo žo
džiais: “dėl to mano tauta vergijon 
nuvesta, kad neturėjo mokslo’’ — 
išrodė apšvietos reikalingumą. O 
maželius kunigas pasveikino, paro
dydamas, kaip jie yra laimingi, 
palyginant su kitais vaikeliais, ku
rie mokyklų negauna, ir ragino 
j ieškoti čia ne vien mokslo, bet ir 
doros.

P. Eidukevičius pasakė ačiū 
tiems, kurie pasirūpino mokyklą

tokias servetėles, kuriomis 
kartą kitas svečias šluostė- 

Kiekvienas svetys turi kas- 
gauti naują servetė*, nors

IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų pav.

Rokiškio jaunuomenės pasilinks
minimai nepagiriami. Susirinkę 
vakarais tebešoka dar polkas, 
krakaujokus, kic-polkas (.taip čia 
vadina) ir dažnai nepadoriai el
giasi. O lietuviškus šokius visi 
moka, ir kuone visa Rokiškio jau
nuomenė turi gerus balsus giedoti, 
Neršionyse, bet nesuprifiiąudamas 
jiems geriau patinka tos polkos.

Buv. Neršionių mokytojas. .
(Iš “V.”)

3 mėn., atskai 
4 mėn 

iuko, Mickevičiaus ii 
reikZ.r.k’* a Ii’ -.v HA-

' Vilniau* gubernatorius kreipėsi 
į vidurinių reikalų ministerį, rei
kalaudamas 20 tūkstančių rublių 
paaukavimo Vilniaus gubernijai 
prisirengti kovai su cholera.

Tų pinigų apsaugojimui lydė
jo traukinį septyni apsiginklavę 
kareiviai ir du žandaru.

Apie vienuoliktą valandą vaka
ro, kelias minutes prieš atvykimą^ 
traukinio, į Bezdanus, įpuolė keli 
žmones į stoties viršininko kam! 
barį, suėmė jį ir išved^^bM^B

......
tarnai^^^^B 

viso labo buvo penki.
Kita plėšikų dalis užg^^M 

visus žiburius stotyje, ^B|B| 
telegrafistą, išmetė jį 
ir perkirpo visas telegrafų vieHB 

Trečia plėšikų, kuopa apspito 
krasos vagoną. Pasigirdo baisu® 
bombos sprogimas, nuo kurio vfl 
si vagonų langai išbyrėjo. D|^B

sur 
kareivių durtuvų. 
Amerikos kareivių 
daug didesnę turi 
antai Prancūzijos 
Arperikoj prezidentui, sutarus su 
Į^inumenės perdėtiniais, daug 
BMBBiiBi^ar! c-,;

15 IGLIAUKOS.
(Senap. pav).

Išplėšimas Jiestrakio monopo- 
liaus atidengė žemsa^,ims ir 
žandarams plačią dirvą darbui, 
prie kurio gavo progą parodyt sa
vo gudrumą ir narsumą. Kasdien 
važinėjo vežimas su tais ponais, 
o prie jų keli raiti, gaudydami kal
tininkus. Ir ėmė kiekvieną jauną 
vaikiną, kurį tik sutiko ant ke
lio. Bet, suėmę ir “padarę”, žino
ma, saviškai, paleisdavo, o j ieš
kojo kitų. Vieną dieną suėmė tū
lą Žukauską iš Padzemkavos, Bet 
tas pastarasis iš Syliškėlių karčia- 
mos pabėgo. Ramumo įvedėjas 
visą savo piktumą nuvarė ant 
dviejų vaikinų, kuriuos, prisirišę 
prie balnų, tąsė po visas balas, 
upelius; kitokiu budu nieko ne
pešę net siūlė pinigus, kad 
tik jiems pasakytų, kas išplėšęs 
monopolius.

AMERIKA.
Amerikos politikieriai rengiasi 

prie rinkimų prezidento, kurie at
sibus šį rudenį.j Kandidatai važi 
nėja po šalį, išgiria savo progra
mos, kurių, patekę ant urėdo, ži
noma, nepildys; priešininkų kandi
datams primetinėja butas ir nebū
tas kaltes. Teip daro prieš kiek
vienus rinkimus, teip daro ir da
bar. Pasielgimuose gaudančių 
dus politikierių nieko naujo

Demokratai ir kitų partijų 
didatai apkaltina republikonų 
tiją, kad ji rengia Amerikoj 

’vą monarchijai. Apkaltinimai tie 
nėra gal be pamato. Dabartinis 
republikonų kandidatas ant prezi
dento Taft, dar būdamas karo mi
nisteriu ne kartą išsitarė, kad Ame
rikai nėra būtino reikalo palaikyti 
reyublikonišką rėdą. Dabartinis 

prezidentas Roosevelt la
kiai rūpinasi padaugini- 
franumenės ir sudrutinimu ka- 
> laivyno, kadangi jug <eik vi- 
monarchų sostai remiasi ant 

Ant samdytų 
prezidentai 

įtekmę negu 1 
prezidentai. 1

Iš PANEVĖŽIO.
Pas mus netik gyvenimas ir 

žmonės apsiniaukę, bet ir oras 
antras- mėnuo rūgsta. Lietus be 
pasigailėjimo smaugia ūkininkus, 
neduodamas surinkti užaugos. 
Kai-kur yra dar nestfvežtų rugių, 
o vasarojas bemaž visas pasili
kęs tebekirmyja. Kas nedėldienį 
žmonės bažnyčioje nesiliauja mal
davę: “Pone, Karaliau, Dieve 
Abraomo, dovanok mums paga- 
dą 1”—bet, ant nelaimės. Dievas 
neišklauso.

Bulvės pradėjo puti nuo šlapu
mo ir žmonių baimė auga. Visi 
laukia grudų, pieno, pašaro pa
brangimo. Dar kur krutėlesnis ūki
ninkas, gal turės parduoti pūrą, 
kitą grudų, bet vargšai bežemiai 
ir šiaip, darbininkai dejuoja, ir la
bai dejuoja.

Apie Durną, rodosi, visi užmir
šo. Tik kur-ne-kur išgirsi pasipild- 
tinimo balsą: /

— E! jau!... su savo durna!... 
durnojo, durnojo ištisus trejus me
tus ir išdūmojo tik algas atsto
vams padidinti, o tau, vargše-žmo- 
geli, kad nors vištos koją... Kas 
tau?! Tiktai prižadėti mokėjo. 
Gana, jau, su tokia durna!”

Kitur ir visai apie durną atsi
minti nenori, bijodami., 
areštuotų 
mųsų 
tur.

IS UKMERGĖS PAVIETO
Kaip praneša “Vilen. Viestnik”, 

pastaruoju laiku daugelis senti
kių žada išsikelti Tomsko gub. 
Jau 170 šeimynų esą gavę Sibire 
po 15—18 dešimt, ant šeimynos. 
Šešis metus jie nieko nemokėsią 
už žemę, netarnausią kariumenėj, 
po 6 m. mokėsią po 20 kap. 
dešimtinės.

(“V.2.”)

Duckus.
(Iš ‘V.’)

■skolijos užrubežinių reikalų 
rteris dar vis važinėja po kitus 
lūs, bando surasti daugiau pri- 
Jnčių Maskolijos politikai vieš- 
sčių, tik su tuom jam ne la- 
sekasi. Pirmiausiai jis už- 

ė sutvarkymui Balkanų pussa- 
Blkalu sušaukti didžiųjų vieš- 
Įsčių kongresą, kuris turėtų 
kiūrėti visus traktatus besilytin- 
Balkanų pussalio. Savo mie- 
s jis išgavo pritarimą Angli- 
r Prancūzijos ir tuojaus pa- 
no programą tokio kongreso, 
etija ir Austrija vienok tam 
riešino, tai Prancūzija ir An- 

nenorėdamos už Maskolijos 
Ką pyktiesi su Vidurinės Eu- 
I tj viešpatystėms savo 
■imą ® -ipgi atsiėmė atgal, 
■uzijos ' užrubežinių reikalų 
Beris Pichon ir Angį jos Grey 
■sino, jog sutarimas Anglijos 
^neuzijos su Maskolija nepa-

T. Stračnietis.
(Iš “V.n)

IŠ GELAŽIŲ. 
Panevėžio pav.

Prūselių kaimo laukuose yra 
nemažas kalnelis, ant kurio stovi 
MBttnos pušįs. To kaimo ker- 
^^Wscnciis Ignacas l\ tr , gany 

gyvulius po lauką, baigia

i Politiškas bylas nągtinės Vil- 
• niaus Teismo Rūmas Vdhiaus mei- 
i ste spalių men.:

14 — Mikolas Gylys (už agita
ciją).

15 — Vlad. Stankevičia (už agi
taciją ir ęjefnonstraciją Biržiuose 
1906 m.)(f Povilas Žitkevičia ir 
Aleksandra Dovidonis (už demon 
straciją ten pat).

— Aleksandra Dovidonis (re- 
vol. draugija).

16 — Joselis Rogoza Ir Irša šo- 
fer (uždraustoji rev. draugija).

17 — Mausa Mackevida (revol. 
partija).

— Povilas Paškevičia, Vaclavas 
Mantvila ir Roza Sereikis (revol. 
draugija ir gyrimą nusidėjimų).

18 — Nochum Bun, Iršon Se- 
gal, šilelis Prieis ir (Įipeira Segal 
(revoL partija).

— Aleksandra Burbi! i 
ir revol. straipsnio

(U “V. 2.”)

PRANCŪZIJA.
Buvo užgimę gana dideli nesu

tikimai terp Vokietijos ir Prancū
zijos todėl, kad prancūziškos ka- 
riumenės viršininkas su prievarta 
atėmė pasidavusius Vokjetijos kon- 
suliui pabėgusius kareivius sve
timtaučių legijono. Nesutikimai 
tie vienok likosi prašalinti; Vokie
tija užmanė tuos nesutikimus pa
vesti nusprendimui Haagos san
taikos teismo. Prancūzija tą už- 

' manymą priėmė.
Pasitraukė nuo vietos Prancūzi

jos laivyno ministeris Thomson, 
kadangi parlamente užmetė, 
jog vien dėl netvarkos laivyno 
adminis/ratijoj Prancūzijos laivy-

J^Įskutiniuose laikuose teip 
b ivo nelaimių.

BALKANŲ PUSSALIS.
Turkijos ambasadorius Prancū

zijoj pereitą sanvaitę apreiškė 
Prancūzijos randui, jog Turkija 
pasirengusi karą pradėti su Bul
garija, kadangi Bulgarija pati gei
džia karo, į jį rengiasi. Turkijos 
randas > paliepis^

į sušaukti po ginklu visus rezervos 
kareivius ir buvo prisakęs sių
sti juos ant Bulgarijos rubežiaus. 
Prancūzijos užrubežinių reikalų 
ministeris paliepė savo ambasado
riui Turkijoj perstatyti Turkijai 
ir Bulgarijai visą karo pavojų. 
Po tokiam perstatymui Bulgarija 
užtikrino. nesirengia į karą, 
nori su * Turkija ne tik sandaroj, 
bet draugiškai gyventi. Po to
kiam atsakymui ir Turkija jau 
sušauktiems po ginklu rezervos 
kareiviams atšaukė prisakymą 
traukti ant Bulgarijos rubežiaus. 
Taigi šiuom kartu Prancūzijai pa
sisekė kybantį jau vos ant plauko 
karą prašalinti, bet pavojus dar 
neprašalntas, karas dar vis gali 
užgimti, nes nesutikimų terp Tur
kijos ir Bulgarijos yra daug.

Anglija ir Prancūzija užmanė, 
kad už pasiga. sinimą neprigulmin- 
ga Bulgarija atlygintų Turkijai 
pinigais, nes ji Turkijai mokėjo 
iki šiol kas metai paskirtą pinigų 
sumą. Bulgarija vienok tokį už
manymą atmetė. Ji sutinka vien 
užmokėti už jos užimtą Rumeli- 
lijos gelžkelį, bet atsisakė Turkijai 
už neprigulmystę mokėti kokius 
nors, nors ir nedidelius pinigus.

Kitas _tautų santaikai pavojus 
gresia iš Serbijoš. Serbai stumia 
į karą su Austrija. Karaliaus ran
das supranta karo pavojų, bet jis 
neturi teip didelės įtekmės ant 
žmonių, kad juos nuo karo galėtų 
sulaikyti. Serbai gyvena ne vien 
Serbijoj, bet teipgi jie apgyvena 
Montenegro kunigaikštystę, prie 
Austrijos priskirtas provincijas 
Bosniją ir Hercegoviną ir didelę 
dalį pietinės Austrijos ir Vengri
jos. Ant serbų ypač apgyvenan
čių Montenegro kunigaikštystę di
delę įtekmę turi Maskolija, todėl, 
padarymui Austrijai nemalonumo, 
Maskolija gali serbų apgyventuo
se kraštuose maišatį sukelti, į ko
kią ir be noro Austrija priversta 
būt įsikišti.

Tuom tarpu lygiai Serbijos, 
kaip ir Montenegro kunigaikšty
stėj gyventojai lyg tyčia erzina 
Austriją, lyg tyčia nori ją priversti 
karą pradėti. Gal juos kursto ko
ki svetimi agitatoriai tokių kraštų, 
kuriems parankiausiai žvejoti 
drumstame vandenyj. 19 sPa* 
lio Vindobonon atėjo žinia, jog 
mieste Antivari, Montenegro ku
nigaikštystėj, žmonių minios už
puolė ant Austrijos konsuliato. 
Uoste stovintis Austrijos kariškas 
laivas išsodino jurininkus, kurie 
tuojaus susirėmė su montenegrinais. 
Netoli Antivari Austrijos torpėdi-

IS VILNIAUS.
Vilniaus gubernatorius apskel

bė gubernijos sanitarų nuspren
dimus, "kuriuos Vilniaus miesto 
gyventojai yra priversti pildyti. 
Tie nusprendimai liepia švariai 
laikyti kiemus, lipines, kiemų 
sąšlavynus, gatvių grįstus grio
velius ir 1.1. Valgomieji ir geria
mieji daiktai turi būti geros rų- 
šies; visus pagedusius ir netiku
sius liepia tuoj naikinti. Viešbu
čiuose, restauranuose ir visose 
vietose, kur daugiau žmonių su
sirenka, turi būti visuomet virin
tas vanduo gėrimui.

Kiekvienas buto, viešbučio, re
storano ir sankrovos šeimininkas 
turi tucjaus pranešti gydytoj ui-sa- 
nitarui ir nuovadai apie kiekvieną 
susirgusį, jei liga apsireikš vėmi
mu, viduriavimu, ir apie kiekvie
ną mirusį, jei pirma sirgo panašiai 
į cholerą.

Tuos nusprendimus turi** ly
ti ir visos valstybės ir visuoi :nės 
įstaigos. Vaisius galima pardavi
nėti tik pastačius ant staliukų, 
vietose, pirma nurodytose miesto 
valdybos ir policijos. Neprinoku
sius ir pūvančius vaisius ir dok- 
luose nešiojamus uždrausta par
davinėti. Restoranuose ir traktie- 
ruose uždrausta svečiams padavi
nėti 
nors

jo daugiausia didžiulis Jurkupių 
sodžius. Ir kalėjimo teko ir dar 
daugiau pabaudų, kurios visai į 
vargą įstums žmones. Už vieną 
ganymą paskirta jam išmokėti 
I.500 rub., nors tos ganyklos ir 
prigulėjo seniau valstiečiams, tik
tai ilgainiui iš jų dvaro paveržtos. 
Tam pačiam sodžiuje, beto, dar 
už miško kirtimą uždėta pabau
dos apie 3.000 rub., kurie padar 
lyti lygiai tarp visų ūkininkų, ne
skiriant, kaltas kuris ar ne, neat- 
sižiurint ar gali išmokėti pagal 

I savo žemės, kitaip tariant, bus jis 
pusininkas ar pilnažemis, turi mo
kėti ir tiek. Priskirta pabaudos 
dargi senam elgetaujančiam žmo
gui, vien tik dėlto, kad jis turė
jo nelaimę skaitytis to sodžiaus 
ūkininku, nori it dubą nebe jis 
valdė. Kas mėnuo dabar važinėja 
ten pristovas tos “duoklės” rink
ti iš “pergalėtųjų” valstiečių.

Gbk. I 
(Iš “V.2.“)
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IŠ SALOS.
Ukm. pav.

šie metai saliečiams — tai ato- 
lygos metai už suirutės laikus. 
Žemiečių viršininką* užverstas 
dvaro bylomis. Teisiami valstie
čiai tai už grapo rąiškų ganymą, 
tai už kirtimą ir Lt. Nubausta 
jau keletas sodžių, tai pinigų pa
baudomis, tai kalėjimu. Vaitkunų 
sodžius gavo po 3 mėnesius kalė
jimo. Nukaitino, jog jie griovę 
grapo karčiamą. Nubausti vi-i 
ūkininkai, keturi jų net antrą kan
tą už tą pačią karčiamą kaltina- 
mi ir sodinami.
(1/iama dabai u z 
ko kirtimą laistiy

Iš STRAČNIŲ, 
Subačiaus parap., Ukmergės 

Stračnių kaimo ūkininkai 
piučio 24 d. susirinko pas J. Kati- 
levičiuną pasikalbėti apie^gvo var- 

išėjimo viensėdžiais klausimas. Pri
sipažinę visus vargus sodžiuje rė
žiais ūkininkaujant ir apskaitę, 
kiek blogybių tai atneša, nutarė 
būtinai išsiskirti į viensėdžius. Ne- 
sitrukdydami, tuoj ant rytojaus, 
rugpiučio 25 d., nuėjo valsčiun, pa
davė savo nutarimą 
komisijon. Pasirašė 
daliai visų ūkininkų.
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milo j u vagonu liko į smulkius' tolintos, o taip širdžiai
kąsnelius suplėšyta. brangios ertvės atplauki* milžiniš-

Plėšikai, negaišuodami, puolė nuliūdimo šešėlis ir mėlyuo- 
pinigų jieškoti. Ėmė tik auksinius ’n,s, pilkomis, juodomis akutėm^... 
pinigus ir bankinius popierius. t2r-Vtum čia žvalgosi, tarytum jieš- 
Sidabrinių ir varinių, teipogi ir wsaw t-^toskusiai sielai tfip rci- 
krasos siuntinių nei nejudino. -kaliitgo peno*....

Geležinkelio pinigai gulėjo 3°', ? kii ‘j! M «•.teikti?L..; 
Tarinėse skrynutėse, tam tyčia J** I1^UTOS
padarytose, iš storo vario ir' su f“1' "“s*un’t‘. <Me-

stipriomis spynomis. Jos visos gu • ... -r , ;i-- j j-J -• • - z.1 Let susignmbu.... Šit kertelė-
lejo dar didesnėje ir stipresnėje ... , . . . ...............r . . • . » • a • t- ' Zavadzkiu kuvgvao kabo kelios
skrvmoje, gerai užrakintoje. Kra-i. ... • • ....’ . . . .... ...... i lentynėlės su dovaiunus ir Lietu-
sos p.n.ga, 6U1SP . stksmuiups^ Mj]aj.iams Aj 
kaip paprastai, maišuose. m ■ —skio Elcmentoriai, Žemaitės Rinki

kalbėti. Kun. Narjauckas pavyz | 
džiai*, kalbėdama*^“Ojcze nas*' 
ir “Tėvė musų”, parodė skirtum; j 
lietuvių kalbos nuo lenkų, kuri 
ne visi maldininkai supranta; už 
tatai, liepiant šv. Tėvui, pats tu 
rėjo Jo kalbą lietuviškai išguldyti

Grįžtant namo, turėjau progR 
Čenstakave kalbėti su kai kuriai* 
kunigais lenkais, kurie stebėjusi, 
jogei nevisose Vilniaus bažnyčiose 
sakoma lietuviški pamokslai; mat, 
Jų n uoliu-ne — kaip žmonės kalba, 
taip juos reikia ir mokyti.

( Draugelis.
| (Iš “V.”>

VfiL GIRIŲ GAISRAI.
Detooit, Jdich. >

įpie kuriuos manė, kad likosi ly- 
aus užgesinti, apsireiškė Michi- 
.jano . valstijoj iš naujo. Girių 
gaisra^ išnokino miestelį Metz, 
1 ’rcsųue Isl^ County; degė teipgi 
miestelĮ* La Roque. Išdegė daug 
tarmų £>agi ribose.

Girių gaidai užgimė ir šiauri
niame 7Wi»con*ine.

r « >
* Varinės skrynios per pusvalan-J’C?di liko plėšikų dinamitu Suak.l- "į* “* P***".'™ P»-
1 . C • | tiems vaikams,
dytos. Suskaldytuose vagonuose- 
liko užmuštas L žandaras Duros-

O pamokinimas 
tėvams, mokytojams, kaip auklėti, 
kaip trakas vaikučių sielų žie- 

To
Už-

vas. Sunkiai sužeisti 4 kareiviai,] . o ... .. pll,s attgfoti„ ja* plėtoti?
žandaras Borisovas ir vienas va- .
gonų tarnas. Tardymas parodo, 
jog plėšikų turėjo būti apie 40.

Iš Vilniaus, gandui apie plėši
mą atėjus, tuoj nuvažiavo į vietą

I du traukiniu: viename nuvažiavo 
kelių viršininkas ir gydytojai, kt 
tame — gubernatorius, žandarų 
vyriausybė, prokuroras ir polici-

nerasime lietuvių kalboje 
riėmę — patįs savimi, apie savo 
kūdikius pamiršome.. ..

Tik Elen Kcg’os 20-to šimtme
čio pavadinimas “Vaiko šimtme- 

iškilmingas Tolstojo su- 
apvaikščiojimas, įkvepia 
ir mę^ lietuviai nebe |>a- 
toli užpakalyje kitų, jog 

vaikučiams nors kartą

čiu”, tik 
kaktų vių 
viltį, jog 
si liksime 
ir musų
įspį* tikro apšvietimo saulė į lan
gą. Tolstu jas yra šiandien užvis 
labiau garbinamas kaipo žmonijos 
auklėtojas, todėl męs privalome su 
juo , ypač kaipo su tokiu, sueiti į 
artimesnę pažintį.

Musų laikraštis pasistengs ne
trukus tarpininkauti toje pažinti-

Ypač tėvams sodiečiams butų 
didelei naudinga omenin dėties to 
galvoeio pažiūras apie vaikų auklė
jimą ir sulyginti jas su savo su 
vaikais apsiėjimu.

Jei toks sulyginimas nors trupu
tį palengvįs musų vaikų - vergų 
likimą, tikiu tvirtai, jog laimės 
tuomet neyen vaikai, bet ir 
tautos ateitis.

G.

visos

P.

buvo dalykai, verste 
mintį kreipties prie

Kiek pinigų ištikrųjų plėšikai 
sučiupo, dar aiškiai nežinoma. 
Tik jųjų pėdsakai, maž-daug, su
sekti. Viena plėšikų kuopa kelia
vo į Liepojaus-Romnų geležkelj, 
kita į Podbrodzės stotį, trečia, pa
ti didžioji. Vilniun.

(Iš “V. 2.”)

MINTIS, SUKELTOS "VAI
KO“ PARODOS.

Tomis dienomis liko Vilniuje 
uždengta paroda “Vaikas , daug 
pagirimų vietiniuose lenkų laik- 

ž. raščiuose susilaukusi.
Vieną tos parodos nuopelną tu

rime ir męs paminėti, —tai sukė
limas visuomenėje supratimo, jog 
vaiku auklėjimas tai dideliai svar
bus dalykas, reikalaująs daug ži
nių. daug mokslo ir daug darbo.

Nors toje parodoje dalyvavo 
daugybė tokių žmonių, kurie be
veik nieko bendro su pedago
gija (vaikų auklėjimo mokslu) 
neparodė, bet vis tik dideliose sa
lėse, prigrūstose įvairių-įvairiau- 
sios mantos 
verčiantieji 
“mažiukų”.

Nors tos mintįs kibJrlfurėda- 
rūbus, pritinkan

čius'vien pasaulio “lėlėms”, žiū
rėdamas į margus šilkinius kaspi
nus, tuos rūbelius gausiai puo- 
šiančius, į brindas, kepuraites, 
tarsi iš voratinklių austas, tik 
džiaugties galėjai, jog nors Lie
tuvos sodžiaus vaikai nei savo 
sielos, nei akučių neturi progos 
darkyti tokiais bereikalingais 
“svieto monais“.

Bet užtai, prisiartinus prie len
kų knygų sankrovų, ar tai Ma- 

Zavadzkio, o dar la
prie rusų knygyno Giršov- 

skio,.kaip širdis suskaudo?!.. Va
landomis ašarų šybos grasino taip 
uždengti akis, kad visi aplink iš
dėstyti turtai galėtų išdilti, kaip 
iš jųjų plaukiąs palaiminimas iš
dilsią, nepasiekęs Lietuvos vaiku
čių. '

O kiek tų turtų? Ir dar kokie?! 
Mažiems vaikučiams knygutės 
puikiuose apdaruose traukte trau
kia prie savęs. Įvairiausio turinio 
vyresniems, nors rimčiau, bet irgi 

♦ puikiai išrodo. Nuo pat lubų lei
džiasi ilgi kaspinai margų paveik
slų, aiškinančių įvairiausias pri
gimties mokslų šakas. t

Pas Giršovskį gražiuojasi viso- 
xkie vabalai, musės, vabzdžiai tar- 
į si gyvi, taip puikiai išdžiovinti. 
F Ir paukščiai taip-pat ir dideli vi

sokių akmenų ir metalų rinkiniai. 
Ir viskas taip sutvarkyta, jog aky- 
vaizdoje stovi tų vabždžių viso- 

b kios atmainos nuo kiaušinėlio 
aguonos grūdo didumo, lyg pilnai 

||Bfciplėto j tįsiai margasparnei ple- 
B^feęlei. Ir augmenįs taip pat su- 
^BKlioti, pradėjus nuo šaknų, stie- 
^Kbo. pasibaigus gėlė ir grudu. Ga- 

į visą tą žvilgterėti vaikučiui, 
įBkad jo galvelėje iš karto paaiškė- 
B tų daug gamtos stebuklų.

O pedagogiškų knygų skyrius
> pat pas Giršovskį — tai visas

! Matome dargi, jog Peter- 
tėvų ratelis pasirūpino leisti 
žodyną, kur kiekviena vaiko 

šaka, kiekvienas vaiko 
skyrium išguldytas, pa

EPISKOPAS PRAKEI
KĖ TOLSTOJŲ.

Vienas stačiatikių episkopas, 
Gennogenas, per L. Tolstojaus 
jubilejų prakeikė jį šiais žodžiais: 

“Prakeiktasis niekše, rusų ju- 
4,'tas šven^dC..V.®L^3tS?!CJn 
Tu pasikorei ant sausos savo pro
to. pasididžiavimo šakos ir pa s i 
leidusio gabumo, su smegenimis 
ir kaulais doriškai supuvęs! Tu 
savo pekliškomis doriškai-tikėji- 
miškomis pažiūromis apkrėtei vi
są šviesuolių visuomenės orą?!... 
Pražūtis tau, pasiutėli! Atkaklaus 
ir pasileidusio tavo gabnmo ųuo- 
dai užmušė ir nustūmė amžinan 
prapultin daugybę silpnadušių ta
vo tautiečių“...

KAIP

IS ARGENTINOS.
Lietuviai Argentinoj gyvena la

bai išsiskirstę arba pavieni visokio
se provincijose, tiktai krašto *0- 
stapylyj^ Buenos Aire*, kaip gir
dėt, yra diktas jų būrelis, bet ir 
apie juos nieko negirdėt. Gal nė
ra atsakančių korespondentų, o 
gal ir laikraščius mažai kas skai
to.

Čia Argentinoj darbai ne sun
kus, bet ir darbininkų uždarbiai 
nedideli: kas uždirba mėnesyj 50 
pesų, tai jau gerai. { šitą kraštą 
žmones važiuoja todėl, kad jis dar 
jaunas, mažai apgyventas, todėl 
su laiku lengviau čia sulaukti ge- 
resmo gyvenimo negu senuose 
kraštuose; galima turėti gerą ūkę. 
Žemė vietomis čia labai derlinga, 
kaip paveikslan, provincijose: Bu
enos Aires, Santa Fe, Entre Rios. 
Vargas vien, kad didelius žemės 
plotus valdo didžturčiai. Patagoni- 
joj, kolionijoj .Sarmiento Chubut 
oras jau daug šaltesnis. Tik pra
džioj žiemos nėra didelių šalčių. 
Pernai berželio mėnesyj užšalo 
upes, 16 dienų buvo sniegas. Va
saros laike būva daug vėjų sausu
mo, jeigu Lietuvoj teip butų, tai 
butų bada^

į kolioniją Sarmiento Chubut 
atvažiavo jau diktas lietuvių bū
relis: yra čia 12 šeimynų, o pa
vienių 13.
dzią: turi 625 hektarus žemės, pa
sistatė geras triobas. Užsiima au
ginimu gyvulių, augina daugiau
siai avelių, kurių turi po 600 
—1000 ir daugiau. Kas neturi sa

Visi turi jau gerą pra

PINIGŲ DIRBĖJAI.
New York. Vienuose namuose 

rytinėj miesto dalyj policija už
ako čia < įrengtą netikrų pinigų 
dirbtuvę. Rado ir diktai padirbtų 
tOC. ir 25c. •

Bttffalo, N. Y. Netoli Gawanda, 
Kanados pęlięistai ant vienos faz
ines užtiko netikrų pinigų dirbtu
vę. Rado Čią J50 kanadiškų 
pierinių 10 dol ir 5 dol. ir 
amerikoniškų 5 dol.; išviso 
tikrų pinigų buvo už $3645,

bet reikia užsirakti pt 
Namus stato iš nedegtų 

Gardus dirba iš mažų kru- 
Rengia daržus, sodina vai- 

mcdzius, laisto juos nešda-

lavvskiui, tikėdamas, kad B rasta w 
Girių gaisrai, yra ruska* ton sulis, tegul at 1 

sišaukia pas tikrąjį ruską konsulj 
pi nr. 51 Lincoln Park Boul. ir 
pasakojo, už ką Braslawskiui mo
kėjo pinigus, šitų davadų reika 
lauja nuo lietuvių pats konsulis. 
Yra sakoma, kad daugybė lietu
vių, kurie tikėjo, kad Bra*law*kis 
yra rusKas konsulis, ėjo pas Bra- 
slawskis prašyti paliuosavimo nuo 
karittmenė* ir mokėjo tiek, kiek 
Braslawski* reikalavo. Todėl tie, 
kurie turėjote tokius nors reikalus 
su Braslaw*kiu, lietuvių apkrik
štytu konsolių po nr. 56 5th avė., 
tegul atsišaukia pa* tikrąjį Rusi
jos konsulį. po n r. 51 Lincoln Park 
Boulcvar, o tikrasis konsulis at- 
jieškos jų skriaudas.,

po-

ne-

GAISRAL
Detroit, Mich.

Metz, bėgant per degančią girią, 
išsiųsta* pagelbon gelžkelio trau
kiny* užsidegė ir su visu sudegė. 
Sudegė ir 17 jame 
inų.

ko mylių nuo

buvusių žmo-

Įtaisosc Rock 
teipgi įtaisosc 
& I)oor Co, 
gaisras, kuris

Rock įsi and, III. 
Island Lumber Co., 
Rock Island Sash 
16 d. spalių siautė
pridirbo nuostolių aut pusės mili
jono dotiarių. Sudegė apie 20 mi
lijonų kubiškų pėdų medžių.

sti iš teip sunkius miego? Ge-|kanlną ir ant šviečiančių gral 
riaus butų nors dalį tų pinigų, ku Į malonią šviesą; prie jo* stov 
riuos męs išleidžiame gėrymams 
ir prie kazyrų, pašvęsti išsirašyrrui 
laikraščų bei knygų. Skaitant pa
mokinančius raštus prasilavintų 
musų protas, tąsyk jau įstengtume 
atskirti musų draugus nuo priešų! 

Nemokytas.

Iš EAST CHlCAGO, IND.
Lietuvių čia apsigyvenusių yra 

nemažas būrelis: vedusių yra su 
virš 30 šeimynų, o pavienių per 
loo, bet apšvietime visai ant žemo 
laipsnio stovi. Turi jie čia šv. 
Stanislovo draugystę, bet ji nieko 
visuomenės labui neveikia, tik at
sibūvant susirinkimui tos salės sa
vininkui nemažą biznį padaro, nes 
susirinkę sriaubia gerai raugsią ir 
rudakį.... Laikraščius ir knygas lavi
nančias protą mažai kas skaito, nes 
žmonės laiką praleidžia smuklėse 
lošdami kazyrumis. Jeigu ką pa 

ar nu- 
tai jie 
knygos 
rašyti;

Bisbee, Ariz. 14 d. spalio vi
duryj šito miesto siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant pusė* 
milijono doliarių.

Winniprg, Bfanitoba. Išdegė 
didesnė dali* -.miestelio Stettler. 
Nuostolius gaidro padarytus skaito 
ant 300000 doi

Altoona, Pa. X 
enuose namuose,vienuose

Dir- 
die-

SUR-

12

IS CHRISTOPHER, ILL. 
Darbai pas mus gerai eina, 

ba abiejose kasyklose visas 
nas, bet pribuvusiam iš kitur 
ku £auti darbas.

Lietuvių yra ča apie 20.
d. šio mėnesio atsitiko čia nelai
mė : gazas labai apdegino vieną 
lietuvį ir vieną lenką. Prižiūrė
tojas rytmetyj buvo padėjęs per
sergėjimą kitam ruime, kur buvo 
gazas. Darbininkai atėjo į pirmą 
ruimą o paskui, per skersinį įlin
do į antrą ruimą, persergėjimo 
ženklo nepatėmijo ir uždegė ga- 
zą. . Nelaimė atsitiko per pačių 
darbininkų kaltę, nes jie neprivalo 
eiti į ruimą per skersinį.

J. Algird.

IS PITTSTON, PA.
Kietųjų anglių Reading Coal 

Co. kasyklose nuo 4 d. liepos dir
bo tik 2 dieni sanvaitėj ir dabar 
tik tiek tedirba. Nežinia, kada 
darbai pasigerįs. Lehigh Valley

kalbini išsirašyti laikraštį, 
sipirkti naudingą knygą, 
atsako, kad laikraščiai ir 
vien socijalistų ir bedievių
laikraščius ir knygas skaitydamas, 
gali tiesiok mirti pragaran. O 
tie vyrukai, kurie bijosi laikraščių 
ir knygų, kaip tik paima užmokės- 
nį už savo darbą, tai nė 
junta, kaip į pragarą - 
nusmunka.

nepasi- 
smukię

Juozas Vili*.

.ažas būrelis vyrų, terp
ir kelio* moterį*. Jie visi mojo 1 
rankomis pakalnėj bestovintiems 
žmonėms: aiškus jų šauksmas at
simušė pakalnėj, “lipkite, tver- 
kitės uolų, lipkite ant kaino, šitą 
šviesa, prie kurios prieisite, atly
gis jums už kančias, kurias ken- 
tėsite nuo aštrių uolų”. Ir žmones, 
suvargę, pailsę, apspito kalną, Ji-' 
po augštyn, vieni pirmiaus, kiti 
paskiaus, dar kiti stengėsi prisivy
ti pirmiau einančius. Pakalnėj jmiI- 
kais stovėjo, moterįs. Jos visos, 
užvertusios galvas, žiurėjo ant 
kalno į einančius žmones. Ir jų 
tarpe buvo girdėt žodžiai: “eime, 
lipkime ir męs ant kalno, mums 
pailsus, jau ant kalno užlipę vyrai 
mums prigelbės, jie išties mums

dienas. Apskritai, darbai visur 
silpnai eina.

Pittstono policistai biauriai su 
žmonėms elgiasi. Kaip tik pama
to kokį nepatinkantį žmogų, ypač 
užsigėrusį, tuoj areštuoja, gabena 
į šaltąją ir dar paskui žmogus tu
ri užsimokėti 25 dol. (Kad ne
reiktų mokėti, geriausiai nepasi
gerti.

IS EAST ST. LOUIS, ILL.
ll d. spalio, 7 vai. vakare, S. 

Jocio salėj buvo prakalbos pareng 
tos Jaunų Lietuvių Politiško Kliu- 
bo. Salė prisipildė žmonių — 
vyrų, moterų ir merginų. Vaka
rą atidarė pirauėdis S. Juci* ir 
paaiškino, kati prUtx >>b4>arcngtosMiestelyj Summit, 

nuo įkurto pe-1 g™*™**® beįiplatmiium 
gaisra*. . Ugnyje J apkalbėjimui vargingo 1
ypatn*. o dvi ypa- 

tos pavojingi ^pdegė.

Amovillo, Tcxas. Sudegė čia 
lokomotyvų varstotai. N uosto- 
lius gaisro padarytu* skaito ant 
250000 dol.

Red.).
A. Mozūras.

IS PITTSBURG, PA. 
visų kraštų Suvienytų 
teko patėmyti žinutes

li 
stijų 
lietuvių bruzdėjimą, bet iš Pitts- 
burgo žinių pasitaiko mažai. Argi 
čia terp žmonių nėra jokio susi
pratimo? Rodos, turime ir [vairių 
draugysčių, kaip tai: Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoje, turbut, ar 
6 kuopas, bet anos tuoni tarpu ma

Val- 
apie

Ištikro, studento sapną galima 
prilyginti prie dabartnio judėjimo 
žmonijos: vieni pasiekė gana aug
sią mokslą, kiti stengiasi prisivyti 
juos pralenkusius, iš paskutine* 
vejasi, nežiūrėdami, ar sutiks ba
dą, aštrius, akmenuotus takus, ar 
priseis be nakvynės kur^, po už
kampiu* landžioti. Stoja, it liūtai, 
prisirengę pergalėti visas sunkeny
bes ir užsilipti ant augštesnio lai
psnio kokiam nors moksle. Mo
terį* pamatė, kad vyrai, dideliai* 
šuoliais žengdami fiirmyn, pa’nkB 
jas užpakalyj, ir jos sukruto, n<B 
nori ant vief/<6 stovėti. Žengia pi^B 
myn ir Chicagoj susitvėrusi “Ap® 
čvietos moterų dr-tė; gal nentB 
eis ant tuščio vienos iš drang' 
ištarti žodžiai: — “Apšvieta”, 
dienos tavo susitvėrirno tegul 
tavo tikru jiešieiniu“. Ir męs jau 
artinamės prie to tikslo. “Apšvie
tė*” draugystė steigia vakarinę 
mokyklą. Garbinga musų tautietė, 
T. Andriuševičiutė apsiėmė 
kvti to, kas moterims 
pirmuose zngsniūose,

B 
B

r ” ‘ • flHlilHHI
fl

B
I

neatsitraukia, 
iš tų pui- 

apšviestų rūmų po 
sodžiaus stogus.... prie 

pusnuogių ir pusalka- 
jųjų atsiminus, 

rmtai ir giliai manančių 
patarimai juos auklėja, bet 

žodžiai, barimai, rykštė,

LIETUVIŲ KELIONfi RYMAN.
Nelengva buvo kelionėn išsi

rengti: reikėjo atrasti liuoso laiko 
ir turėti nors 120 rub.... Išsyk 
tarp mūsiškių pakilo ginčai ,ar už
simoka keliauti ir tokios išlaidos 
daryti. Toliau atsirado pasparti
nęs kliūtį*; paskui kilo klausimas, 
ar lietuvius maldininkus Ryme pri
leis prie Šventojo Tėvo, ar ne? 
Seinų vyskupijos agento kun. Di 
Bernardino D. Camillo buvo atsa
kyta, kad lietuviams audiencija pa* 
Sv. Tėvą nebus duota, ir tt. Kas 
tas visas kliūtis statė, gal ateityje 
paaiškės.

Galutinai kelionei įvykus, laiko 
ir pinigų tam tikslui suradus ir 
laimingai namo pargrįžus, visų 
keliauninkų vardu galiu drąsiai pa
sakyti: “Negailą mums nei vargo 
nei pinigo šiai kelionei išleisto 1” 
Mokslo ir prasilavinimo veltui 
niekas negauna, ir žmonės susi
pratę tam tikslui netiktai šimtų, 
bet tūkstančių ir milijonų rub. ne
sigaili. Užtat drąsiai sakau, kad 
męs daugiau šioje kelionėje prak
tiškai pasimokėm, nekaip pinigų 
išleidome, nes pamatėme, kaip gy
vena žmonės Lenkijoje, Austrijo
je, Italijoje; — vargu tai iš kny
gų išskaity tumei, nekalbant jau 
apie žmonės kaimiečius. Girdėjau 
kelias keliauninkes - inteligentes 
pasižadančias dėl praktiško prasi- 
lavinimp kasinėtai kokią nors di
desnę kelionę atlikti. Tai keliau
ninkų asmeniška ir svietiška nau
da, nekalbant jau apie dvasiškąją 
naudą, kįlančią iš augštesnio dva
sios tikslo. Bet ši kelionė svarbi 
yra lietuviams, kaipo atskirajai tau
tai, nes joje lietuviai, ^didesniu bū
reliu susitelkę, atsikreipė į save 
svetimtaučių akis. Ikišol kaiku- 
rie dažnai negalėdavo atskirti lie
tuvių nuo lenkų. Net Ryme ma
nyta, jog lietuviai tiktai tarme *ki- 
•riąsi nuo lenkų, nes prieš audijen- 
ciją, kada reikėjo parūpinti šven
tojo Tėvo kalbos persakytojas, ro
dė mums vien mokančiu* lenkiškai

taučiai giria lietuvius, kad jie darš- 
tųs, laikosi tavo .mados, nešioja 
lietuviškus drabužius, moterys ver
pia kaip ir Lietuvoj. Stengiasi 
gauti žemę dykai, kokią randas 
duoda, 
liečiu, 
jilytų. 
molių, 
sinius
mi vandenį viedrais. Be laistymo 
čia niekas, dėl didelio sausumo, ne
augtų. Didelių medžių nėra. Va
saros laike nelyja. Žolė auga ma
žais krūmeliais, labai stambi. Ko- 
lionija Sarmiento yra ant lygu
mos, bet toliau yra augšti kalnai.

Lietuviškus laikraščius mažai 
kas skaito; “Lietuvą“ turi J. Šla
pelis.

Neseniai į Buenos Aires atkako, 
matyt agentų prikalbinta, j ieškoti 
savo draugo ar paties kokia ten 
lietuvė su krūva vakų. Jo* vy
ras yra Jungtinėse Valstijose. Ji 
vaikščioja gatvėms laukdama Die- 
bo malonės. Rodosi gyvenantiem* 
Buenos Airese lietuviams priderėtų 
sutverti draugovę šelpimui atkan
kančių iš Lietuvos ateivių.

Juozapas Šlapeli*.

EXPLIOZIJOS.
Fort Collins, Colo. Tngleride 

kalkių kasyklose 15 d. spalių at
sitiko smarki expliozija, kurios 7 
darbininkai likosi užmušti, o 23 
sunkiai sužeisti.

Amherst, O. Ant čianykščios 
gelžkelio stoties expliodavo gazoli
no* prikrautas vagonas tarminio 
trūkio Lake Shorc gelžkelio. Ex- 
pbozijos šeši gelžkelio tarnai li
kosi sunkiai sužeisti, o dusyk 
tiek yra lengviau sužeistų. Mat 
traukiny* iššoko iš relių ir už
sidegė, ugnis prisigriebė gazolino* 
ir pagimdė eaplioziją. .

15 DARBO MOKO
f New Orleans, La. Darbai 

šiuom tarpu eina čia negeriausiai, 
mieste matyt daug žmonių be 
darbo.

dėjimo. J. šihngi* savo 
ragino lietuvius prie 
idant vens kitą paremtų vettclgy- 
stėj, lenktus svetimtaučių, nes tie 
mums nenori gero' daryti, daro 
blogą.

Didelį įspūdį ant publikos pa
darė deklamacija S. Tarvainiukės. 
Ji dekliamavo “IlgėjiruasLictuvos". 
J. Matulevičiūtė dekliamavo “{ 
kovą“. Mitrina* ne aiškiai Jcklia 
maro, negalima buvo suprasti.

Zulley savo kalboj aiškino, kas 
tai yra evoliucija ir ekonomija.

Buvo dainuotos kelios dainos, 
vedamo J. Šilingi© vietino chicro; 
ji* padainavo Birutę ir Viliją.

S. J. Radavičia kalbėjo apie 
darbininkus, iš kur prasidėjo des
potizmas ir kapitalizmas, kaip jie 
vargina žmonis, ir kaip nuo jų 
galima atsikratyti. Jo kalba ypač 
susirinkusiems patiko.

Fran. Janušaudcis ir Ona Gudi- 
kė dekliamavo darbininkiškas eiles 
iš “Kovos“. Ant galo keletas mažų 
vaikų padainavo dainą: “Už Ra
seinių ant Dubisos“.

Tarpe kalbų ir dekhamacijų 
grajino Kliubo muzika.

Dr-stės čia auga. Gaila, kad 
girtuoklystė labai čia išsiplatinusi 
tarpe lietuvių.

žai veikia, susii 
Klris mėnesius

ir net kaip jie reii 
nurodinėti ir kitokį

Rutclaitė.

15 AMERIKOS.
MENKA ATMINTIS.

Nevada, Mo. Cianykščiame 
teisme perkratinėjo bylą 71 metų 
protestoniško pastoriaus Forte, ku
ris pateko teisman už daugpatystę. 
Pasirodė, kad jis turi keturias pa
čias. Force teisinosi, jog jis pra
sižengė tik todėl, kad atmintis jo 
teip menka, kad jis, vesdamas ki
tą moterį, visai ne atsiminė, kad 
jis jau yra vedęs.

f Lynn, Mas*. Pasibaigė čia 
streikai darbininkų čeverykų dirb
tuvių. Nesutikimai atiduoti išrišti 
santaikos teismui.

UŽMUŠ® SAVO VAIKUS.
Macon, Mo. Netoli nuo čia, 

miestelyj Goldsberry, farmerys 
Scaman atėjo mokyklon, pašaukė 
savo du sunu, vieną nušovė ant 
vietos, kitą gi mirtinai peršovė. 
Atlikęs su vakai*, trečią šūvį 
rė sau j kaktą.

įva-

MENKA PAGELBA.
New York. Gyvenantis čia 

bas Joanovič, pagelbon savo 
vynei kovoj su Austrija, iš serbų 
gyvenačių Amerikoj organizuoja 
armiją. Iki šiol surinko jis 1? 
liuosnorių. Iš- teip didelės artr? 
jo§, turbut, Serbija ne didelę 
pagelbą.

ser- 
tė-

1

f New York. 7 Streikuoj‘1 čia 
Chauffeurai • automobiliu. 14 
dieną spalio n . ant pliaciaus 
terp 8 av e.,56, ū 57 str. mesta 
buvo bomba. jBojnba expliodavo 
prie gazolinosJ rezjęrvoaro, bet ja
me buvusio* gazolinas ne uždegė.

v eusvstt . • |
..i *

LIETUVIAI AMERIKOJ
LIETUVISKAI-LENKIŠKAS 

KONSULIS.
Vladimir Bra*lawski, 

korčių agentai . Chicagoj, 
rį lietuviai ir lenkai

šif- 
ku- 

kon- 
suliu apkrikštijo, ir apie kurio su
areštavimą jau pereitame "Lietu
vos” nr. pranešėme, tapo tyrinėtas 
Suv.-Valstijų Inspektoriaus Foote 
int paduoto skundo tikrojo, Rusi- 
<os Konsuiio, ir kąip rodosi, tai 
: i?pektorius skundą atidavė <tidui.

. skaitą sąnarių S. L. A. net šiur- 
( pulys pereina, matant tiek išbrauk

tų arba suspenduotų sąnarių. Trįs 
metai atgal 40 kuoja buvo tokia 
darbšti, rengdavo prakalbas, kvies
davo kaldėtojus, bet dabar neži
nia, kas pasidarė. Yra Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės 9 kuopa, ku
ri laiko susirinkimus kas mėnesį, 
bet ir šita sąnariais nelabai skait
linga. Bet reikia atleist, nes ne
seniai atgijo. Randasi čion dvi pa- 
seipini tautiški draugovi, viena ry
tinėj dalyj miesto—D.L.K. Gedi
mino i 
įstatymuose parodyta, jog draugy- Į 
stė turi surengti vieną sykį ant 
metų prakalbas; pirmiaus ir buvo 
teip daroma, bet jau antras metas 
kaip draugystė nusideda prieš sa
vo konstituciją, nerengia prakalbų. 
Bet ką padarysi: vi* tai. turbut, 
pasekmės to nelabojo krizio, ku
ris teip baisiai vargino pittsburgie- 
čius. Yra čia ir tūlas socijalistų 
kuopų skaitlius. Jos šiek tiek Nai
kia: parkviečia kalbėtojus. Nese
niai buvo prakalbos p. Antonovo. 
Yra čion ir Lietuvių Mokslo 
Draugystė, kuri užlaiko veik visus 
lietuviškus laikraščius ir pusėtinai 
turtingą knygyną, tik gaila, kad, 
turbut, ne visi 
bet laikraščus, 
Mutual Union 
išleistas.

O jau kiek 
šventų draugysčių yra, tai nei ant 
pirštų nesuskaitytam.

I Spalio apvaikščiojo 150 meti
nes sukaktuves užsidėiimo Pitts 
burgo, kuriose ėmė dalyvumą ir 
dabartinis vice-prezidentas Fair- 
baiik. Parodoj dalyvavo įvairios 
tauto*, bet lietuvių nepatėmijau: 
gal jų tiktai įtėmyti negalėjau, nes 
parodoj dalyvavo tik draugystės 
nešiojančios kareiviškus drabužius 
jeigu ir lietuviai buvo persirengę 
kareiviais, sunku buvo atskirt juos 
nuo

nms, 
žinti.

IS SPRINGFIELD, ILL.
Darbai čianykšeiose anglių ka

syklose žymiai pasigerino: vietose, 
kur pirma dirbo^6—19 valandų 
sanvaitėj, dabar dirba pilną laiką, 
šaltas Nr. 2, išstovėjąs 7 mėne
sius, pradės dirbti nuo 19 d. šio 
mėnesio. Prie darbo patiips apie 
80O darbininkų, tai ir iš kitur pri
buvusiam bus galima darbas gauti; 
bet norinčiam čia darbo jieškoti, 
reikia turėti angliakasių popieras, 
arba bent dirbti 2 metu kosykloje, 
kad galėtų reikalingą egzaminą 
išduoti. Išdavęs egzaminą, gali 
gauti popieras ir darbą. Be to, 
sulyg liepos mėnesyj užgirtų šitoj 
valstijoj įstatymų, darbininkai ne- 
prileidžiami prie darbo kasyklose.

Terp čianykščių 
apsišvietusių (kas 
apšviesti ? Red.) 
daug susipratusių, 
ir labai tamsių. Daugelis negana, 
kad girtuoklystėse paskendę, bet 
jie yra dar baisus pirmžengystčs 
priešai. Bandyk jiems aiškinti 
apie blogas puses dabartinio surė
dymo, apie išnaudojimą darbinin
kų, tai tuoj išgirsi pliovones, ap
šauks tavę blogiausiu žmogumi, 

’vlu, - šliuptamiu. nors patįs 
ką tas sliuptami* reiškia. __r_____ ------ ,

Argi ne laika* jau mums pabu- (sapną: mačiau didelį, uolų apkrautą

lietuvių 
yra 
ir 
bet

yra 
tie 

maž
yra

Minėtą vakarinę 
lankyti tik {>nguiinčio^^^^^^H 
švietos” draugystė*. X® 
rinčšos dukteris 13 iki^^^^H 
galės ją* atšvęsti' ir du® 
sykiu mokinamos, nors 
neprigulės į draugystę. 
priminti, jog tos iš motenjHs®| 
išsiiavįs rankų darbu^^e. 
dirta kokį gražų daiktą. 
daiktas dirbėjos vardu bus 
ant išlaimėi imo (lioterijosį^HHĮ 

I Taigi, draugės! NeprTĮ^^H 
tokios puikios progos. ateikit^^H 

......- ----------- --------- įrašyti prie “Apšriete” IaM 
tapkite garbioms darbuMa^^l 
įstojimas į “Apšvietos” dr-tę^^H 
te rims ir merginoms nuo 16 
metų — 50c.. nuo 30 metų 
— $1.00; mėnesinė mokestis — 

Nauda minėtos draugystės 
vien tame, kad dabar atidarys ® 
karinę rrrkyklą. bet. susirgus. 
narė gaus $3.00 savaitėj ir 
gišką patarnavimą ligos laike; 

į mirus sąnarei, gauna $25.00 ■ 
smertinės. ■

Užkviečiam merginas, moter^B 
motinas su dukterims susirii® 
kuoskaitlngiausiai ant ateman® 
susirinkimo, kuris atsiims 1 ^B 
ną lapkričio, 1 valandą po p^B 
po nr. 869—33rd PL, arti HaB 
ed gatvės. W

Norinčios prigulėti prie “AB 
Į svieto*” dr-tės, o negalinčios pfl 
outi minėtan susirinkitrun. teiksfl 

ĮgUyti ant žemiaus padėto adresfl 
prieš ateinantį susirinkimą. kaB 
nęs žinotume, ko." skaitlius bu^ 
norinčių mokytis; tokiu budu męs 
činosime, kur paimti vietą mokU 
limui. Ap^e paskirtą mokyklai vi*H 
:ą ir vakarus pranešime norint K>nl 
ankyti “Apšvicf<<i" dr-lčs va karina 
nokyklą. 1

Sekretorė—M. Scškicnė. ■ 
Adresuokite teip: ■

Mrs. M. Shashkas, B
()2oi^ Indiana Avė., B 

Chicago, III. |

skaito tas knygas, 
daugelis skaito tik 
Brevving Company

pas pittsburgiečius

kitataučių. *
Snarglius iš McKeesporto.

APYSKAITA CHICAGOS T J 
KYItoS IšLIUOSAVIMUI KB 
VOLIUCIJONIERIAUS J. I 

PURENU NUO IŠDAVIMUI

NUO “APSVIETOS“ MOTERŲ
DRAUGYSTES CHICAGOJ. t
Pažvelgus į žmonijos judėjimą.

prisimena man studento sapnas, 
kuris^nan mažai beesant Lietuvoj, RUSIJOS CARO VALDŽIA
■pas mano tėvelius nakvojo. Aš, ša- įplaukęs.
le pečiaus sėdėdama, žiurėjau, kaip Paaukavo: S. Ausikevičia, J. Vj 
mano moti?a šeimynai pusryčius kšris ir A. Sederevičia po $i.ooj 
rengia. Ką tik iš miego pabudęs K. Adomaitis, S. Danta, JgrfB 
atėjo iš svirno jaunas studentas turakis, J. Poneli* ir V. ■ 
ir tarė: “Sapnavau labai keistą čius po 50c.

į A. Marcinkus, K. Prašėj^^l



hmm*, K: Putnus, B. Audrikai- 
Kairevrcia, A. Mačiulis, J.

EWii.s, A. Vaičaitis, J. Vier- 
Jelenevski, J. Šalkauskas, 

J. Elsberg, P. Vai-
K. Balčiūnas, S. Dvigo- 

lirdvainis, K. Sielis, B. Ra- 
K. bagis, ir L. Vilavičia

.uosy^>. •'(iraugvste —$5.00.
Versta etuV5s Sūnų” draugystė —

ų rinkėjo J. Grigalevičio su- 
- * — $6.80.

. Charles, III. pėr S. Kel- 
. Bargavauskis, A. Nokaitis 

kurLe hi.oa
y j Kelia, J. Kelia, L. Norvai-

'. Petrauskas, J. Sadauskas, 
Sakko, t* 'arabilda po 25c.

1 Lvje pikių aukų 4c.; išviso gauta 
sa5’ į -fetės, tikric 

” t* t
Sr pranasavi Scranton, Pa., per V. Ber-

* 11 į, J. Jenušauskas 50c.
jo į 1 ici 1 Jenušauskas, P. Gavedas 
Uu balsu p Bemeckas po 25c., išviso

— NelaiĮ ...................................
kodėl gi?r tarybos susirinkimus suau- 

|BS^rre» a .................   $10.90
z!mulkių įplaukų .... 6.19

gHo pasah “ 
E’d'i, jr jį s0 įplaukų ..........
■ne. tas-p.
Qp balsiai ^LAIDOS:
I “ Po,A.tspazuYihimas “Concurrent 
l juos. Net 28”, /..... $4.00
Vm* nnfina* ‘mimas “Petition of 

.3-50 
inimas apgarsinimų 
dalims, parengimui 
:ų . 5-oo

lėšos .......... ^.00
j Intemacijonališkam

šekta 1
įlė Si

šas,

$50.68

—11
pinti, nes butų ko-nors naudinges 
nio. Patėmytojas mano, kad per 
du metu, arba tris, tai kalbą ga
lima nuo a, bj c, iki pat dugnu 
išmokti. Atleiskite! Mums pa
vyzdžių nereiks kur-kitur’ įieško - 
ti, galime paimti tuos pačius ši 
Čia augusius amerikonų vaikus 
kurie nuo penkių a|į£ šešių metv 
mokinasi, kol apsiveda ar$oa pa- 
sęsta, o kurie klaidų dirba, Icaii 
“šieno”. Bet ar Čia apsistota non 
ant momento garbaus “Kataliko”? 
Kur tau! Jis to visai nemato. Jis 
nemato taip-gi nė savo akyje rą
sto. Štai, tame pačiame numeryje, 
kas per statraštis vartotas: žodis 
e.v-sekretorius, pavartotas exsekrc- 
torius; žodis rastųsi — pavarto
tas rastųsi; mat, pagal naujo fi
lologo teoriją, veikiamojoj rųšyj 
veiksmažodžiai, nereiškiamam j ame 
sakymbudyje tai gali turėti ią o 
grįžtamojoj m ; toliaus, kas tas bu
tų per išsireiškimas “namuosen”, 
— a-a, tai lietuviški žodžiai da per 
trumpi,- tai juos reikia pailginti; 
kad papuošti kalbą, štai įspraustas 
naujo lingvisto “tarptautiškas” žo
dis “kožnas”; tai ne tarptautiškas, 
bet slavų, o lietuviškai kur-kas 
estetiškiau nuskambėtų jo vieton 
“kiekvienas”, nors tai biskį ilges
nis, bet ką bepadarysi; į kitą laik
raščio kampą pasisukęs, randi 
dį grįsime perversta į kokį 
grįššime, pajiegti į pajėgti ir 
O gal “Katalikas” išsiteisįs,
tie spygliukai iš pačių valparaisie- 
čių piešinėlių ištraukti. Ne. 
viskas žėri Patėmijimuose ir 
lemikoj su kunigų Petraičiu.

Man rodos, šitaip tegalint
bą vartoti, butų kur kas geriaus 
buvę, tarputį palikti tuščią, negu 
kišti tokį patėmi’imą ir da jį sta
tyti kaipo faktą, kuris parodytų 
Vaiparaiso L^niversiteto neatsako- 
munią. Ar nebūtų tik pravartu ir 
pačiam patėmytojui užplūsti ant 
kelių bertainių- į Vaiparaiso, o 
tąsyk gal patėmyjimai butų tei
singesni

______

žo-
ten

kad

rar‘J% da.

-----  '-----------  «-
• ^tresJ^’- ............ - .1-76
h.- ? . I ir l'Hta į centrališką komi- 
FtvJ n'/I daF .Dr Paul KaP,an« 
Hrša F/n^s^(>lroad’w<»j, York,
s*», V%Jrsitilę........................... $30.00

Tas
Po-

kai-

,j penis i) išplaukė ....
£ol Ryi tarybos lieka 

al‘tį Jronas Us komitetas: 
fcPuyl SU njtasėdis — Ant. Kvedaras, 
v .-kas >Pretorius — S. Dargužis, 
[d^ai buvo >įninl.as — J. Keturakis.

$48.96
. 1.7a arba jie visai išdiltų.

V. A. Kareivis.

J< RĄSTĄ IŠ 
fPASKUI T£- 
-'^TO AKYjE.

rejo j JĮ. lietuvių dir-
H 1 a "ų naktelių per-

.(ima /-1’ - P auAtidengti turtus, 
r7/’uvą” r sdpriai u/. >r pradeda rody- 

Ąi dantys puoc o kurių da 
vom' * >ll^utintų. Lietuvos 

7 X' Dirsei' pat mažumėlės
H l Jau. $ eė-at nuScC^ mokyklose, pe- 
Myermas uri pretei/asia> įik stipra- 
K/ Dack-^j d am nuo suliniam^

a *’ ( e>ltuanglėjimo, o li-
' Vs jDlem"n.1C t nt?nia įsigėrę kokios ten 
į j Jp'B Pa^ yei\psikabinėję ženk- 

" s sa\aiter o da kjtj pasisa- 
Bf ij ‘‘šeratr • ,Leud .7 . . pavirsta musų pa- 

rzinti ir Vydamiesi ličtuviš- 
_ pažino. rašyti, bet ir 

$. Kaitfttž^iganėc^jjtį . Todėl neįsta- 
į diliausi palengį kalba nors ir taip 

iuandbo išsivystyti sykiu 
k su retknįnkoms Stokuoja 

! tt^*5a,Wžinių, kurie užbrėž- 
’ ‘ > mųsų raštijai. Ne- 

i300 R teip, a kitokius rinkvedžius,

,U.. V
eti. Bočk 
ie

L ,’vens bs įiądien netik atsa- 
i Ramatture>’,ncaikos, bet ir Grama- 

tas a£ju darbščiam mu- 
. liet ji:uį p Jablonskiui (P. 

J P. Mliljp jgą turime Gramatiką,
ures J^valytų visi plunks- 

5 Bielek.P*^0 \ikai prisilaikyti. Bet 
J •, J*§ Pbma? Važiuojama, kur 
f -okią \a: laikraštis, kas
nd. ^^sekred rašliava, kas galva, tai 

idare ormos reformų lekia, 
k A. Ig- aP“ ko rimtesnio neišrefor- 
x i jį-st
I nkvizį-eitesniam besivystymui
i“3 BSuvO gos didžiausios kliutįs ge
lį. eidaVC priežastimi kurių yra 

1 Varpas pofc ir nepaisėj imas. O 
1 dal) vieton veikti ką-nors

laike k ludingesnio, mėgstame 
U apie IJjasignaibyti, pabarsty- 
įtckmin^jeafrnindami to, kad 

|. pakaitėsi lajų galu, kurių dviejų 
, paskui greitai atsisukti atgal 

1 nsinjora%avininkui.
j Ra dar žiužių dyglių kyšojo nu- 
1 s priverse ‘Kataliko” po “Re-

rasišalindfėrnyjimais”. Čia rei- 
pralotas, kad “Katalikas”, be- 

Tn idarys vi savo oponente 
irgi s, kuomCnepaprastai greitu lai- 
lios.eaiė jo lab paprato kas numeryje 
La’ iuo[r taip, npatėmijimų, kuriuose 
L \ nygą? inių “bimiuko” pole- 
1 iv, r re yšo, tai vienur, tai kitur, 
jįb bėjo pastabėlės, nežiūrint to, ar 
iii h ^toj ir ar laiku. Mat, “Ka- 

nuomone, kad kalbą iš- 
tasykliškai vartoti, tai vis- 

filisUn^cą ir per tvorą žirktelėti.
L’ Daugelį turėtume jau šią-
ML’r—— ‘^tuviu filologų! Ir tąsyk pa-—'^tuvių filologų! Ir tąsyk pa- 

’^at patėmijimai nereikėtų tal-

DORA.
dvasiškija nuolat skelbia,
socijalistai ir pirmeiviai,

Mųsų 
kad visi 
tai bedieviai, o tuom ir nedorėliai. 
Žmonės, jų suprantime, pasilikę be 
doros, linksta prie kairiųjų, nes 
čia Dievo nebaisu ir savo nedorybę 
galima paslėpti po bedievybės spar
nu. Pirmeiviai, platindami savo 
raštus, tik žmones tvirkina, tik 
jaunuomenę ant šlykštaus kelio pa
stumia. Už tai, kunigai, vardan 
doros, šaukia kovoti su pirmeivių 
mokslu. Pii jie nurodo
reikalingu jaunuomenę ištraukti iš 
po pirmeivių globos. Tam tikslui 
mokiniai turi būti apsupti kunigų 
priežiūra. Dabar to nėra ir jie 
dejuoja. “Už gimnazijos sienų be
veik jokios mokinių priežiūros ne
sama (“Šaltinis” N. 22, 1908 m.). 
Kad tą pataisyti ir mokinius ap
supti šnipų tinklais, reikia taip pa
daryti: “Samdydami vaikui butą, 
tėvai tegul nepasikakina tuo, kad 
šeimininkė pagamintų valgį, bet 
privalo vien į tokius namus ati
duoti, kur bus kam prižiūrėti, ką 
mokiniai skaito, ką veikia liuosa- 
me laike” (toj pačioj vietoj). 
O kad dar geriaus savo darbą at
likti ir kunigus ober-šnipais pa
skirti :“butų labai gerai, kad tėvai 
pasirūpintų padaryti grynai kata
likiškus butus, po artimiausia gim
nazijos kunigo priežiūra” (iš tos 
pačios vietos). Kunigai mano, buk 
jie dorybių šaltinis. Apsirikot! 
Iš dorybių šaltinio negąli paeiti 
inkvizicijos, kryžeiviai - krauge
riai. Tik prisižiurėkim arčiau ku
nigų gyvenimui ir pamatysim, kad 
kunigija toliau stovi nuo doros, 
kaip paskutiniai plėšikai.. Plėši
kai plėšia, nes gyventi nori, ku
nigai gi plėšia, kad turtus krauti. 
Plėšikai plėšia vardan savo labo, 
kunigai — vardan dievo garbės. 
Kunigai, įkalbinėdami kitiems, kad 
neitų paskui skatiką, patįs numy
lėjo rublį. Rublis arba doliaris 
dabar augščiausias kunigijos die
vaitis. Prieš juos lenkia savo spran
dą ir popiežiai, ir vyskupai, ir 
prasti kunigai.

Pinigo numyĮėjimas tai ne do
ros apsireiškimas. Ne doros apsi
reiškimas ir žmones apgaudinėti 
ir juos nuo kelio kovos atitraukti. 
Tikrai doras žmogus nėkuomet ne
sirūpins kitiems žmonėms nurodi
nėti, kad nerėkia gerinti savo pa
dėjimo, už savo teises kovoti.

Nėra dorybės šaltinio ir tikėjimo 
moksle. Nieks nepasakys, kad do
ra yra girti Jokūbą už tą, kad pa
skutinis apgavo savo brolį Ezavą. 
“Šventas raštas” gi Jokūbą į pa
danges iškelia. Kunigas, tikėjimą 
išguldinėdamas, išgiria taipgi< Do- 
vidą, kuris apgavo žydų vadą

dievobai- 
doriškai 

tikra do-

Urijašą ir paskui pavogė jo pa
čią. Ne doras taipogi mokslas apie 
niekšę Tamarą, apie Loto dukters 
paleistuvystę, apie Anano kiauly
stes. Ką, antgalo, gali sau pa- 
mislyti vaikas, kada ištaria žodžius 
“nesvetimoteriauk”? Vaikas gi tu- 
•i tuos žodžius netik ištarti, kal
bėdamas "to dievo prisakymų”, 
bet dar mokykloj išmokti kokios 
rųšies ta nuodėmė.

Kaip matome, dorybė ir mokslas 
neina venų keliu. Gali būti žmo
gus labai dievobaimingas, bet do
riškai nupuolęs. Lenkų kunigai 
Orlauckas, Mordisevičius, Piecno- 
ta, tai pavyzdžiai dievobaimingu
mo; bet pirmas vogė ir išviliodavo 
merginų kraičius, antras vogė 
“Pijus mons” banko akcijas, o 
trečio uždaviniu buvo suvilioti so
džiaus mergaites. Kiek gi mųsų 
dievobaimingų prabaštėlių apvogė 
savo parapijonus ir bažnyčias o 
Amerikoj vienas gudruolis bažny
čią karčiamai pardavė.

Netvirtinu čia, kad 
mingas žmogus negali 
elgtis. Bet jo dorybė ne
rybė. Jis doriškai elgiasi ne vardan 
dorybės, bet laukdamas dangaus 
karalystės už savo darbus.

Krikščionių tikėjime prisideda 
prie ištvirkinimo žmonių išpažin
tis. Ne vienas elgiasi blogai, nes 
žino, kad kunigas per išpažintį jo 
nuodėmes atleis. Nuolatiniai išpa
žinties svečiai, tai > ištvirkimo pa- 
veizdai.Kiekvienas išmintingas žmo
gus žino, kaip toli stovi nuo daros 
mųsų davatkos. Jų gyvenimas pil
nas šlykštumo. O kiek pas jąs die
vobaimingumo?

Pakėlimui muminių doriškos pu
sės, jų išliuosavimui iš po bažny
čios ir valdžios globos, mokyklos 
turi bu V atskirtos nuo bažnyčios 
ir valdžios įtekmės. Mokslas turi 
būti laisvas, nesuvaržytas. Vieton 
tikėjimo mokslo, tur būt išguldo- 
mas doros mokslas, kaip tai jau 
daroma “pagoniškoj” Japonijoj. 
. Bet kam aš taip užpuldinėju ant 
kunigijos doros ? Pas kiekvieną yra 
sava dora. Pas kapitalistą dora 
darbininkus skriausti, o pas dar
bininką už savo teises kovoti. Tuo 
tarpu kapitalistai darbininkus skai
to ištvirkėliais, jeigu šie streikus 
kelia ir stengiasi savo būvį page
rinti ; savo ypatišką dorą turi 
kunigai.

A.

ir

TIKĖJIMŲ PRADŽIA.
Senovės žmogus gamtoj matė 

daug įvairių atsitikimų. Ne vieną 
iš jų sunku buvo jam kaip reikia 
perstatyti. Kas tai yra vėjas, sau
lė, iš kur atsiranda lytus, griaus
mas,— senovės žmogus nežinojo. 
Ilgainiui jis pradėjo sau persta
tinėti, kad turi būti kokios-tai ypa- 
tos, ką valdo tarv gamtos apsireiš
kimais.

Toliau, žmogus užtėmijo, kad 
jis, sapnuodamas, keliauna į to
limas šalis, atlieka įvairius dar
bus, šneka su žmonėmis, ką toli 
nuo jo gyvena. Maža to. Žmogus 
naktyj mato jau numirusius gimi
nes, draugus, priešus. Iš šių atsi
tikimų žmogus ilgainiui padarė iš
vedimą, kad žmogus susideda iš 
kūno ir ko tai nežinomo, kas nuo 
žmogaus gali atsiskirti ir vėl su 
juo susivienyti. Iš šio išvedimo 
atsirado tikėjimas į sielą. Kadangi 
žmogus naktyj matė ne tik kitus 
žmones ir pats save, bet gyvulius, 
negyvus daiktus, tai ir sielą ga
lėjo turėti viskas, kas tik gamtoj 
yra. Mirtis — tai jau sielos 
atsiskyrimas nuo kūno ir toksai 
atsiskyrimas, kada siela jau ne- 
besugrįšta į sa^o gyvenimo vietą. 
Kadangi vienas žmogus buvo pri
sirišęs prie savo giminių, pažįsta
mų, tai negalėjo susitaikyti su 
mislia, kad sielos kur tai išnyktų. 
Jos turėjo apsigyventi arba kituo
se gyvūnuose, augaluose, arba' per
sikelti į joms paskirtas vietas. Pa
skirtose vietose buvo geriau gy
venti, kaip ant žemės. Tai buvo 
rojus, iš kurio ilgainiui atsirado 
dangus. Sielos priešai, žinoma, ne
pakildavo į dangų. Juos žmogus 
gruzdavo į blogesnes vietas -7 į 
pragarą. Laikui bėgant, į praga
rą pakliūdavo ir nusidėjėliai. Ne- 
visuomet, vienok, dangui buvo ge
riau, kaip ant žemės. Taip, rymie
čiai tankiai kreiva akia žurėdavo 
į savo dangų.

Pas senovės žmones dangaus 
dvasios turėdavo tuos pačius pa
pročius kaip ir žemės sielos; Dar 
ir dabar mųsų kaimo tamsuolių su
pratimu, o iš dalies kunigų mok
slu, krikščionių dievas gyvena že
mišku gyvenimu. Maža to, jų die
vas ir žmogaus pavidalą turi. Se
novės žmonių dvasios danguj val
gė, gėrė, girtuokliavo, apsivezdavo, 
svetimoteriavo, gimė, mirė ir tt.

Vienos žmonių šeimyhos dva
sios ir danguj tvėrėnątski!,ą šei
myną. Kaip žmonės včHė kovą tarp 
savęs, taip ir dvasios ttirėdaVo ko
voti h^>cšties. Tankiai jų dvasios, 
o t^ffiu ir dievai bendrai kovoda
vo su žemės žmonėrriš1. Aiškią tų 
kovų paveizdą mums Muod^ grekų 
su trojėnais karas, čia buvo die
vai net mirtinai sužeisti.

Jau męs žinom, kad netik žmo
nės, bet viskas turėjo savo dvasią. 
Galingesnių gamtos tapsireiškimų 
dvasios taipogi buvo galingesnės. 
Tos galingos dvasios,, prisižiū
rint jų veikimui, skirstėsi ant gerų 
ir blogų. Prie gerų dvasių prigulė
jo saulės, mėnulio, gero vėjo, ly
taus ir t. t., prie blogų — ligų (li
ga skaitėsi gamtos apsireiškimu), 
tirų vėjų (nes jie buvo labai Me
dingi), perkūnų ir t. t.llgainiui 
taip daug dvasių priviso, kad jų 
sviete buvo daugiau, kaip gyvų 
žmonių ir kitų gyvūnų. Svarbes
nės dvasios ir dangui užimdavo 
svarbesnes vietas. Taip, pas vie
nus pirmą vietą užėmė saulės dva
sia, pas kitus perkūno, jūrių vė
jo (pas jurininkus) ir t. t. Bet 
daugumoj vietų pirmą vietą užė
mė perkūno dvasia arba Perkūnas. 
Tos augštesnės dvasios, ilgainiui, 
pasiliko dievais arba dievaičiais. 
Dievai taipogi pasidalino tarp sa
vęs darbą. Dievų buvo nuo įvai- 
riif gamtos ir žmogaus gyvenimo 
apsireiškimų. Ilgainiui ir dievų 
pirviso tiek, kiek seniau buvo 
dvasių.. Kiekvienas apsireiškimas, 
kekvienas kraštas, miestas, kaimas, 
žmogus turėjo savo dievus.

Devais likdavo ir žmonių dva
sios. Jeigu numirdavo žmogus, 
kuom nors atsižymėjęs krašto la
bui, tai jo dvasią gyvieji garbino 
kaipo dievą. Ilgainiui, skaitėsi, kad 
visos tautos ir tautelės paeina nuo 
kokio nors dievo. Maža. to. Ir at
skiros šeimynos tlipogi turėjo sa
vo šeimynos dievą. įkVris-buvo jos 
pratėviu. Kada atsirado nelygybė 
tarp žmonių, tai ir dvasios-dievai 
pradėjo skaldytis ant vyresniųjų 
ir žemesniųjų. Pas kai-kuriuos 
žmones kai-kada visą dangaus su
rėdymą paimdavo į są^o rankas 
du arba trįs dievai. Jeigu buvo du 
dievu, tai vienas likdavo dangaus 
valdonu, o kitas žemės arba pra
garo. Kur-gi buvo trįs dievai, te
nai vienas gavo dangų, kitas pra
garą, o trečias žemę. Tokiu budu 
atsirado dvejybos ir trejybos. 
Mums žinomos yra vokiečių dve
jybes .lietuvių ir krikščionių tre
jybos ir t. t. Buvo gi ir tokios 
tautos, ką dievu skaitė tik dangaus 
valdoną; tokiu budu atsirado vie
nas dievas.

Vienok, žmonės jau seniai at- 
jauzdavo, kad jų dievai ne tikri, 
nes jie gyvena žmogaus gyvenimu. 
Todėl žmonėms užeidavo mintis 
j ieškoti ko tai augštesnio. Taip, 
pas grekus buvo dvylika augščiau- 
sių dievų, o tarp jų vyriausiu 
Zeus (Perkūnas), vienok tie die
vai perdaug buvo panašus f žmo
gų, ir pas grekus atsirado koks- 
tai neaiškus supratimas apie Chro- 
nosą (Laiką), kuris turėjo įtek
mę ant visų dievų. Toliau, grekai 
turėjo Chaosą, nuo kurio turėjo 
paeiti ir žemė, ir žmonės, ir dievai. 
Chaos, ištikro, tai tik materija, ku
ri neturi jokios formos. Tokiu 
budu, grekai, iš dalies, jau buvo 
bedieviais, nes viskas, anot jų, 
eina iš materijos. Iš materijos at
siranda gamta, iš materijos išei
na ir dievai. Tokį pat reališką su
pratimą apie materiją męs randame 
ir pas žydus. Pas žydus, prieš svie
to sutvėrimą, buvo tiktai miglos 
ir vandens, susimaišę su žeme.

Kada atsirado dievai ir dvasios, 
ir kadangi jie visi turėjo įtekmę 
bnt žmonių, o vi^ėms žmonėms 
buvo persunku iii* jais susinešti, 
tai atsirado tarp žmdnių ir dievų 
tarpininkai. Jie "Hlg^nhii sutvėrė 
atskirą luomą — kunigijos arba 
dvasiškijos. Kunigai išdėstinėjo 
žmonėms dievtį reikalavimus ir 
lengviausia su dievais susidurdavo. 
Tokiu budu, jie„PSL dievus įgijo 
galybę, kurią pasirūpino išnaudoti 
savo labui. Kai tą darbą išnaudo
jimo lengviau atlikti, jie tvėrė at
skiras įstaigas arba,"taip vadinamas, 
bažnyčias. Tikėjimas be bažnyčios 
ilgus metus ' galėjo apseiti. Kiek
viena bažnyčia turėdavo savo ypa
tybes ir ji visuomet prisitaikydavo, 
nors nenoroms, prie vietinių są
lygų. Užtai* kiekvienam krašte iš- 
pradžių buvo įvairios bažnyčios. 
Kada žmonės vis tankiau tarp sa
vęs susipešdavo, vis daugiau buvo 
tarp jų bendrų reikalų, vis geriau 
išsidirbdavo dirva tikėjimams, ką 
gali fjhoties įvairiuose kraštuose. 
Vienok, bendras įvairių kraštų ti
kėjimas vis labiau papuldavo po 
įtekme vietinių sąlygų ir senesnių 
vic.'.uy tikėjimų Tas gi ai

davo ant permainų bendrame ti
kėjime. Tik dėkui tam krikščiony
bė įvairiuose kampuose kitokia. 
Maža to.Taip konservatiška kata
likystė taipogi ne visur vienoda. 
Kitoki
Italijos arba Francijos, o dar ki
toniški
šių kraštų gyvena kitoki Ir kito
kiose sąlygose žmonės.

Tokiu budu, ne Dievas sutvėrė 
sau ant garbės žmogų; bet žmogus 
— Dievą, kad paskui prieš jį 
sprandą lenkti. O sutverti tą Die
vą žmogus turėjo, nes sanlygos jo 
gyvenimo reikalavo. Dabar vėl 
žmogus pradeda atsikratyti nuo 
savo tvėrimo, ir kada bus atsakan
čios sanlygos, tai vėl žmogus ga
lės be Dievo gyventi.

katalikai Lietuvos, kitokį

Amerikos. Kiekvienam iš

Z. A.

PASAKfiLfi APIE JUODĄ 
ŠUNĮ. 

(Ii M uita tūli).
Vieną kartą tarnaitė nusivedė į 

sodą mažą vaikelį. Vaikelis galėjo 
čia pasilinksmyti. Ponai prisakė 
tarnaitei gerai prižiūrėti vaiką ir 
neduoti jam per didelės laisvės. 
Tegu neišdykauja!

Vaikas tarnaitės neklausė ir bė
giojo, kur tik norėjo. Tarnaitė 
pyko.

Supykus, tarnaitė nutvėrė juodą 
šunį. Biaurus buvo šuo ir nuolat 
kandžiojo vaiką, kada tas tarnai
tės neklausė.

Vaikas labai juodo šunies bijo
jo ir jau nebėgiojo. Tuomet tar
naitė suprato savo tvėrimo verty
bę ir garbino juodą šunį, kaipo 
dievaitį.

Dievaitis labai patiko tarnaitei, 
bet vaikas iš baimės pašėlo. Vai
kas ir šiądien kaip pašėlęs bė
gioja....

Z. A.

DIETETIŠKIEJIE MAISTAI.
Jau77hwaiL maistai. — Žemvuo- 

gės, mėlynės, agTKfc^jviežios vy
nuogės, 
obuoliai, 
saslyvės, 
vynvaisis 
kapotais ar maltais; teipgi su ry
žiais, sago, migdalais.

Abelnam pataisymai sveikatos 
ir išvaizdos: valgy k saldų pieną 
mieštą su citrina ar tomėtės sun
ka, šviežias pasukas, nugriebta pie
ną, rugusį pieną, kiaušinio balty
mus, varškę. Sumaišyk su gry
bais ir kviečiais ar ryžiais, rūg
ščiais vaisiais ir jeib kokiais grū
dais.

Gyvumui ir protiškai spėkai. — 
Pasirink mažose apštyse, sujun
giant du ar tris dalykus ant kar
to šiteip 
grūdais, 
obuoliais 
štarelius, špinakus sujungiant su 
grūdais, 
pienu, su citrinos ar tomėtės sun
komis ar be jų. Žydkapustį, sa
lieras ar žalius kopūstus su grū
dais ir lemonadą arba kiaušinių 
baltymą suplaktą su citrinos sun
ka. Vynuoges, apelsinus ir kriau
šes su ryžiais ar kviečiais.

Išgydymui kietų vidurių. — 
Valgyk obuolius, armėniškas slyvas, 
kriaušes, smulkiąsias vuogas, rug- 
ščiuosius vaisius, slyvas ir visokias 
šviežias žalias daržoves — tomė- 
tes, rabarbarą, čėruškas. Sudėk 
vieną ar du su žaliais žirniariešu- 
čiais. Gėrimui vartok pasukas ar 
vaisių sunkas, teipogi grietinę at- 
skestą trimis ar keturiomis dali
mis košto vandens. Nevalgyk vir
to valgio visai, jei gali, ypatingai 
iš javų, teipogi padžiovintos duo
nos ar karšto pieno. Susilaikyk 
nuo pieniškų valgių abelnai, nuo 
rūgštinių vaisių, mėlynų ir raudo
nų vynuogių.

Doriškam tvirtumui ir maloniam 
upui valgyk šviežias vuogas, obuo
lius, vynuoges, apelsinus, tomėtės, 
melionus, arbūzus, žalias daržoves, 
ryžius, sago ir kviečius, valakiškus 
riešutus, kaštanus ir lazdinius rie
šutus. Valgyk valgius greičiau 
šaltus negu šiltus. Nevalgyk ir 
negerk karšto.

Tukinanti maistai. — Daržovės 
su čubrais ir aliejais drauge su 
kiaušiniais, grūdais, pyragais ir 
saldumynais. Vaisiai, ypač pre- 
zervuoti, košės ir drebučiai, drau
ge su grūdais, ryžiais, sago, mai
šine koše, aliejais, sviestu ir grie
tine, vaisiams esant sudarytais su 
padargais. Grudai, ypatingai ku
kurūzai ir kviečiai su figomis, dak
tiliais, džiovintomis slyvomis, žir- 
niariešučiais, lazdiniais riešutais 
ir grietine. Kramtyk grūdus, kol 
jokio skonio neliks ir druožles iš
bliauk. Valgyk iki valiai vaisių 
ir neduok viduriams būti kietiems.

šviežios 
ananasai, kriaušės, 
apelsinai, persimonai ir 
su kviečiais, spaustais,

kiaušinio baltymus su 
blankytais migdalais. 

ar kriaušėms. Tometes,

ypatingai su ryžiais ir

imk galvojimais, jei nėra būtino 
reikalo. Tankiai apsilvilgyk ker
pe su šaltu vandeniu ir ištrink kū
ną aliejais ir kvepiančiomis šak
nelėms.

Liesinanti maistai. — Žalios dar
žovės su citrinos ir tomėčių sun
ka; pasukos, kiaušinių baltymai 
su etrina, lemonadas be cukraus, 
rugštiejie vaisiai su kapotais kvie
čiais ar kočiotomis avižomis, ar 
spaustais ryžiais, pienas su citri
nos ir ananaso sunka, suris ir 
citrinos sunka su patiekalais iš 
kviečių,- rugstoejie vaisiai pusry
čiams ir saldiejie su citrinos ar 
persimono sunka vakare,. rabarba
rai, špinakai, kiaušinių baltymai ir 
ryžiai. Maudyki* tankiai ir trin
kis alkoholiu ir kukuruzų skor- 
bylu.

Maistai, nuo kurių paeina ne
dorybės ir lyties kliautys. — Ar
bata, kava, kakao, alkoholiniai gė
ralai, tabakas, kumisas, rugusis 
pienas, avižos, pabrikinis suris, 
kiaušiniai, tešliniai, pyragai, sodos, 
kvepančiosios šaknelės, teipogi bul
vės ir žirniariešučiai jei netinka
mai sutaisyta. Vengk didelių su
eigų politiškų ir teatrinių susirin
kimų ir tt. iki galėsi valdytis.

Prašalinimui lytiškų kliaučių. — 
Valgyk prastą valgį susidedantį iš 
dviejų ar trijų šitų dalykų: Smul
kių šviežių uogų, obuolių, kriaušių, 
vynuogių, apelsinų, granatų, citri
nų, melionų, arbūzų, tomėčių, ra
barbarų, salierių, salotų, Čėrukų. 
žalių svogūnų, kopūstų, švežių ku
kuruzų, perlinių ir nepoliruotų 
miežinių kruopų, nepoliruotų ryžių, 
viso grūdo kvečių, spaustų, kapo
tų ar maltų, džiovintos duonos ir 
kokosinių riešutų. Valgyk po ma
žai ir traukis nuo skonies apial- 
kanas. Daug vaikščiok šaltame 
ore.

Širdies ligos paeina nuo van
gių kepenų. Kad išsigelbėti nuo 
šitų kliaučių, susilaikyk nuo per- 
didelio vartojimo riebių, gausių, 
skorbylinių, saldžių maistų, kiau
šinių, grietinės, šokolado*, dilgalų. 
o vartok daugiausiai skystimingų 
vaisių, bet ne vandens. Valgyk 

^riešutiniais kre
mais, ant saulės džiSsdJ?^ duoną, 
šviežią žalią pieną, vandeninius 
pipirus, garstyčių lapus, čerukus, 
rūgščius pipirus, garstyčių lapus, 
rugščus obuolius, 
mėtės, rabarbarus, 
kanonus, varškę, 
gūsį pieną.

Nerviškumas yra 
įpiočio gerti valgant ar vartojimo 
duonos su sviestu prie arbatos ar 
kavos, nuo pyragų ar kakao su 
sokoliada; nuo pudingų ir pautie
nių. tortų 
nuo vartojimo ledų ir 
nadų.
laikykis palengvo valgymo, pasi
rinkdamas maistus kaip’ir nuo kie
tų vidurių, pasiganėdink dviem 
valgiais per dieną ir nesilankyk.ant 
pietų į svečius.

Negromulioj imą 
lengva išsigydyti 
gerti laike valgio, 
ralų ir grudų, jei 
valandas. Nevalgyk pieniškų da
lykų, aliejų, o riešutus tik po ma
žai ir tai tik drauge su vaisiais. 
Pasirink iš sekančių: obuolius, 
apelsinus, kriaušes, persaslyves, 
granatus, spalgenas, vyšnias, citri- 
nus, imbierinį vaisių, žaliąsias vy
nuoges, šviežias figas, išsirpusias 
alyvas, štarelius, žydkopusčius, 
krienus, žalius kukuruzus, pupeles 
ir žirnius, dynius, arbūzus, rabar
barus, špinakus, gručkus, klijinius 
valgius, kaip makaronai, lokšenos, 
aprugščias vuogas, pastarnokus, 
migdolinus. - Valgyk žalius ar su
taisytus. Nevalgyk nieko, kas py
kina širdį ar yra nemalonus.

Dėl plaučių kliaučių ,k. v. ko
sulio, peršalimo, bronchijinių 
kliaučių nevartok jokių pieniškų 
dalykų, kaušinių, kaulinių vaisių 
ir mėlynų vynuogių.

Dėl inkstų kliaučių nevartok la
biausiai kiaušinių, vandens, avižų, 
rugių, ryžių, grušių, slyvų, vala
kiškų ir Brazilijos riešutų, kašta
nų, ankštinių ir džiovintų vaisių. 
Valgyk daugiausiai drutus valgius 
žalius, vartodamas lig valiai nu
griebto pieno ir grietinės atskiestos 
citrinos ar apelsino sunitu, šviežius 
vaisius, kruopas virtas keturias 
valandas ar ilgiau, žalias daržo-

citrinas, 
ryžius, 

pasukas,

gaunamas

tsiliep-Niekrcmet nesirūpink. Neužsi-

to-
ma-

nuo

(pajų) ir tešlinių 
lemo- 

Satrgokis to visko, ir

ir . dispepsiją 
besisaugojant 
Nevalgyk' vi- 

nėra virti ilgas

P. J. LAUKIUI IR JO DRAU
GAMS.

Kad Dr. Graičiunui pristigo fak
tų parėmimui išsitarimų apie revo
liucijos aukų statistiką 60- 
000 rub., bei surinkimą užtektinai 
šimtinių drg. P. G. pabaigimui 
mokslo, kurių tai nr. 40 “Lietuvos” 
reikalavau darodyti, p. Laukis nr.

41 “Lietuvos” teikėsi savo draJ 
nemalonaus padėjimo išgelbėti 
Ponas Laukis aiškina, buk | 

pasipiktinęs, kad Dr. Graičurl 
isplempė viešai, kiek lietuvišku J 
kų surinkta revoliucijai, ir išsiųl 
Europon, kurias aš buvau slėpJ 
Visai ne už tai aš supykau,! 
supykau ’. Aš “supykau” už | 

(Dr. Gr.) melagingus išpliaušj 
mus, anot p. Laukio, kurie iš 1 
jo plunksnos išsiveržė su bloga rn? 
s »a, k<«l suklaidinti visuomenė 
^urėkit, kiek daug aukų jųS

11,1 n,ckų; ir ter vėl ji 
(kvaila visuomene) nori išnaudd 
ti, pasipinigauti”, žinoma, p. LaJ 
- Gr “’^empimą” pagvr* 
eH visuomenė turi tiesą, ir prS 
valo zincti, kur jos pinigai eina i] 
ant ko apverčiami. Tas tiesa. Bei 
argi jus nežinot, kas tai yra rėvai 
hucija, ir koks gali būti jo^ judė] 
jmias? žinot, kad kiekviertb revJ 
nucijomenaus žingsnis, jo darbas] 
buveinė, o ypatingai centras turi 
būti slepiamas netik nuo visuomej 
nes, bet net ir nu3 daugelio negal 
na ištikimų revoGucijonierių. Jeigj 
abelnas revoliucijos judėjimas, J 
ypatingai piniginiu aukų atskaita ] 
butų aukautojams garsinama kieki 
kur, kam ir ant ko išmokėta, t. l 
da valdžioms labai lengva butJ 
viską susekti, ir užspausti tą zė] 
ruojančią ugnelę. —Tikiu, kad 1 
Jus šito fakto neužginčysit. Tol

ir p. Laukis, reikalaudama] 
viesos atskaitos iš revoliucijos aul 
kŲ t. y. kiek, kur, kam ir ant kJ 
išmokėte, klaidina visuomenę, arbį 
Įkallia visuomenei neužsitikėjimJ 
idant visuomenė perstotų aukavėS 
ir tuomi padeda valdžioms gniaužė 
ti besiruošiančią revoliucijos Ugne J 

Toliaus, p. Laukis mane bara) 

kam aš reikalaująs nuo Dr. Gr] 
atskaitos iš revoliucijos auka k”l 

. rios jis neturi? Jeigu neto- į 
kam garsina ir dar padvig 

, P. Laukis sako: kodėl aš r ” 
. laująs atskaitos nuo R. g.1. 
, Todėl, kad nė vienas, nė k 
1 voliucijos komitetai neturi s: 
; rašuose desetkų tūkstančių 
. Dr. Gr. statistika rodo, o ai 
, jauzdamas revoliucijai, krei^ .

prie didesnės aukų skaitlinės.1-—4 

, prie 60.000ant w
p. Laukte dalei d ž ia ̂ ^ejo/^pįe Dr^ 
Gr. skaitlinės teisingumą. Taigi | 
džiaugsmas lygus sapno radiniui.

. Laukis teipgi darodo netei
singą sunaudojimą revoliucijos au
kų. būtent: “spauzdinimui žydiš
kų lapelių (suprask atsišaukimų) 
išleidimui lenkiškų “Echų” ų- nu- | 
veikimui tolygių kitų dalykų; teip- 
pat p. Žagarui, antru kartu atvy
kus į Ameriką ir pristigus pini
gų. kreipėsi prie R. §. Kom. Eu- j 
ropoję ir gavo nuo jo 100 rub. Ar 1 
tuos pinigus jis gavo ir kaipo re- ’ 
voliucijos reikalams?” Norint vi
suomenėje sukelti neužsi tikėjimą 
su neteisingu revol. pinigų aikvoji- j 
mu, daug galima įvairių, tam pa
našių užmėtinėjimų išrasti, kurie 
ant pirmo pazvilgio pasirodys la
bai keistais. P. Lauki etc.! kaip 
jus suprantat revoliucijos judėji
mą? Pasiremiant ant jųsų vir
sti] minėtų užmėtinėjimų, jųS su
prantat. kad revoliucijos judėji
mas, tai reikia tiktai šaut, šaut ir 
šaut; q revoliucijos pinigai turi 
būt suvartoti vien ginklams. Gėda 
butų pripažinti ‘ jums tokį siaurą 
numanymą revoliucijos judėjimo, 
bet negaliu gelbėt, jus patįs prie 
tokio supratimo apie jus privedėt 
(ant teip siaurų pamatų bent Phi- 
ladelphijos seime jį pastatė visai 
kiti. Red.). Jeigu-gi antraip su
prantat, tai jus rašot priešais sa
vo supratimą. Gerai žinot, kad prie 
revoliucijos galima prieiti tik evo
liucijos keliu, evoliuciją gimda, so- 
cijalistiškai politiška literatūra (tur- - 
būt greičiausiai abelnas žmonių 
apšvietimas. Red.); revoliucijai su
kilus,, teipat reikalinga soc.-politiš- 
ka literatūra. Varymui revoliuci- 
jinės agitacijos, būtinai reikalin- j 
gos prokliamacijos, kad ir žydiš- L 
koj kalboj, jeigu re’kalingas ir 
žydų sukilimas. O kas gali užginčv- 
ti, kad nereikalingas ? Žinot,kad rei 
kaįiijgt* agitatoriai, keliaujanti pe 
kaimus, dvarus, fabrikus, suagi 
tuoti minią prie sukilimo. Agitato 
riaus kelionės lėšos, pavalgymo lė
šos, kartais per ilgą laiką drabu į 
žis nuplyšta; kokia tai bus įdom . | 
atskaita, paveizdan: popiera lite 
raturai 3 rub., raidžių statėjui ' 
rub, agitatorių kelinės 10 auksinų, 
penkios silkės po 3 kap., bui* 
duonos 5 kap. ir t. t. Kokį gali 
turėti sąryšį su revoliucija popie- 
ta, kelinės, silkės, bulka ir t t?
Juk iš popieros barikadų nepasta <
tysi, iš kelinių priešą nenušau?
su silke, bei bulka duonos neužrr 
ši! — Tai jau neteisingas rev 
pinigų aikvojimas — jus, po



ųšuksite. Teip ir su p. Žagaru 
galėjo atsitikti, jeigu europiečiai 
am pripažino reikalingu išmokėti, 
ai jie ir žino, ar verta. Nėra abe
jonės, kad revoliucijos judėjime, 
tuomet visoki darbai ir susineši- 
nai atsibuna slapta, labai daug ga- 
ėjo ir klaidą atsitikti, bet tokiose 
^lygose ir prie geriausio noro 
runku ir stačiai negalima jų iš- 

[ vengti.
P. Laukis reikalauja prirodymą, 

kuom p. P.G. teip atsižymėjo, kad 
inet specijališką ratelį jo sušelpi- 
knui reikia tverti, o p. Laukio drau- 
[gai (nn 40 “Vien. Liet.” p. Gele
žies nešiotojas) reikalauja stačiai 
įvardyt drg. P. G., nes kitaip, esą, 
negalima skolint.

Ant šito reikalavimo ir aš sta
tau tokį jau reikalavimą: parody
kit “Aušros” visų sušelptųjų ir 

I šelpiamųjų atsižymėjimus viešuose 
darbuose ir teipgi jų ypatas įvar
dykite (o gal “Vienybės” kores
pondentas to nė nežino? Red.), ta
da ir męs su savo kandidatu tą 
patį padarysim. Argi toks reika
lavimas ne juodašimtiškas?

Toliaus, p. Laukis sako: ‘‘juk 
jei jis (suprask P.G.) yra moksla- 
eivis, vertas sušelpimo, tai ar nė
ra draugijos tuomi besirūpinan
čios? Kam “Aušra” tad?” Juk į 
“Aušrą” drg. P. G. kreipėsi, j ieš
kodamas pašelpos, ką pats p. Lau
kis savo straipsnyje, sarkastiškai 
išjuokdamas, primena. Matomai, 
pagal aušrininkų jis, drg. P. G. 
nevertas pašelpos.— Dr Gr. išsi
reiškimą išvadino patraka, o p. 
Laukis sulyg jo filozofiško supra
timo kitokias nesuomones suranda. 
Mat svarbiausia nesuomonė, kad 
levoliucijiniam judėjime atsižymė
jo. Todėl tai ir priverčia mus virš 
minėtos priežastįs tverti “Moksla- 
eivių Paskolos Ratelį”. P. Miko- 
lainis, savo atsiliepime “Ar nchu^ 
tų geriaus bendrai veikti nurodo 
M^ymmą ir dvigubą darbą sky- 
BBBveik:-':. \ k" t ;■ '-k-
B|^®as >venta tie-a. bvt ką gab. 
B^Kiii' ilar\ti. kad teip t ’h vie 
^Muo kitų mu m<>nčs 'kina-i 
^^^■vienam šventa, tas kitiem- 
B^Kmonč ir atbulai ( o vienok t._>- 
||Bie darbe, kaip auklėjimas m 
IBentiškų pajiegų, nesunku 
^B prie gero noro, tasnuom^^1 
gi^pkyh» kur■noj^^rengten at- 
^flHrty^ne!rt>sik^bėjimai. Red.).

Su šiuomi iš savo pusės užbai
giu polemikas su pp. Laukiu,
Graičiunu ete,, nes su tuščiu
tuščia niekad nepripilsi.

J. S. Pruselaitis.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
k

(Tąs*).

Krokavoje ir Vilniuje prie akademijų Komisija įsteigė 
seminarijas mokytojų. Vilniuje, po priežiūra Stroinovskio, 
vėliaus Vilniškio vyskupo, buvo 8 seminaristai. Į tas se
minarijas priiminėjo jaunus žmones, kurie pabaigę apru- 
bines mokyklas, galėjo sudėti girpelningus paliudijimus mo
kyklų valdžios iš pažangumo moksle ir iš paveizdingų pa
pročių. Kursas mokslo seminarijose mokytojų tęsėsi per 
3 metus. Seminaristai, užlaikomi lėšomis Apšv. Komisijos, 
klausėsi tų mokslų, prie kurių jautė savyje didesnį patrau
kimų ir gabumą. Pasibaigus trims metams, juos išsiuntinė
ta kaipo mokytojus prie įvairių visuomeniškų mokyklų, su 
pareiga mokytojauti per šešis metus.

1783 m. Apšv. Komisija išdavė įstatymus akademiška- 
jai luomai, kuria buvo mokytojų luomą. Išpildomoji val
džia čion buvo rankose rektoriaus bei dūmos vyriausiosios 
mokyklos, beje Vilniškės. Ryšys tarp vyriausių mokyklų 
ir tarp mokyklų susirinkimų priguli nuo to: 1. kad kan
didatai ant mokintojavimo pasilieka prie vyriausios mo
kyklos; 2. kad visi mokytojai akademiškuose susirinkimuo
se turi tiesą eiti lenktyn dėlei katedrų prie variausių mo
kyklų; 3. kad vizitatoriai į akademiškus susirinkimus bus 
siunčiami nuo vyriausios mokyklos; 4. kad visi raportai 
mokyklų turi būti siunčiami į vyriausią mokyklą; 5. kad 
rektorius vyriausios mokyklos turės valdžią teisimo ypatų 
akademiškosios luomos. Taip-gi visuomeniškos zokoninin- 
kų mokyklos turi būti po priežiūra ir globa vyriausios mo
kyklos. Antspauda Lietuvių vyriausios mokyklos bus Žir
gas ir Vaikas (Pogon) su parašu aplinkui: Schola prin- 
ceps Magni Ducatus Lithuaniae, ir ją laikys sekretorius vy
riausios mokyklos. Vizitavimas mokyklų šalies bus atlik
tas kasmet. Rektorius ar prorektorius apie tuos mokyti
nius, kurie bus pasiūlomi ant fundušo apšvietimo, gaus 
žinią kaslink jų šlėktiško gimimo ir bėdinumo ir įgys pa
liudijimus nuo “dūšių ganytojų“, o potam rejestrą tos jau- 
numenės su prierašu jiasiulintojų ir su žinia apie paliudiji
mus nusiųs Komisijai.

Komisija padėjo mieriui parapijinių mokyklų: apšvie
timą žmonių dalykuose religijos, pareigose jų luomos, dar
buose ir pramonėse jos. Mokytojams įgraudeno gražiai 
apsieiti su bėdinais mokintiniais, ir plėgomis juo^j^tii *tė-' 
bausti, gelbėti juos ligoje ir tt.

i

ATSAKYMAS P.MILEVSKlUl. 
“Lietuvos” No. 41 paiiipo laiš

kas P. Miievskio “Kovos” redak
cijai, kuriame jis klausia, kur din
go jų aukauti pinigai N. N., 
$9.25. Rašėjas nepasako iš ko
kios vietos yra tie pinigai, tai 
sunku įspėti, bet, tyrbut, bus iš 
Red Lodge, Mont. Kaip atmenu, 
tai iš tos vietos buvo užklausta per 
laišką tokios pat sumos pinigų.

Tie pinigai yra pasiųsti, liepos 
26 d. drg. J. O. Sirvydui ir pakvi
tuoti “Kovos” No. 41. P. Milev- 
ski, galite pareikalauti to numerio 
“Kovos” iš redakcijos paduodamas 
savo antrašą.

P. Dubickas.B VISUR.
An-
Eu-

[Į Prancūzija, Maskolija ir 
glija sutarė sušaukti didžiųjų 
ropos viešpatysčių konfereneją su
tvarkymui Turkijos reikalų. Tos 
trįs viešpatystės užmano kitoms: 
pripažinti teisingais: priskyrimą 
Bosnijos ir Hercegovinos prie 
Austrijos, Bulgarijos neprigulmy- 
stę, priskyrimą salos Kretos prie 
Grekijos, pasiliuosavimą Monte- 
negro nuo Austrijos globos, ne- 
prigulmystę Albanijos ir panaiki
nimą uždraudimo kariškiems lai
vams plaukti per Dardanelių siau
rumą. tą viską Turkijai turi 
būt atlvį'ffta pinigais arba nuo 

rfOs atsiskyrusių kraštų ,arba Eu
ropos tautos parupįs jai atsakan- 
Eią paskolą.

li Visi paleisti Anglijos laivyno 
urimnkai ir oficierai gavo-prisa
kymą tuojaus grįžti tarnyston. 
3riežastys tokio netikėto pašau
kimo iki šiol nežinomos. Gal dėl 
įsitikimų Turkijoj užgimė koki 
Slėsni nesutįkimai terp 
autų.

Europos

| H Orlaivių lenktynėse 
lyno, laimėjo angliškas 
■Baushee”, kuris nulėkė 
■p; antras buvo prancūziškas or- 
Bvys “Condor”, o trečiasis bel-

“Belgica”.

iš Ber- 
orlaivys 

435 my

_Dąviifrč-rįmanytinus įstatymus. Komisija 
✓fitlTcjo, kad jie butų pildomi. Už tai ii siuntinėjo iš sas-o 

peties vizitatorius į visas šalis krašto, žmones gabius, ku
rie ir iš uolumo ir dėl savo intereso, rūpinosi ištirti smul
kiausias išgales aplankytos mokyklos, išdundami Komisijai 
apie dalykų stovį joje atsakantį raportą. Komisija taip-gi 
rūpino mokykloms trobesius, knygynus, žemlapius, mate
matiškas ir phizikališkas pabūkle*; augštesnėmsėms mo
kykloms ji įrengė botaniškus seninas (taip 1781 m.. Komi
sija davė įsteigimui botaniškojo sodno Vilniuje 4792 lenk, 
auksinus), anatomiškas kabinėtus, observatorijas ir kitus 
moksliškus tankius. Taip 1781 m. Komisija išdavė patai
symui namų akademios V ilniuje 10000 auksinų; pataisy
mui trobesio mediciniškos mokyklos 9800 auksinų; observa
torijai 40000 auksinų; spauzdinimui akademiškų disserta- 
cijų ir pirkimui knygtj 4000 auksinų, perijodiškų laikraščių 
2000 auksinų. Įrengė konviktus bėdinai šlėktiškai jau- 
numenei; taip 1788 m. Pultuske, 6 konviktoriams, išleido 
1700 auksinų, Lucke 18 konviktorių išleido 5700 auksinų, 
Vilniuje 60 konviktorių išleido 36.700 auksinų. Lietuvoje 
ir Lenkijoje tąmet 183 konviktorių išleista 78.900 lenk, 
auksinų. Konviktorius galėjo jbuti ant fundušo tiktai 7 
metus, ir turėjo dėvėti mandierą savos vaivadijos. Maistui 
ir valgiui tūluose miestuose gaudavo daugiaus, kituose ma
žiaus, k. a. Lucke ėmė drapanoms 265 auksinus, o maistui 
300, visu labu 565 auksinus, o Poznaniuje valgiui ir dra
panoms ėmė tiktai 404 auks. 10 grašių. — Apšv. Komisija 
velijo naminiuose universitetuose labai mažomis lėšomis 
mokyti keletą dešimčių chirurgų, kurių stokuojant, vietą 
užėmė žydai ar vokiečiai. Gabesnę jaunumenę siuntė ant 
studijų į užrubežio universitetus; ant profesūrų partraukė 
į universitetus mokslinčius iš užrubežių (k. a. 1^85 m. į Vil
niaus akademiją parkvietė Foersterį, Sartorių ir Langę 
Mejerį). Paukvatinimui jaunumenės j stropumą ir gerą 
elgimąsi, nuo karaliaus Stanislovo Augusto. įgijo atsižymėjan- 
tiems aukso bei sidabro medalius, kurius kasmet dalino 
visose mokyklose po didžiųjų egzaminų. Ant tų medalių 
iš vienos pusės buvo karaliaus, o iš kitos pasės antrašas 
“Diligentiae”. Pavardes laimėjusiųjų medalius kasmet 
katalioge apskelbė publikai.

“Užtai mokyklos Apšv. Komisijos tuomet prigulėjo 
prie geriausiųjų Europoje, o daugiur pereidavo šiądykštes 
(laikuose Lukoševyčiaus) vokiškąsias mokyklas. Įvedus į 
jas Kondillak’o logika visatinai tapo priimtas lavinimas 
protavimo (rozbior ciąglego rozumowania), o atmestas mo
kymas visoko iš galvos, kaip buvo daugelyje užrubežinių 
mokyklų. Rūpintasi mat iš mokintinių sutverti žmones ma
nančius, visam kam prisižiūrinčius, žmones protingus. Jau
nikaitis, baigdamas* mokyklą Apšv. Komisijos berods neiš- 
sinešdavo iš jų gauso žinių, bet — kas yra šimtąsyk ge- 
riausf išnešdavo sveiką protą, neapibMamutytą menkniekiais. 
ir pedanterija; išsinešdavo tinkamą prirerfgimą tolesniam 
tobulinimuisi kokiame nors gyvenimo pašaukime. W. Kle- 
witz, pirmsėdintis dumčius departamente pietinių Prūsų 
štai kaip išsitarė apie mokyklas Apšv. Komisijos, 1805 m.:

• “Tuojau po užėmimo 1793 m. pietinių Prūsų, katalikų ku
nigija ir mokyklos tos provincijos tapo pavestos yždo de
partamentui pietinių Prūsų.’’

“Tėmytini buvo įstatymai lenkiškos valdžios įrengime 
mokyklų 1783 ir 1790 m., tik stokojo jų išpildymo. Žyme 
mokyklų surėdymo Lenkijoje buvo tai, kad luomą mokytojų 
buvo atskira luomą, turėjo ypatingą vyriausybę, po vardu 
akademiškosios luomos ir išplėtotą pagal tulus laipsnius 
subordinaciją. Vyriausiąja mokyklų vyriausybe buvo Apšv. 
Komisija, nuo jos priklausė augštesnėsės ir aprubinės mo
kyklos. Šalis kaslink mokyklų buvo padalinta į atskiras 
aprubes. Kiekviena aprubė turėjo viehą augštesnę mo
kyklą ir žemesnes paaprubines mokyklas, taip-gi esančias 
po priežiūra zokonininkų, parapijines ar miestines ir kai- i 

| miskas, pensijonus vyriškos ir moterį^kos lyties. Aprubės 

niokykląs, kaip ir visą pavietą, valdė rektorius, o paaprubines 
v#dė prorektorius. Kiekvienas turėjo prižiūrėti mokslišką, 
morališką ir phizišką apšvietimą, lyginai kaip ir visatiną 
ekonomiją. Pretaikmiui prie mokslų padėjimo buvo įrengta 
kasa. Nuo generališkosios mokyklų kasos Apšvietimo Ko
misijos prigulėjo provincijališkiejie yždai rektorių: fundušas 
ypatingai susidėjo iš lobių pojezuitų, jierleistų šlėktai su 

• pai,eigaillmokėjimo palukių ar nuomo nuo kapitalo. Aplan
kus mokyklos ir yždo rokundą kas du metu atlikdavo ge- 
nerališkas vizitatorius, paskiriamas nuo vyriausios mo
kyklos: taip-gi rektoriai lankydavo kasmet žemesnesias mo
kyklas.”

Pagal įrengimą ir pritaikymą — apšvietimas susigaubė 
ant apšvietimo proto, doros ir praktiškos religijos, mitrumo 
Jr sudrutinimo jiajiegų kūno, naminio švarumo ir tvarkos. 
Mokslo mieriu buvd samprotavimas savaimi, praktiškas su
naudojimas žinių, dijėtika, šalies ūkė, budai galvijų gydy
mo; įteikiama buvo nuovoka apie miestinę pramonę, pa
galinus buvo geistina užgrūdinti kūną ir pripratinti prie 
darbštumo. Siekiu apšvietimo mergaičių buvo mokinti jas 
ant gerų pačių, motinų ir uktverių. Kaslink ekonomiško
sios tvarkos, ypačiai užlaikymo trobų ir stogų, kaijMi-gi ir 
apsisergėjimo nuo gaisro, išduoti buvo tinkami įstatymai“ 
(Lukoševyčius). Ir tai yra tikras piešinys Komisijos mo
kyklų, niekame neperdedantis.

Iš tų tad mokyklų iki 1830 m. išėjo viskas, kas pagar
sėjo ar moksle ar literatūroje, taip pat iš mokyklų Varsa vos 
kunigaikštystės ir iš mokyklų po globa Adomo Cartoryskio 
Lietuvoje, Volynijoje, Podolijoje ir Ukrainoje, kurios buvo 
nelyginant pratąsa mokyklų Apšvietimo Komisijos. Iš tų 
mokyklų išėjo Felinskis, Tymieniec, Lelevelis, Mickevyčius 
ir tiek kitų. t 4

. ■ XVII.
. Apšvietimo Komisija neužmiršo “nė skaitlingiausios 

kliasos tautoje, beje kaimo žmonių ir bėdinesnių gyventojų 
miestų ar miestelių. Apšvietimas tų žmonių 18-tame šimt
metyje pas mus buvo nemieruotai apleistas. Dėlei karių su ! 
švedais, laikuose Jono Kazimiero ir Augusto II, ir dėlei ne
rėdo šalies, iš dėkos auklėtinių jėzuitiškųjų ir akademiškųjų 
mokyklų, puolusios buvo mokyklėlės iš 16-to ir 17-to šimt
mečių, o naujų kaimuose niekas neatidarinėjo; fundušai 
senųjų mokyklų, susidedantiejie iš pėdintų dešimtinių, ja
vais ar pinigais, iš laukų, samanų (mesznego) ir tt. visiš
kai dingo, arba vėl pridėti tapo prie įėmimo klebonų. Ap
švietimo Komisija, suprasdama, kaip svarbiu d;ygtu yra 
šaliai apšvietimas žmonių atkreipė į tą ypatingai savo atydą, 
Vizitatoriams, lankantiems augštesnes mokyklas, įsakė iš
tirti stovį esančiųjų kaimuose ir miesteliuose mokyklėlių, 
išsikktusįfivti jų skaitlių ir organizaciją, ir atjieškoti fun- 

•'puolusiųjų mokyklėlių. Į zokonus, svietiškąją kuni
giją, o net į dvarponius išleido atsišaukimą, paragindama 
juos,1 idant kiltai pašvęstų dalelę savų įėmimų padoriau
siam siekiui, beje apšvietimui žmonių j>er elementarines 
mokyklas.’ Čia ir ten ji pati įsteigė tokias mokyklėles, įtei
kė pNaną mokymo, išdavė jiems elementariškas knygas.“ 
“Apšvietimo Komisija savo sądorose su vyskupais visokių 
dijecežijų, kur vyskupams pavesdavo bažnyčias ir abliga- 
cijų sumas pojezuitų. visumet išsilygdavo, kad savo diece
zijose steigtų mokyklėles” (Lukoševyčius).

Idant turėti mokytojus elementarinėms mokykloms, ku
nigaikštis primas Miklias Poniatauskis savo lėšomis įsteigė 
1787 m. dvi mokykli parapijniems mokytojams, vieną Kiel- 
čiuose, Krokavos dijecezijoje, kitą Lovičiuose, Gniezno ar- 
chidijecezijoj, abidvi įrengdamas pagal patarmes mo
kinto Piramavyčiaus. “O tuomi tarpu ėmė mokytojais ele
mentarinėse mokyklose jaunumenę iš žemesniųjų kliasų tau
tiškųjų mokyklų, vargonininkus ir tt Į kaimiškes tos rų- 
šies mokyklas siuntė mokytojais gabesnę jaunumenę iš ge
riausių mokyklėlių parapijinių, mestinių... Labai mažas 
skaitlius parapijinių mokyklėlių tojė gadynėje turėjo savo 

1 stovius turtus. Užtai jos buvo užlaikomos vietinių klebo
nų, dvarponių, ar magistratų. Mokytojas paprastai imda
vo menką atmokėsi j pinigais, bet užtai gaudavo gausiai ja
vų, kuro, priegtam lo|>ą žemės daržui ir pievai. Miestuose 
priegtam vaikai mokėjo jam tikrą mokestį, vadinamą; 
moksline (škalinc)” (Lukoševyčius).

Aišku vis gi, kad įstatymai ir reformos Apšvietimo Ko
misijos mažai tepalytėjo parapijinių mokyklų įstatymą, nes 
principe palikdama ant jų perdėtinystę, atidavė į katali
kiškos dvasiškijos prieglobstį. Ir tas triūsas užtiko geroką 
dirvą kaip kur: šviesus žmogus, uolus ukėsas, kun. Jonas 
Lapatinskas, Žemaičių vyskupas, paliepė, kad iš bažnytinių 
turtų, kiekviename parapijos miestelyje, butų įsteigta mo
kykla, kur kunigai turėjo lietuviškai mokyti vaikus religi
jos, rašymo, skaitliavimo ir bažnytinio giedojimo, o neku- q 
riosc svarbesnėse — lenkiškos ir lotyniškos kalbos; tasai 
paliepimas tuomi veiklaus'lapo išpildomas, kad kratus vys
kupas, lankydamas kasmet bažnyčias, lankė ir mokyklas, 
ragindamas prie mokymosi,, o ir pats mokino mokykloje 
Veržuvėnuose, paprastoje savo rezidencijoje. Žinoma, j,oks 
paveikslas rado pasekėjustaip, Karpis įsteigė mokyklą, 
dosniai aną apveizdėjęs “Joniškėlio valsčiaus berniukams“; 
toji mokykla vadinosi “fundušine”. Savo dvaruose mo
kyklas statė Zaluskiai, o karališkuose — payždininkas Ty- 
zenhauz. Įstatymų išpildymas nevisumet buvo pakaktinas, 
nes prigulėjo nuo dėkos augštosios kunigų valdžios ir kle
bonų uolumo,- tačiaus į pilningą užmiršimą vis-gi nenuėjo.

-Kada .4eimo konstitucija 1768 m. dissidentams. pripa
žino tolerfcričiją, taip-gi kalvyniškių mokyklos vėl keitiesi 
pradėjo, bet nebatgavo savo senoviško smagumo.

“Jaunumenė, pasišvenčianti į kunigišką luomą, gau-. 
davo dabar, lyginai kaip dviejose pereitose gadynėse, 
mokslišką apšvietimą seminarijose, kurios beveik vi
sose diecezijose perėjo po valdžia kun. Misijonorių. Ant 
nelaimės šaliai, valdžia-Apšv. Komisijos neišsiskėtė ant tų 
institutų. Už tai jie saviškai susiorganizavo ir priiminėjo 
mokytinius be prigulinčio kunigiškai luomai moksliško prisi- 
religimo iš žemesniųjų kliasųtautiškų mokyklų, arba net

• ir iš elementarinių mokyklėlių, kuriąs kun. Misijonieriai 
įrengė prie seminarijų, pavesdami jų globą klierikams” 
(Lukoševyčus).1 Kun. Misijonieriai patys buvo menki 
mokytojai be uniVersitetiško apsišvietimo. Užtai jie ir 
mokintiniams temokėjo įpilti dvasią nuolankos labinus nė 
kaip pralobino jų protus mokslais, prieę am dar naudoda
vosi iš. jų patarnavimo — šlavimui kor.Jorių seminarijos, 
nešiojimui vandens ir tt.

Toje gadynėje kunigai retai važinėjo j užrubežį, jei 
bent į Romą, kur pabuvęs ir pasimokinęs, jaunas kunigas 
turėdavo viltis dasigauti ant augštesnių urėdų hierarchi
joje. Zokonų kunigija toje gadynėje buvo tamsesnė negu 
pirma, ir jos paveikslą teisingai nupiešė Krasickis savo 
“Monachomachijoje“. Seimas-gi šalies, norėdamas užbėgti 
atsitraukimui žmonių nuo darbo, išleido įsakymą, kad zo- 
konams nevalia priiminėti į novicijatą jaunumenės, nepa- • 
baigusios 24 ^netus amžiaus. .

Moterų švietime dabar nemažą nuopelną įgij<B 
javitSs, fundavotos kun. Juoz. Step. TurčinavyčiaB 
teno kanoniko, pusėje 18-to šimtmetčio; sale savo 1 
sios užduoties — atvertinėti žydaites, jos, taip-gi 1 
jaunas mergaites skaityti, rašyti, rokundų ir visoll 
teriškų darbų. Turėdamos savo klioštorėlius \1 
Mstislave, Minske, Kaune, Slonime, Polocke, Oršojd 
žiųose, Golovčine, Vytebske, Gartine, Novogrodke, ] 
viškyje, Mozyriuje, Pinske, Cholopieniuje ir Ik>bJ 
su mažais, arba ir be jokių turtų, laikė kiekvienamJ 
po kelioliką našlaičių, bėdinų mergelių ir persikrikšl 
žydaičių, visas Im? mokesties mokydamos, berods nedj 
bet vis-gi naudingų dalykų; pačios nebūdamos zofl 
kėmis, jos neaugino mokintines savo klioštoriaus s® 
bet svietui, busiančias motinas, šeirttyninkes, ukėsK

Sesers Mielaširdystės 1768 m. iš Prancuzi jo^B 
stytos tapo į Lenkiją; pirm 1794 m. jos laikė ipferg 
kyklas: Balstogėje, Kelmėje (Chelmne), Biak/je, 
Mozyriuj, Marijampolėje, Osviegoje (Polocko va 
Broduose. Jos mokė bėdinas merginas skaityti, rašj 
kundų, moteriškų darbų ir naminės tvarkos. Jų m 
nes bajorai noriai įminėjo ant tarnystos, k. \a. už šit 
virėjas, uktvėrės ir tt. J i

Palengva ėmė platintiesi svietiški mergų peną 
Apšv. Komisija pavedė jų užžiurėjinią reKtoriamsj 
binių mokyklų, kurie leido pensijonus laikyti tiktai gi 
ir geroms moterims. Ten mokydavo: skaityti ir rasi) 
kiškai, skaitliavimo, rankų darbų, istorijos, ypačiai 
kos, geographijos, religijos, morališko mokslo; taip-gi 
euziškos kalbos, šokti, piešti, lošti ant forlepijano ir J

Turtingesniejie bajorai laikėsi namie guvernantl 
čiai prancūzes; bėdinesniejie šlėktų namai, pagrimzl 
amžinuose prietaruose, jog mokslas nesąs moterifl 
kalingas, pasikakino ijįjnokindami savo dukteris -h 
skaityti ir rašyti, o nekuriu nė taip toli nepastu^ 
mokslumo, apleisdami mokslą rašymo. «^^^®

Mokinimas zokonininkių buvo toks pats, 
šimtmetyje, l’z lai moterų kli^storiuose 
pa tavo tamsybė, burtai, prietarai. —

Tokie tai buvo vaisiai darbų Apšvietim^^^H 
" I iv gi vaisiai nelyginai bmų buvę gau-esni. 
savo darbuose Šalies labai nebūtų sutikusi 
žingsni'. Mokias, tankiai mii kia- pergalėun.ui 
menkas fundu-as apšvietimo, įh> i-tralda\im^^^B 
dalies |ht isdavinėtmę Komisiją, neapikanta 
mokinančių jaunumenę, naujos mokymo 
apšvieta ir godumas >eimavojančiųjų, ku ie 
bent trukdė ten, kur palengvinti reikėjo, c^B 
m--kU'»ių. o ant gal-■ jM.hti-kas r o L tau’os — \i®H 
ar paralizavo valyviausius siekius ir uoliausiu^^M 
Apšvietimo Komisijos.“ (Lukoševyčius).

Po pirmam j>adalinimui Lietuvos ir įlenkij<^^B 
tuvoje: 1) augštesnėsės mokyklos: Lucke, I^^B 
Kamieniece, \ inmeoje. Gartine, VyGiiave. P"Stavt^® 
stogėje, Volkove, Kražiuose. Kaune, Kretingoj^B 
grodke, Minske, Nesviežiuje, Shicke, Bobruiske, 
je, Cholopieničiuose, Liet. Brasčiuose, Pinske, BiM 
tomieriuje, Olycke ir tt. — 2) Pijarų mokyklos 
(Chelmne), Sčiučine. Lydoje, I )rogičin^^^^^^B

pm.ii kadč'tj G;. \c'\ a /i’.rr. < ,.t: • • i:^HMHBĮBI
mm.iroų >.tk •. kad .uit >2 4.4 zm- 'i®/‘//.Į 
augu<-'iię. I i<.’.u\"-c : ida bu\" ?2

Be U* vi^>. valdant Stanislavui
d.ar k dr - ar •'» k’ -.k .. ' • ■ k;, k' a HHHBHB 

m<>k\k’.a :i;atitmik\<ė< tenpat.
« a 

j>' Marke; ciai^^^^^^B 
bu\<>

jx. vada italo Sacco; K-t ir toji sulaukė B
Ik*iv pu"lus l yzcnhauzui, lik« --i uždaryta. BBBBB 

l’r' mokyklos buvo T<>runiuje^^^^^B
janave. I>ešn»je. Slucke, Kėdainiuose. B

Gvradėjų jaunumenės apšvietimui daba® 
karalius Stantsla\a^ .\u-ib\b Gan<:uBBB| 
riškos mokyklos Gartine dovanojo Vilnia^BH 
kada toji įsteigė medicinos <k\nų. M<>k\ kl'lBBH 
savo lėšomis darydavo aukso ir sidabro med^^^B 
raitininkas 1> K. Lietuvos, davė 'tbiauu \ a^HBĮ 
gės mokyklose maistą, apdarą, knygas ir 
kas, Plocko vyskupas, šešiems bajoraičiams 
kyklose davė maistą, apdarą ir tt. Grądzka^^B 
kanonikas, klebonas Mozvriuie, laikė daugclį^^B 
laisvos gaspados pas save Mozyriuje. Kunigai^^H 
Radivilas įsteigė ir laikė artilerijos . mokyklą ^^B 
Kun. Jonas Vichertas, Vidžemio gvardijomis, dBB 
niaus akademijai brangintiną raukiu mineral^^B 
idant konvikte bėdinos šlėktos, tuomet pric^^B 
laikomame, butų ant visados dvi vieti užtikiB|| 
Vichertų ar jų šeimynos; Apšv. Komisija sutiki^B 
lygos 1791 m. Kun. Jonas Pilsudskis, theoloi^B 
ras, 4200 raudonųjų auksinų užrašė 1784 ir 1 
laikymui 20 bėdinų jaunikaičių, besimokinančių l^B 
kyklose. Joakimas Čh rėpta vyčius, liet, kancleris,^B 
savo dvare, įsteigė elemenatarinę mokyklėlę ir u;^B 
ir keliuose savo kituose dvaruose. Tarnas Mig^B 
m. užrašė pijarų kolegijai Lydoje 12000 auksin^H 
užlaikymo Lydos mokyklose vieno mokintinio 
šeimynos. Kun. Paplauskas, kamendorius Vw®| 
jk'V 40 metų mokė bėdinos šlėktos vaikus netBrj 
riškų, l>et ir tolesnių mokslų; kartais čion^Bfl 
70 vaikų! ^^B

Čion dar priminsime, kad Tad. Kasciuš^BSS 
Ameriką, 1798 m. gavo 16000 doliarių, ®H® 
mokestį už savo darbus, atliktus labui laisv^^M 
Iš tų pinigų 8000 dol. Kasciuška jjavedė po 
šono, kurie su laiku suaugo į 13000 dol., o ^H® 
daugiaus. Rupinanties Jeffersonui, iš tų pini^^B 
pagal Kosciuškos velijimą, \Vestpoint’e niokykB|g 
“mokykla Kosciuškos“, kur mokėsi vaikai ^^B 
laisvių • ir kitų vargšų. Bet tatai nepatiko t^^^B 
riems toji mokykla pavojinga pasirodė, ir 
atmainyti, taip, kad gabaus Jelfersonas atsiSH 
reigos bepildyti valią Kasciuskos ir tur-but 
Kasciuškos, paskirtą mokyklai. Tada tai tie pinui 
palukiais, ir 1852 m. augščiausias teismas Wašingtl 
sumą 43000 dol. — paskyrė išmokėti Kasciuškos tėvl 
jo seserėnams. Ta suma stovėjo iš pradžių po globa

Benjamino Leart’o, o galiau ; u:
jo seserėnams 
šono, potam 
Boniford’o.

(Toljaits bus.')



■
EMILE ZOLA
-ss

MAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

(Tąsa).

singam krikščioniui.... Bet ką tamsta dabar 
manai daryti?

— Aš eisiu tiesiog pas popiežių, aš apsi
ginsiu prieš jį. '

Nekurie svečiai liovėsi juoktis ir dona Se
rafiną išreiškė abelną nuomonę, sušukusi:

— Popiežių netaip lengva pamatyti.
Bet Pierre karščiavosi.
— Aš tikiuos jį pamatyti. Argi aš savo 

knygoje neišreiškiau jo idėjų? Argi aš negy- 
niau jo politikos? Argi ji/ gali leisti, kad 
nuteistų knygų, į kurių aš įdėjau, kaip man 
regis, viską geriausių, kas yra jame pačiame.

— Žinoma, žnoma, — pasiskubino patvir
tinti Nani, tartum bijodamas perdaug didelio 
jauno entuzijasto įsikarščiavimo. — Šventas 
tėvas apdovanos tokiu augštu protu! Žinoma, 
reikalinga, kad tamsta jį pamatytum.... Tik, 
mano sunau, taip Besikarščiuok, pamųstik tru
putį, išrink atsakantį momentų....

Ir paskui, atsikreipęs į Benedettų, pridūrė:
— Ar netiesa, jo šventenybė dar nematė 

pono kunigo? Reikia, kad rytoj iš ryto jis jį 
priimtų ir duotų jam savo išmintingas pa
tarmes.

Kardinolas Bokkanera niekuomet nebūda
vo pas seserį, kuomet pas jų apsilankydavo 
svečiai.

— Bet aš bijau, — atsakė nedrąsiai gra
fienė, — aš abejoju, ar dėdė sutiks su pono 
kunigo pažiūromis.

Ant Nani lupų vėl pasirodė šypsą.
— Tikrai, jam nekenkia paklausyti išmin

tingų kalbų.
Ir tuojaus buvo sutarta su donų Vidžiulio, 

kad jis užrašys kunigų rytmetinei audijenci- 
jai, dešimtų valandų ryto.

Toje minutoje įėjo kardinolas, apsitaisęs 
išeiginiais drabužiais. Tai buvo kardinolas 
Šamo, senas Bokkanera draugas; ir beatsl- 
prašinėjant, kad jis perdaug turėjęs darbo ir 
todėl negalėjęs ateiti anksčiau, visi svečiai nu
tilo ir su pagarba atsikreipė į jį. Pierre, kuris 
pirmų kartų matė kardinolų, labai nusivylė, 
nes jame nesimatė tos didybės, tos inponuo- 
jančiOs išveizdos, kaip jis sau kad manė. 
Kardinolas buvo žemo ūgio, negražaus sudė
jimo, su drumstu, tamsiu veidu ir be gyvy
bės akimis. Jis darė įspūdį valdininko, turin
čio septyniasdešimts metų, sulaužyto ilga biu
rokratiška tarnybe, susikūprinusio ir pasida
riusio sunkiu nuo nuolatinio sėdėjimo prie 
dirbamojo skobnio. Ir tikrai jo visas gyve
nimas praėjo taip: gimė neturtingoje mieste
lėnų šeimynoje; kūdikiu būdamas buvo ati
duotas mokslai! į Rymo seminarijų, kurioje 
paskui jis per dešimtį metų užėmė kanoniškos 
teisės Katedrų, su kuria persiskyrė, kuomet 
buvo paskirtas į misijonierių kolegijos sekre
torius; dvidešimts penki metai atgal jis buvo 
paskirtas į kardinolus ir neseniai buvo atšvę
stas jo jubilėjus. Gimė Ryme ir nė ant vie
nos dienos per visų savo gyvenimų nebuvo per
skyręs su Rymu; tai buvo tikras kunigo ty- 
pas, išaugęs ir sutvirtėjęs po Vatikano prie
žiūra. Nors jis niekuomet neužėmė jokios 
diplomatiškos tarnybos, bet savo metodišku 
papročiu daug patarnavo misijonierių kole
gijai, kuomet pakliuvo į vienos komisijos pir
mininkus.

Nani, sutikdamas jį, atsikėlė tuo išreikšda
mas pagarbų tam iš pažiūros menkam žmogui, 
bet kuris ištikrųjų buvo baisus, kiffis, nie
kuomet nepersiskirdamas su savo kabinetu, 
viskų žinojo, kas dedasi ir tolimiausiuose pa
saulio kampuose. Nani puikiausiai žinojo, 
kad tas žmogus turi spėkų, kuri gali apversti 
visas imperijas. . ..

— Ar jau tamstos šventenybė pasitaisė iš 
ligos? Mums taip buvo neramu....

— Ne, ne, aš vis dar kosčiu.... Pas mus 
ten biaurus prieškambarys. Išeidamas iš savo 
kabineto, aš visuomet persisaldau.

Pierre prieš kardinolų pasijuto visai men
kučiu. Jį užmiršt) ir atrekomenduoti kardino
lui. Jis išbuvo salone apie valandų. Tas su
senęs pasaulis darė į jį sunkų įspūdį. Visi 
svečiai kalbėjo apie tuščius niekniekius, į jų 
galvas niekas rimtesnis ir nelindo.

Sena Čelijos tetutė atsisėdo šalia kardinolo 
Sarno, kuris jai retkarčiais, vietoje žodžių 
lingavo galva. Donas Vidžilio per visų vaka
rų neatidarė nė burnos. Nani ir Morano pra
dėjo pusbalsiai kasžin-kokių ilgų kalbų; po
nia Sarafina atsisėdo prie jų, klausė jų kal
bos, kartas nuo karto lingavo galva, išreikš
dama tuo pagyrimų. Matyti, jie kalbėjo apie 
Benedettos jungtuvių panaikinimų, nes kar
tais jie rimtai žiurėjo į jos pusę. Ir didelia
me kambaryje, apšviestame blankia Jempų 
šviesa, tiktai jaunųjų kuopelė, susidedanti iš 
Benedettos, Dario ir Celijos buvo kiek gy
vesnė.

Staiga, Pierre žvilgterėjo į Kassijos por
tretų, kabantį ant sienos ir nustebo. Portre
tas buvo neišpasakytai panašus į Benedettų. 
Tai buvo ta-pati meili figūra, tos-pačios lupos, 
tos didelės, gilios akys ant to apskritaus vei
delio, užsimųsčiusio ir sveiko. Tas sutvėri
mas turėjo, tikrai, teisingų vėlę ir karštų širdį. 
Tas panašumas sujudino jį ir privertė su atsi
dėjimu pažiūrėti* į Benedettų, tartum kjis ypa
tingo turėjo atsitikti su taja moteriške. Bet 
ji buvo taip rami ir prie visko pasirengusi! 
Ir visų vakarų, jis nė karto rtuežtėmijo meilės 
apsireiškimo tarp jos ir Dario. Vienų kartų 
Dario paėmę ję>s rankų ir, suspaudė jų, tru
putį nerviškai pradėjo juoktis, ji gi, nesku
bindama, atitraukė rankas, kaip senas mylin
tis draugas ir bendras. Ji mylėjo jį, visa savo 
esybe ir ant visuomet.

Kuomet Dario, lengvai sužiovavę? ir pa
žiūrėjęs į laikrodį, išėjo, Benedetta ir Čelijų, 
atsisėdo ant kilimo netoliese Pierre’o; jis /Afi
šai nenoroms, išgirdo kelis žodžius iš jų atviros 
kalbos.

Mažas Feljetonas.
General-gubernaloriiu.

Dviejų aMų tragedija.

Veikiančios ypatos;

General-guberuatoriųs, 
(Cholera, , p

Redaktorius, • ,
Policistai,
Žandarai

MOJI RASTAI.
Žemkalnis. Pagavo f 2 veiksmų 

komedija. Pilnius. Išleista Juo
zapo Zavadzkio.

Trumpa Lietuvių kalbos grama
tika. Pradinėms mokykloms va
dovėlis. Sutaisė Mokytojas Juoza
pas Damijonaitis. Kaune. Išleista 
Knygyno Kazimiero Rutskio. 1908 
m. 89 pusi.

|| Mieste Jaffa, Azijatiškoj Tur- 
Idjoj, pulkas turkų užpuolė ant 
Austrijos pačto, sudaužė 
žimų ir laiškų skrynių.

daug ve-

Boma. Tokiu bu- 
Bosnijos sostapilio 
pertraukti. Serbi- 
ten paslaptais mie-

|| Paryžiaus laikraštis 
paduoda, buk pojmežius 
kunigams lankyti lekcijas univer
sitetuose skaitomas.

“ Figaro” 
uždraudė

|| Rodosi priskirtoj prie Austri
jos Bosnijoj serbai ištikro bando 
riaušes sukelti. 16 d. spalių, kaip 
garsina Peterburgo lakraštis “No
voje Vremia”, netoli Branduk di
namitu likosi išneštas į padanges 
tiltas ant upės 
du susinėsimai 
Serą j e vo likosi 
jon, su kokiais
riais atkako buvęs Montenegro 
karp ministeris Vukovič.

| Laikraščiai praneša, jog Sto- 
lypin į Peterburgą sušaukė visus 
Maskohjos jeneral - gubernatorius 
apkalbėjimui, ar negalima būt pa
naikinti karės lauko stovį, 
kadangi mat karės laiko stovis per 
daug išlaidų reikalauja, o pinigų 
iždas ne turi.

|| Chinuose, Sun»Sing ir Hai- 
l’ang disti^tuose užgimė dideli 
tvanai, ku^e užliejo daug kaimų 
ir miestų.Pidunas. Prabotšun Šešėliai. Dra

matiška Aidi ja trijose dalise. Pil
simas Storost. Tilžėj. 1908 m. 
182 pusi.

Rašyba ir kalba šito veikalo toli 
atsitolina nuo visų musų raštuo
se vartojamų. Matyt autorius ma
no savają lietuviams primesti. Bet 
tai veltus pasikėsinimai, gaila lai
ko. Netikusi, fantastiška rašyba 
tik stabdys besiplatinimą knygos 
iš kitos pusės ištikro gana geros. 
Jeigu knyga nesiplatįs, tai vien 
jos aktoriaus fantazija bus kalta, 
peš jis vietoj mokytiesi visų var
tojamos rašybos pats mano savąją 
netikusią visiems lietuviams pri
mesti.

sakė, kad tik 
toks skurdas. 

Juk ėjo kalbos, kad į ministerius paskirs atsto
tą Sakko, tą intrigantą, sukompromituotą dau
gelyje purvinų dalykų. lai butų virš begė- 

, tikras artimo ir neišvengiamo bankru- 
pranašavimas.
Viena tiktai Benedetta su atsidėjimu žiu- 

jo į Pierre’ą. mąstė apie jo knygą; paskui 
liu balsu pasakė: t

— Nelaimingi! Žinoma, tai Ip.bai skaudu, 
t kodėl gi dar sykį nenueiti pa$ juos ?

Pierre, iš pradžios jautėsi nesmagiai tarp 
etinių žmonių, nes buvo labai sujudintas 

pasakojimu. Jis atsiminė Paryžiaus 
kurdą, ir jį apėmė begalinis gailėsis; ir čia, 

, tas-pats dedasi! Nepasijuto ir pats,

kus, kurie užėmė Kvirinalą, ir 
ačiū jiems Ryme, viešpatauja

neck?

vme.

— O, ponia, eikime drauge, nuvesk mane 
>as juos. Tamsta žinai, kaip tie klausimai 

apeina! .
pe į Pierre’ą ir apipylė klausi- 

kaip jie visi nerimo, nch 
noti, kokie jo pirmi įspūdžiai jų 
bandė atsikratyti, sakydamas, kad 

“sti apie Ryma iš pirmų, paviršuti- 
. — Bet vis tik, kokį ispudį pada- 

į? Kokiu jis jam pasirodė, ką 
\Tenok jis mandagiai pradėjo 

sakydamas, kad jis ir iš namų 
ir todėl nieko negalėjo patėmyti. 
dar labiau ėmė kibti, ir jis supra- 

nor padaryti įtekmę į jo pa- 
rsitikrinimus. Jam davė patarmes, 

o, kad jis lengvai nepasiduotų 
nusivylimo jausinajns, kad jis 

oi Rymas neparodys jam savo sielos, 
onas kunigas, kiek laiko tamsta manai 
su mumis? — mandagiai paklausė jo 

k'-kas švelniu balsu.
ii buvo monsinjoras Nani, kuris šiandien 

syki prakalbėjo balsiai. Kelius kartus 
užtėmijo, kad pralotas, kuris neva 

klausėsi Čelijos tetutės plepėji- 
bttvo įsmeigęs į jį savo gyvas, mėly- 
r. v.irnfa negu atsakyti, Pierre rim- 

į jį. Pralotas nešiojo juodą su- 
iutą melsvu kaspinu ir pajuostą šil- 

: balti plaukai, tiesi ir laiba nosis, 
stipriai užbrėžtos lupos ir neišpasa- 

i dantys puošė jį. lyg jauną žmogų, 
jam buvo suėję penkiosdešimts metų, 

’lgiau dviejų ar trijų sanvaičių.
svečiai nustebo. Kaip! Tris savai- 

turi pretenziją apžiūrėti Rymą į 
? Tam reikalinga šeši mėnesiai, 
— dešimts metų. Pirmas įspu- 
l nemalonus, ir nuslopinimui jo

Luisai pagyventi Ryme.
’-:s savaites! — atkartojo pasityčio
tu Serafiną. — Argi į tris savaites 

žinti ir pamylėti vienas kitą? Tie, 
x pažino, neužmiršta musų.

u Kaftiužsiganėdino iš pradžios nusišypsoji- 
bsiiiaus ; palengva mostelėjo ranka. Ir kuo 

re mandagiai pradėjo aiškinti, kad 
etj su reikalu ir kad mano išvažiuoti, 

į užbaigs, pralotas šypsodamos pa-

naiį. ist, 
ries kti'

\mo

įerre

,KU

r Jan
, gerina

T)ack.

a<i.

R teip, aš manau, kad ponas kunigas 
/vesis ilgiau trijų savaičių, ir męs, 

Ramaniurčsime laimę ilgai jį matyti.
tas sakinys buvo pasakytas ramiai 

, bet jis, visgi padarė nesmagų įspūdį 
p. Ką tas reiškia? Iš kur žinia,

,urės pasilikti Ryme ilgai ? Prisilen- 
Bieiek, pono Vidžilio, kuris tyliai sėdėjo ša- 

, jis paklausė:
Lokių vietą užima monsinjoras Nani?

JeSisekreorius netuojau atsakė. Jo vei- 
idarė dar rūstesnis. Jis iš pradžios 

a. įgė aplink ir, persitikrinęs, kad niekas 
į jį sušnibždėjo: „

nkvizicijinio teismo Asesorius.
BSuvo gana, nes Pierre žinojo, kad ase- 

eidavo kas trečiadienis, vakare, po po- 
vaiepas popiežių pranešti apie išnagrinėtus 

etą dalykus. Toji kas savaitinė audi- 
laike kurios jis galėdavo kalbėtis su 

** u apie įvarius daiktus, iškėlė asesorių 
įtekmingas ypatas. Priegtam ta tar- 

Pa'kaitėsi labai svarbi, nes asesorius, pa- 
, paskui yra skiriamas į kardinolus.
nsinjoras Nani, kuris išrodė labai mei- 

Ra dar žiurėjo į jį taip maloniai, kad pa- 
priverstas buvo atsisėsti prie įo, kuo- 

Čelijos tetutė. Juk tas ga- 
, kuris turi tokią įtekmę, rasi, 

visas duris? Jis buvo labai su- 
s, kuomet asesorius, po pirmųjų žodžių, 

jo labai širdingai:
taip, mano mielas sunau, tamsta pa- 

nygą?
rre užsimiršo kur jis sėdi ir užsidegęs 

apie ' kenčiančius ir nužemintus, 
laimę, ieuri užviešpataus, kuo- 

pradės krikščioniškai gyventi, apie 
atnaujinimą, kuomet ji susidemo- 
Jo balsas sustiprėjo. Salione pa- 
visi klausė oratoriaus, ir stebėjosi, 

jį pertraukė, nusišypsojęs.
žinoma, mano vaikuti, tas la- 

visai atsako doram ir tei-
apma, Mažoji kunigaikštienė buvo viresnioji

(Toliaus buj^ »

ponas

O tu

cholera.
Ko tu

1 aktas.
Cholera. Sveikas gyvas, 

general-gubernatoriau !
General-gubernatorius. 

kas? t
Cholera. Aš? Aš esu
General-gubernatorius.

čia atsivilkai? Manę pasmaugti?
Cholera. O ne, visai nėra pas 

mane to noro. Tamstos nepa
smaugsi! Tamsta esi toks ' dik- 
tas: — visuomet gerai pavalgai, 
švariai užsilaikai,.,. Aš prie to
kių, kaip tamsta, labai retai te- 
kimbu, jei kartais išnetyčių.

General-gubernatorius. Sakyk, 
ko tu nori? Koks velnias čia tave 
atnešė?

Cholera. Velniai manęs nene
šioja. Aš taip myliu Rosi ją, aš 
be jos gyventi negaliu. Juk kiek 
laiko aš jau metai į metus tą nu
mylėtą šalį aplankau....

General-gubernatorius. Nu?
Cholera. Šit ir šįmet nepamir

šau apsilankyti. Šįmet geri metai 
— kur tik pasisuku, žmonės krinta 
y t musės nuo nuodų.

General-gubernatorius. Kokie 
žmonės ? Kokius žmones tu ma
no valstybėje suradai? Pas mane 
jokių žmonių nėral

Cholera. O kaip Tamsta vadi
ni sutvėrimus, vaikščiojančius dvie- 
jomis kojomis ir (nešiojančius ant 
pečių galvas ? ė-

General-gubernątorius. 
neišdresiruotais asilais,.

Cholera.
General-gubematorius. 

tu nori?
Cholera. Pranešu....
General-gubernatorius. 

tu jau apie maištą?! Tu 
man, kad atsivilkai revoliuciją keiti 
mano valsui beje! Ąš tave!.... 
Ei policija! (Atbėga policija).!
Areštuokite ų pasiutėlę Ir kalė , Pilnai »tsako reikalavi-

H Koreos ir Mandžurijos paru
bežiuose buvo smarkus mušis terp 
chiniečių ir japoniečių. -Užmušta 
daug kareivių iš abiejų pusių.

|| Dėl užėmimo Bosnijos ir Her
cegovinos 1 urkijos gyventojai pra
dėjo boyootuoti Austrijos išdirbi
nius.

Vadinu

Tebūna ir taip.
Bet ko

Ką.... 
praneši

RASLIAVISKOS NAUJIENOS.
Neseniai apleido spaudą naujas 

p.. J. Gabrio veikalas —“Skaitymo 
Knyga Mažiems ir Dideliems“.

Knyga sutaisyta pavidale chre
stomatijas: čia atrasi prozos ir 
eilių, apysakų ir aprašymų,— kaip 
abelnai kiekvienoj chrestomatijoj, 
skiriamoj pradinėms mokykloms.

Šita chrestomatija, kaip pats au
torius pažymi įžangoj, sutaisyta 
visai pagal naują būdą, ikįšiolei 
pas mus nevartotą. Vietoj mišinio 
įvairiausių eilių ir apysakėlių, ko
kias paprastai chrestomatijoj ran
dame, čia turime surinkta daugybę 
tik mųsų lietuviškos rašliavos žie
deli^.

Taigi, “Skaitymo Knyga“ —tai 
rinkinys geriausių veikalėlių niu

ksu lietuviškų rašėjų, kaip prozoje, 
teip ir poezijoj.

Pamatiniu "reikalavimu chresto
matijos, kaip žinoma, .yra įvairu
mas jos turinio. Iš to atzvngToritT* 
kinys p. Gabrio, paįvairintas ne
mažu skaitliumi pasakų, eilių ir

jiman, tuojau kalėjiman! Tesu- 
puna ten. Žinos, kas aš esu.

Policistai į snukį cholerai I Ji 
musų viešpatį tramdo I į 
(Cholerą areštuoja).

Uždanga.

snukį!

II aktas.
General-gubcrnatorius. 

ten rašai tame savo laikraštpalai- 
kyje?

Redaktorius. Rašau.. ..
General-gubematorius. Rašau.... 

rašau.... (iškiša liežuvį). Štai 
tau.... šimts velnių! su kuo tu 
kalbi?

Redaktorius. Tamsta esi gene
ral-gubematorius. ...

General-gubernatorius. Aš ta
vęs klausiu, ką tu rašai apie cho
lerą?

Redaktorius. A, cholera?.... ji 
siaučia.... daugybė žmonių mirš
ta....

General-gubernatorius. Jokių 
žmonių nėra ir jokios choleros nė
ra — ar tu nežinai?

Redaktorius. To nežinau.
General-gubernatorius. Už neži

nojimą baudžiu trimis tūkstančiais 
rublių! Mulkis! Ar tu nežinai, 
kad aš cholerą areštavau ir įkišau 
kalėjiman?

Redaktorius. Girdėjau.
General-gubematorius. Ar tu 

nežinai, kad aš išlęidąu> įstatymą, 
kuriame griežtai prisakiau laik
raščiams nė per pusę lupų neišsi
tarti apie cholerą... r y

Redaktorius. Tą žinau. z
General-gubematorius. Ar 

nežinai, kad mano valstybėje 
kios choleros,nėra?

Redaktorius. ^|<Aip nėra?...
visur siaučia. S

General-gubernatorius. Aš sa
kau, kad ją įgrūdau kalėjiman.

Redaktorius. Gali būti, vadi
nas, ji pabėgo. Ar pasiuntei tam
stą sargybinius ją gaudyti?

General-gubematoriuST Tylėk 1 
prakeiktas maištininke, tu mano 
įstatymų nepildai, nišai apie cho
lerą! Ei policija, žandarai! (At- 
bėga;žandarai).
daktorių.
metams, 
choleros!
mus, kad choleros nėra, vadinas jos 
nėra. Yra tiktai — ant žemės aš, 
o danguje Dievas. Supranti, maišti
ninke, pasakyk tą ir savo vaikams. 
(Redaktorių areštuoja).

K. Janonis.

Ką tu

tu 
jo-

Areštuokite re- 
T virto vėn jį trejiems 

Tepuna jis ten vietoje 
Jei aš išleidau įstaty-

pa
jam 
jau 
pei-

uni-

Meste Ferrandina, Italijoj 
krasos urėdninkas buvo susižieda
vęs su viena mergina ir žadėjo 
ją vesti, bet apsivedė su kita. 
Apleistoji, vyru persirėdžiusi, 
tykojo suvadžiotojo ir įvarė 
peilį į krutinę. Urėdninkas, 
mirdamas, ištraukė iš žaiždos 
lį ir juom nudurė merginą.

| Dėl streikų Maskolijos
versitetų studentų, tūluose univer
sitetiniuose miestuose buvo smar
kus susirėmimai streikuojančių su 
norinčiais lekcijas lankyti. Kaza- 
niuj, stabdymui studentų riaušių 
reikėjo šaukti kariumenę, kuri su
areštavo net 400 studentų.

|| Mieste Durban, pietinėj Afri
koj, susirinko .delegatai angliškų 
kolionijų, būrai ir anglijonai ir 
patarė iš visų angliškų pietinės 
Afrikos kolionijų sutverti kaipi su
jungtas valstijas. Susirinkime da
lyvavo ir pagarsėję kovoj su An
glija būrų jenerolai.

‘ Portugalijos sostapilyj Lissa- 
bonoj, laidojant vieną turtingą 
žydą, užgimė žydų -mušimas. Ka
talikai puolė su akmenims ir laz
doms ant žydų, nuo vežimo nume
tė grabą. Suviršum 20 žydų li
kosi sužeistų, o tame skaitliuje de
vyni sužeisti labai sunkiai.

U Karo laiko teisės Lenkijoj li
kosi panaikintos, išėmus vien miesto 
Lodžiaus, kur tos teisės ir ant 
toliaus dar paliktos.

|| Siberijoj, Irkustko gubernijoj, 
šeši čerkesai užpuolė ant krasos 
Sokoline ir paėmė 78000 rublių 
auksu.

|| Ant L’žkaspiškojo gelžkelio 
Maskolijoj, netoli Firusa, iššoko 
iš vėžių gabenantis kareivius trau
kinys. Prie to 74 kareiviai likosi 
sunkiai apkulti. 12 yra mirtinai 
apkultų. *

VIETINĖS ŽINIOS.
— Christaus kūno bažnyčioj, 

ant kertės Grand Boulevard ir 40 
str. pereitos nedėlios dieną likosi 
užpultas kunigas Fielding. Prie 
jo priėjo koksai prastai apsirėdę* 
vyriškis, laikydamas mašnelę ran
koj. Kunigas, manydamas, kad 
mašnelė pavogta, norėjo ją atim
ti ir minėtą vyriškį sulaikyti. Tas 
vienok greitai išsitraukė revolver

mams chrestomatijų. Iš k i tos-gi 
putės “Skaitymo Knyga", kaipo 
rinkinys geriausių pavyzdėlių mų
sų lietuviškos Iteraturos, stovi daug 
augščiau už paprastas chrestomati
jas : jis atlieka užduotį chrestoma
tijos ir kartu, supažindindamas su 
gyvenimu ir veikalais mųsų stam
besnių rašėjų, iš dalies užima vie
tą vadovėlio lietuviškos literatū
ros.

Čia rasi pavyzdžius, teip vadi-- 
narnos, liaudies literatu/os (liau
dies epos’as) pavidale pasakų, rasi 
Duonelaitį, Valančių, Kudirką, Ar
miną, Vaičaitį, Maironį ir raštus 
naujausių rašėjų: Aišbės, Bitės, 
Šatrijos Raganos ir tik-ką miru
sio Biliūno. Viskas sutaisyta chro- 
noliogiškoje tvarkoje su trumpo
mis bijografijomis rašėjų ir jų 
paveikslais.

Peržiurėjus knygelę, galima tu
rėti gana gerą supratimą apie mų
sų literatūrą abelnuose braižiniuo
se.

Dar viena gera ypatybė šios 
knygelės. — Visi nusenėję žodžiai 
mažai vartojami (kaip pavyzdin 
pas Duonelaitį), visi naujai prama
nyti išsireiškimai, kokių pas mus 
dabar daug randasi ypač eilėse, 
yra paaiškinti apačioje kiekvieno 
puslapio paprastais žodžiais.

Tas naujas 'įvedimas yra tikrai 
vertas pagyrimo, nes be to daugu
mui skaitančių (ypač mažai išsi
lavinusiems kalboje) tokie veika
lai, kaip suvirš prieš šimtą metų 
rašyti “Metai" Duonelaičio, arba 
augštai kliasiškas “Anykščių Ši
lelis” Baranausko, yra veik pu
siau nesuprantami.

“Skaitymo Knyga" pasirodė pa
čiu laikj*: stoka panašaus veikalė
lio mųsų rašliavoje drūčiai davė
si atjausti, ir manome, jog p. Ga
brys, išleisdamas šitą knygelę, ti
krai patarnavo reikalavimui 
gurno.

Nors mažai, bet atsiranda 
riškų klaidų. Vienok tas 
nesumažina jos vertės; 
įspūdis labai smagus, ir 
kad “Skaitymo Knyga" 
netik mokykloje, bet ir pas kiek
vieną, kas nori trumpu laiku ap- 
sipažinti su mųsų rašėjals ir 
darbais. ->

dau-

zecc- 
kiek 

abelnas 
vertėtų, 
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jy

K. Dzūkas.

kėši 
lUi.

Iš visur.
Paryžiuj pereitą sanvaitę lan-
Grekijos ir Išpanijos kara-

H Dėl reikalavimo PrąnvuzųogĮjr paleido šūvi, bet jis kunigo ne-

sis randas, ant kaucijos 50000 rub. 
paleis iš Petro ir Povylo tvirto
vės garsų revoliucijonierių Cai- 
kovskį. Pirmiau įtekmingų ameri
konų caro randui paduotas už
tarimas buvo paliktas be pasek
mių.

[Į Londone, 14 d. spalių, mote
rys kovojančios už politiškas tiesas 
prieš parlamentą kėlė vėl demon
stracijas. \ ienai pasisekė įeiti į 
parlamentą, bet ją nešte išnešė 
laukan sargai. Savo demonstra
cijoms moterys tiek pelnė, kad 
joms uždraudė klausyti parlamento 
debatų, moterų dabar visai neleis 
parlamentan.

Berlyne, 14 d. spalio, likosi 
atidarytas terptautiškas knygų išlei
dėjų kongresas apsaugojimui li
teratiškos savasties. .Amerika 
oficijališkai kongrese ne dalyvauja, 
nors ir yra jos du delegatai. Vice
prezidentu kongreso likosi išrink
tas Prancūzijos ambasadorius 
Cambon. *

|| Prūsuose, mieste Katowicuose, 
suėmė maskoliškų pinigų dirbėjus. 
Jie dirbo maskoliškus rublius ir 
leido juos terp žmonių Prūsų ir 
Lenkijos parubežiuose. Suėmė ke
turias ypatas neseniai čia iš Ame
rikos atkakusias.

Olose anglių kasyklų Koe- 
nigsgrube. Prusnose, užgimė gais
ras. Olose buvo 100 darbininkų 
Jiems vienok pasisekė prisigriebti 
į kitą olą. Ištraukė juos pusiau 
užtroškusius, trįs darbininkai pa
simirė.

|| Paryžiaus gydytojas, profe
sorius Lanudonge išrado naują 
vaistą nuo džiovos. Iš 11 džio
va sergančių, ant kurių buvo nu
ginamas naujas vaistas, 10 svei
kata žymiai pasitaisė.

| Pasimirė garsus budelis, car 
adjutantas jenerolas Orlov, kuri 
kartuvėms ir sušaudymais stengės 
nuraminti sukilusią Latviją 190 
m.

'Į Kroatų Sbmėj, pietinėj Austr: 
joj, valdžios pradėjo gaudyti s< 
hiškus revoliucijcnierius. Mieste 
Agram suėmė 26 mokytojus i: 
kunigus

wumu. nabego.
' zkirtumo, ar ua pa .

— Pereitos
kokį ten mažmožį jant kertės Chi- 
cago avė. ir Kingsbery str. susiba
rė du vyriškiai. 20 metų Povilas 
Rupale ir Ferd. Berg. Paskutinis 
išsitraukė ilgą peilį ir įvare jį vi
są Repalėj į šoną. Perdurtą po
licistai nugabeno į Passavant li- 
gonbutį. Peilio karžygis iš syk 
pabėgo, bet jį paskui sugavo.

— Pereitos nedėlios vakarą, ant 
kertės Polk ir Paulina str. nuo 
bėgančio karo nušoko karų kon- 
duktoriue Mikola Harrigan prie- 
šails atbėgantį kitą karą, kuris jį 
pagriebė ir numetė į šalį. Nulau
žė jam koją ir teip sunkiai su
mankė, kad reikėjo jį tuojaus ga
benti ligonbutin.

— Priemiestyj West Pullman 
siaučia smarkiai šiltinės. Sveika
tos užvezdos perdėtinis atsišaukė 
l>4e kunigų ir daktarų prašydamas 
jų pamokyti žmonės, kaip reikia 
nuo šiltinės saugotiesi. Reikia 
vartoti vandenį ir pieną tik vi
rintus, teipgi ir kitus valgio pro
duktus tik virtus valgyti. Kiek 
tik galima, namuose reikia muses 
naikinti.

— Chicagoj yra viso 7000 sa-— 
liūnų; dabar jiems reikia už ant
rą pusmetį mokesčius mokėti. Su- 
iVg naujo miesto padavadijimo 
2000 saliuninkų turės arba persi
kelti kitur, arba saliunus uždaryti, 
nes senose vietose^ nebus galima 
saliuną laikyti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 550 ypatų: 399 vyriškiai 
ir 241 moterys. Vaikų iki 5 me
rų amžiaus pasimirė 164, senelių 
rirš 60. metų 110. Daugiausiai 
mirčių buvo nuo žarnų ligų nes 77, 
iro inkstų ligų 45, nuo džiovos

APGARSINIMAI

(j Mieste Saragossoj, Ispanijoj 
15 d. spalio likosi atidarytas isto
rikų kongresas. Kongrese dalyva- 
ja ir Amerikos istorikai.

|Į Ant salos Portorico streikavo 
cigarų dirbėjai. Jie vienok streiką 
laimėjo, visi jų reikalavimai darb
davių išpildyti.

RYTMETINIS NEGALĖJIMAS.
Tai nėra, teip sakant, negalėji- 

itas, bet didelis nesmagumas, ku- 
į daugelis žmonių atjaučia. Tik 
zą atsikėlę iš lovos jie jaučia kvai- 
:u!į. širdies pykimą ir net tankiai 
tari vemti su skausmingais tąsy
mais. Ponas Jonas Simunek iš 
Edwardsvillės, III. pataria kiekvie
nam vartoti tokiuose atsitikimuose • 
Trinerio Amerikonišką Eliksyrą 
Karčiojo Vyno. “Ilgus metus m^ 
ne kankino paryčiais šinE^j^JĮ 
vėmimn«



Box 180 180,

Mlcb.

Edgaras arba nuo ateizmo prie

14

draugo Juozapo Mu-

.T- ', > Iii.

pusbrolio Antano

50c

d raugo Izidoriaus 
gub., Raseinių pa v.

Barzdeučiehė, 
Bingbainton, N.

Taisau ir valau siuvamas mašinas 
ir parduodu naujas. Pareikalavus, atei« 
nu | namus ir darbų atlieku gerai. Ra
šykite laiškų: Juozapa* Lionas, 3427 
Auburn Avė., Cblcago, III.

Difteritas, Parašė D-raa A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pa* valku*. Pusi. 
7. Kaina............................................. 5c.

Jis pats ar 
žinių adresu: 
Daukša*,

Wayne,

Pajieškau savo sunaus Antano 2a- 
ranko, pirm 5 metų išvažiuodamas 
j Lietuvą aš jj palikau Cblcagoje po 
nr. 4558 8. Paulina sL, po dviejų metų
jis iš ten išvažiavo. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Jonas Žaruok*,
4558 So. Paulina St., Cblcago, 111.

Draugysčių reikalai.

Dievo tvslųždė, Istoriška apysaka 
Iš Kristaus laikų pagal Wallac*,o 
veikalų "Ben-Hur", iš lenkų kalbos 
vertė Kerelis Vairas. Pu*L 210. 
Kaina ...............   40c.

pasakos: 
akmenys. 
Dienynas 
Valdulys,

Atsikirtimas,

Pajieškau savo 
rauskio, Kauno gub., Raseinių pav. 
Nemakščių parap., girdėjau kad at 
važiavo iš Lietuvos,
kitas teiksis duoti 

Antanas
Oaklown Karia,

pav., Punios miestelio, apie 6 nie
kaip Amerikoje; turiu j jj svar- 

reikalų. Jis pats ar kas kitas teik- 
duoti žinių adresu:

Fel. Andruškevičta,

Vienatvė. Tėv^s Ir sūnūs ir Rože. pllnos teisybė*. Pagal L. Hammera- 
viso 13 labai gerų pasakų. Guy de

Antra* Krikštą*, šių laikų apyaa 
ka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių 
83. Kaina ..................................... 25c

kis metus čia. Šešios bonkos 
nerio Amerikoniško Eiikiyro Kar
čiojo Vyno mane išgydė ir ntio to 
laiko aš neturėjau kliauties su vi
duriais". Tai yra geras patari
mas, prie kurio męs norime pridėti 
tik tą. kad šitas Eliksyras yra di
džiausias vaistas visuose atsitiki
muose vidurių ligų. Vartok vi
suomet, kaip tik viduriai sugenda. 
Gaunamas aptiekose. Juozapas 
Trineris, 616-622 So. Ashland av., 
Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio Jono VI- 
deiklo, Kauno gub, Šiaulių pav, 
Viekšnių parap, Užleiknio sod, vieni 
metai kaip Amerikoje; gyveno New 
Yorke. Jis pats ar kas kitas telksi* 
duoti žinių adresu:

Jonas Melronas,
Ri ve r ton, III.

Daktaro kabinot*, Komedija viena
me akt*.* Pakai lenkišką sutaisė K. 
M s. Pusi. 39, ’Kaln*'...................... 15c.

O so
Dėl Tėvynė*. Parašė Šatrijos Raga

na. Vaizdeliais paimtas iš Lietuvos 
žmonių gyvenĮmo. puslapių 35. Kai
na ..................   20c.

Kaip kunigas virto socijaldemokra* 
tu. Parašė Gėrė. Teipgl prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
kė šermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Koks mum* reikalingas "Valakas’1 
Vertė M. Pusi. 15, Kaina..............5c.

■

reikalinga, ko męs turime tiesų nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ..................................... 25c.

lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Landi 
bergls. Pusi. 75. Kaina .................... 30<

SMAGI ŽINIA.
Kankintas ligonis ilgą laiką 

plaučių slogomis ir skerpliavimu, 
skaudėjimais šonuose ir gale kru
tinės teippat ir pilvo nesveikumu 
kaip ir skaudėjimu sąnariuose, 
nors nuolatos gydžiausi, vaikščio
damas .nuo vieno prie kito vieti
nio daktaro ir vaistus vartojau, 
bet buvo veltui ir tik jaučiausi ar
šesniu ligoniu. Visai buvau nu
stojęs vilties, kad dar kuomet nors 
busiu sveikas. Patarus mano pa
žystam, aprašiau savo ligą ir kaip 
senei sergu Coilins Nevv York 
Medical Institutui ir jų prisiųstus 
vaistus vartojau pagal surašymus 
ir aiškius lietuviškus pamokinimus, 

xtai pajutau plaučių puikų veikimą, 
pataisė apetitą, prašalino" Aistis 
skaudėjimus ir silpnumus iš viso 
kimo ir sąnąrių, kame ir esu da
bar sveikas vyras ir gerai štedv 

O tendinu savo darbą. Būdams svei
kas ir pilnas dėkingumo, atlieku 
savo pereiga kaip pirma prižadė
jau ; jeigu mane Coilins Institutas 

tai padėką duosiu laik- 
. Todėl ir sudedu širdin-

tam

išgydis, 1
rašei uose.
giausią ačiū už gerą sveikatą
garbingam Institutui.

Su tikra guodone,
Geo. Augelas,

♦ • No. 5 Coilins str., 
B Newport, R.

■ APVAIKŽCIOJIMAS IR BALIUS
■ Cbicago, III. Sim. Daukanto drau- 
■ratė iš eilės parengė XV metinį ap- 
^Alkščlojimą ir balių atminčiai gimi- 
Bojj.enos SI M ANO DAJ I£^Tt) Lie
tuva* iMuTr.6L-«r^ėlloj 25 dieną 
spalio. Freihelt Turner salėje 3417 
South Halsted st - Salė bus atidary
ta 3-čią vai. po pietų, prakalbos pra
sidės 4 vai. Su draugysčių ženklais 
bus leidžiami salėn iki 5 vai. dykai, 
vėliaus porai 25c. Bus kalbos, dainos, 
dekliamacijos ir muzika. "Birutės” 
choras dainuos puikias lietuviškas dai
nas. P* -apvalkščiojimui balius. Vi
sus kviečia kuoskaitlingiausial su
sirinkti.

Komitetas.

TRYLIKTAS DIDELIS BALIUS.
Cbicago. — Jaunų Vyrų Lietuvių 

Draugiškasis Kliubas parengė trylik
tų didelj bailų nedėlioję, lapkričio 1 
d. 1908 m. Freibeit Turnė r salėje 
3417 S. Halsted st., Prasidės 5 vai. 
vakare. Įėjimas 25c. ypatai. Kvie
čia visus skaitlingai atsilankyti Ir, 
kaip ir vis 
linksmai Ir

ant Jaunų Vyrų baliaus, 
smagiai laikų praleisti.

Komitetas.

IŠKILMINGAS BALIUS. 
III. Lietuvių Evangelikų 
Draugystė parengė savo

PENKTAS 
Cbicago, 

Liuteronlų 
5-tų balių su prakalboms Ir dainom!
sabatoj 31 d. šio mėnesio Vladimiro 
Klacelio salėje, kertė 19-tos ir Lea- 
Yitt gatvių. Sclė atsldaris 7:30 vai. 
vakare; šokiai prasidės 8 vai. ir 
trauksis iki 4 vai. ryto. Įėjimas vy
rui su moterį. 25 centai. L. 8. S. 
4 kuopos dainininkai padainuos links
mas daineles. Privažiuoti galima 
Douglas Park viršutiniu geležinkeliu. 
Išlipant ant Hoyne avė., arba 18-tos 
gat. karais, širdingai kviečia visus 
atsilankyti.

Komitetas. *

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Vinco Atmo- 

naičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa v., 
"..Alvito gm., Lankeliškių parap., Obelu- 

pių kaimo, 10-onetų kaip Amerikoje, 
pirmiau gyveno Indianos valstijoje. Ji* 
pat* ar kas kita* teiksis duoti žinių 
adresu:

46—22nd
Juozas Atmonaitis, 
SL, SS., Pittžburg, Pa.

Antano parapija pajieško

Pajieškau savo 
Višnevskio, Kauno 
Rietavo parap., Losorių sod., pirm 2 
metų gyveno New Yorke; apturėjau 
nuo jo motinos laiškų su didele nau
jiena. Jla pat* ar kas kita® telksi* 
duoti žinių adresu:

Fr. Dowdorowlc», 
218 First 8L, Ellzabethport, N. J.

Pajieškau savo dėdės Jono Linkoc, 
38 metai kaip Amerikoje, norėčiau 
su juo pasimatyti; jis yra Suvalkų 
gub. ir pavieto, Mockavos gm., Rud- 
nykų kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu:

Jonas Zimnickas, 
111 Hartford Av„ New Birtain, Conn.

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Barzdeučio,. kuris 15 d. rugsėjo pali
ko mane su ketvertu mažų vaikų di
deliame varge. Jisai yra Iš Kauno
gub., Panevėžio pav., 34 metų am
žiaus, didelio ūgio, tvirtų kaulų, mė
lynų akių, gelsvų plaukų, palei au
sis turi žilų plaukų, smarkios kalbos, 
gerai šneka angliškai, lenkiškai, slo
vakiškai ir lietuviškai, labai myli lie
tuviškus skaitymus — laikraščius, 
knygas. Jei kam tektų kur jj 
matyti, tetksitėsi pranešti (busiu 
širdies dėkinga 

Nastazija 
7.1 Cllnton SL,

Pajieškau savo 
Andruškevičiaus, Vilniaus gub., Tra
kų 
tai 
bų 
sis

Jaunas vaikinas mokų* lietuvių, 
lenkų Ir rusų kalbas, teipgl supran
tąs pusėtinai anglų, vokiečių Ir lat
vių kalbas, gero sudėjimo ir pobū
džio, prielankus prie žmonių, negertus 
svaiginančių gėralų, malonėtų gauti 
vietų spaustuvėje, ar prie gydytojo., 
kantoroje ar kitokioje, lietuvių ar 
lenkų įstaigoje už korespondentų ar 
pardavėjų. J. M. Kudlauskas, 
N. 13th St., SL Louls, Mo.

1427

Ant Pardavimo
Parsiduoda sankrova valgomų daik

tų ir mėsos, viskas kaip reikia; pu
siau barglnė vaizba terp lietuvių ir 
lenkų. Savininkas apleidžia šalj. Ateik 
pats ar rašyk: 121 W. Huron St. terp 
Noble ir Centre Avė., Cblcago, 111.

Parsiduoda barzdaskutykla, pigiai, 
geroj, lietuvių Ir kitų tautų apgyven
to! vietoj; priežastis pardavimo, iš
sikraustymas savininko | savo namus. 
Gera proga mokančiam darbų, 
šaukti reikia pas Jon$ Latukų, 
Peorla Road, Springfleld, I1L

Reikalavimai

Atsi- 
2130

Reikalauja trijų gerų kriaučių vyriš
kiems ir moteriškiems drabužiams. 
Užmokestis gera. Darbas stovus. At
sišaukti rė kia pas J. Kasper, 3131 
Wentworth Avė, netoli 31-mos gat. 
Cblcago, III.

Reikalauja dviejų lietuviškų parda
vėjų — dviejų moterų ir vieno vyro 
mastinių prekių skyriuje. Stovus dar
bas, gera mokestis.

Grand Leader Co.» 
1327—1333 W. 22nd 8L, Cblcago, Rl.

Dry Goods Dept

Reikalauja jauno vyro rinkti užsi
sakymus vynui ir gėralams po priva- 
tiskas šeimynas ant komiso. Kreiptis 
pas J.. Frank & 8on, 682 W. Madison 
3t., Aplamlnls Gėralų Namas.

Švento 
lietuviško klebono. Yra graži bažny
čia, parapljonal gyvena sutikime Ir tik 
vieno jiems trūksta— tai lietuviško 
klebono. Jei randasi koks, kuris ma
lonėtų šių vietų užimti, teiksis atsi
šaukti adresu:

Cbas Alukonis, 
916 33rd & H. S t., So. Omaha, Ncb.

Reikalaujame agentų su jtekme 
terp lietuvių, pratusių agentauti po 
visus miestus Ir būti perdėtlnlu ant 
kitų agentų — tokiems gyvas uždar
bis.

15
, The Teza* & Co.

LaSalle 8L, Cblcago, m.

Pajieškau savo švogerio Jono Leng- 
veno, Kauno gub., Raseinių pav., 
Garzdų parap., Kavaliauskų sod., 10 
metų kaip Amerikoje, pirmiau gyve
no Bostone, Mas s Jis pats ar kas 
kitas teiksis d’^ctl žinią adresu: 

Skuodas, 
Bayonne, N. J.

lyno, lairtITĮnco Arčikaucko arba 
l’Baushee”, kik? Wllkes Barreje, 
ku; antras buvokitaB telksis du°- 
■vys “Condor”, o s 
■kasis “Belgica”. ’----

"V Antanas

|f 6».st-

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; plrklybė varoma su lietuvals 
ir kitais diktame miestelyje, arti Cbi- 
cagos, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabriku* Ir 
tt Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas Ir lota* kalnoja 
>2.400, sankrova 83.000. Viskas sykiu 
85.400. Kas nori gali pirkti tik patĮ 
uamų au lotu už 82400 ir {rengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus aUl- 
Į'il1 Kalnia "Lietuvos” redakcijoje.

PIRKITE FARMAS.
Didžir.usiojo Lietuvių Kolionljoje 

Michlgano valstijoje, kur yra 43 lie
tuviai pirkę farmaa. Yra graži vieta, 
terp upių ir ežerų, arti turginių mie
stų. Turiu pardavlnu.n 8 gyvenama* 
fermas su trobomis, visokio didumo ir 
dąugolj neišdirbto* žemės, tinkamo* 
fermom*. Kaino* neišdirbtai žemei Ir 
Išdirbtoms fermoms eina nuo 86 00 iki 
818.00 akerlul lengvomis Išmokestimis, 
teip kad kiekviena* su mažais pini
gais gali sau |gytl formų. Norinti pirk
ti atvrAluokite apžiūrėti.

Antena* Kiedls, 
Peacock, Lake County,

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* ir kito* pasako*, Guy d* 

Maupasaant’o^ vartė J. Lauki*, ši
toj knygelėje telpa šios 
Allurna, Netikri brangieji* 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio. Mėnesienoje, 
Užšalusioj padangėj,

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

Malūnas. Apysaka; i£ rusų kal
bos vertė Pranas 8-1 i*. Puslapių 23. 
Kaina 10c.

Dangus. Pt^grl Flammarion. Ta- 
>■ (tu panagių,

kokio* yra pla
netos, kaip jos eina ir kokių jtekmą 
turi viena j kitų. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta ......................................... 75c

Kaip Atsirado Jungtinės ‘Amerikos 
Valstybė*. Išguldė P. B. Puslapių >5. 
Kaina................................................. 10c

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tL Kas nori sa- 
sipažintl su socljalistų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52,

Męs 
tai. I, 
kelia*, 
tai ir kultūra. III, Lietuvos socijaĮ,,
demokratai ir tauta. Parašė Juras. 
Pusi. 16. Kaina .......................... 5c.

Ir Lietuvos socijaldomokra* 
Mūsų artimiausias tikslas ir 
II, Lietuvos sodjaldemokra-

Monlnlnka* arba M agi kas. Pa- 
gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkšlėllal ir 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus
lapių 83. Kaina ...............   15c.

Revoliucijos Dainos. Surankioto* 
iš visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujo* ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti ..................................................... 15a

Revoliucijos žmonis, parašė A. 
Nlemoje*skl, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitė* 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su japonais ir Įvykusio* po jai 
ps<rtuvės rusų viešpatystėje. Kny- 
gff^^oml kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ............................................. 20c.

Diedai Ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. Dlsdal yra vienas iš di
desniųjų v Ad. Mickevičiau* veikalų. 
II dalis, kurių surašė lietuviškai Jr. 
Jonas, ta tik dalis mums tetinka. 
Yra tai romantiška* aprašyme* lieka 
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražinai 
—poėma Iš laikų karių su kryžiokais, 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
na ....................................  25c.

Kantiškos, apie peklos kančia*. Bu 
rąžė Llepuka*. Telpa 20 giesmių, pa
rašyt* juokingai, teip kaip "Davatkų 
gadšlnkos”. Pusi. 40. Kaina .. 15c

Marija musų Vilti* arba ėvenč. 
Marijos stebuklai, iš iv. Alfonso de’ 
Llgori raštų Surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ...........................  15c.

Ratelių spėjimai. Tra linksmiau*!* 
žaislas (žaboja) šdmyLlškuos* suaP 
rinkimuos*. Parašė D. Bpėjlkaa. 
Puslapių 16. Kaina .................. 10c.

viso 13 labai gerų pasakų. Guy de teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšlus. 
Maupassant yra viena* iš geriausių | Visa* rašus per.Utytas formoje 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių, Ehičų *rba disputų protestu

, n liko* ir katalikiško* šalies, kaipo.n-enlmo. pu.l. 1M. .. ................. lot V1M. Muu lr £
Airija. Lapai iš Istorijon Airijos Pusi. 214, Kaina ...................... 75c.

Paraše A. Janulaitis. Pual 53. Kai-'
na .............................................;15c. Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota

Lietuvos dainiaus vyskupo AnUno Ba-
Anghško* Kalbos Vadovėli*. Tiems, i reicho atminimui. Knygą suUisė 

kurie nori trumpu laiku pramokti Ju°«P*a Garbačauokts. Pual. 7? Kai- 
angliškal susikalbėti kasdieniniuose M...................................  81-35
reikaluos*. Sutaisė J. Lauki*. Be-1 
nial pageidaujama tokia knygelė, da- Gerai atlikta Išpažinti*. Iš italų 
bar yra jau gaunam*, ir kiekvienas kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pual. 55, 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kaa Kaina .......................   15c.
nemoka anglišką kalbą. Ui dabar Į 
bus tam aukso obuoly*. Puolaplų 90.' Geležinkelis. Pagal svetimu* rUi- 
Kaina ............................................. 25c. parašė K Stiklelis. Aprašo

Į apie geležinkelio ypatybes, kaip juo
Anatsmos knygelė. Telpa čia: Po- mi žmonės n*4»duj*>i, kaip seniai at- 

pležijos prakeikimas; Pravosiavijos ,1hm1o ir kokių budu kaa pradėjo nau- 
prakeiklmaa; Popiežijo* prisakymai dotls 1|rotu geIemnkeMu. Pualaplų 
Apie Kelpą ir jus gyventojus, eilėmis j. 10o
rašyta, ir Atsišaukimas J žmogų — ..........................................
Eilės Pusi. 20. Kaina .................. 10c.

Apsakymėliai. Tarpų čia šios apy
sakos: 1.) RUTfiiinka*. 2.) Tėvo slau- 

Kaimo našlaičIaL 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judo* nak
tį* Ir 6.) Pats kaltas.. Yra grašio* Ir 
pamokinančio* iš gyvenimo apy»a 
ko* 
Pusi.

verta klok vienam perskaityti.
85. Kaina .............................. 15c.

bus geriau*, kad socljalistal 
virių? Parašė D. Dumbrė. Anl- 
įMeidlmas, pertaisyta* Ir žymiai

gaus 
rasis 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitų knygelę. Pusi. 83. .... 10c.

Gullvero KsUenė* j nežinoma* šalis. 
' Išguldė j lietuviškų kalbę P. žemuti*. 
Knyga aprašo gpia Liliputus — m* 
klubus žmones tr jų ypatybe*, žln 
geldų* Ir juokinga* aprašymas. Pusi. 
98. Kaina

Gvysnimo Gabalėliai. Parašė 
Stikleli*. Telpa čia 13 *«kaačių 
rašymų.. 1, Prakalbo* vietoje, 2. Sau
lutė teka. 3, Pavasario stebuklai. 4. 
Vasaros ryta*. S» 1’fcnuroMls, 6, Sene
li*. 7, Jom ar kas 8. Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10. Skaitymas. 11. Dieno*. 
12 Iš dienų bėgio. 12. Lauka*. Pusi. 
50. Kaina t..............................v.... 25c

Kraujo sėja. Apysaka Iš laikų ka
rė* Maskolljo* su Japonija. Parašė 
Waclaw žmud:kl. Lietuviškai Išvertė 
V. Stagaras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje r prašyti muštai ant že
mė* ir ant ’urių. aprašyti teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimi* vlskų matai 
beskaitydamas. "Kraujo Sėja" yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurio* yra' 
Ir naudingo* ir smagios per:’-alttytl, 
dėl to jų telkiame kiekvienam per
skaityti.
Pirma* tomas PusL 289. Kaina 81.00. 
Antras tomas pusi. 246. Kaina 81-00

Labdarybė pirmiau* Ir dabar. Para
šė P. Lafargua, Vertė M. N-a*. Telpa 
čia: Į Senovė* p onų labdarybė, 
1! Vyskupų ir vienuolių labdarybė, Ir 
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36, 
Kaina ............................................... 10c.

Labai Gražio* Dalno*. Surinko K. 
Stikleli*. Čia pat lipę 32 dalno* nuo 
žmonių užraiyto* Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Pusi. 39. Kaina 15c

Laikrodininko
Erkman ėatrlanų.
veikslą* iš Napoleono 1 paskutiniųjų
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

atminimai. Pasak 
sutaisė 8. M. Pa

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Talpa šio* eilės: Dainius. — Pieva
— Upeli*. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. — 
Reginy* Lietuvoje ant gražaus aug- 
šio ftenup** krauto. Pusi. 32. Kai

Lietuva Ir Jos reikalai. Tautiška* 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs *sa 
me? Ko mum* reikia? Ką privalė

ję i m* daryti, kad visiems mums butų 
•p. i gersi, kaipo vaikams vienos, bendro* 

mųsų motino* • Tėv; nė*? Pual. 30. 
Kaina ..................................... 10c.

Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis 
iš senobiško lietuvių 
k i uos* veiksmuose. 
Lermontovo poėmą 
Parašė Jonas Ralis.

gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

“Ltctuvaitė”). 
Pusi. 24. Kal-

Gyvybė (kantatas) Ir kitos trum- Lietuviai I ar gerai* keliai* žengia 
f Nuoširdus atslliepl-

■ po*'p^ėmoA"parašė J. Vlskoėka. Tsl-Į 3
Apl* Rūkymų. Keli žodžiai noriu pa čia eilė*: Gyvybė. Ištvirkėlis, Vy- m* ..... r.

tiem* suprasti teisybę. Parašė P. B Uua. 1 socet~l. Proverbal ir Jautimai * hstuvišsųjų visuomenę l>n 
Pusi 2X 10u| ™ “.Kaina .............................. 18c. sutrauk, kalbų.

Amalung* arba Tyro Duktė. Apy
saka Iš gyvenimo Indljonų, Amerikoje* 
Pusi. 72. Kaina.............. . ................25c

Ar gera* katalikas gali būti soclja- 
II etų? Knygelė aiškina kaip Lietuve* 
kunigai užslpuldinėja ant soc. bažny
čios* per pamokslus, laikraščius Ir tL 
Pusi 15. Kaina...........................  5c.

Aritmetikos ušdsvlnynae. Vadovė
lis aritmetikos pradšiai; antroji da
lia.

šita knygutė — antroji Ir paskuti
nė dalis uždavlnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo.
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68.
na .................................................. 20c.

Astronomija, parašė pagal _ 
Flamarijonų Ir Lockyerų. A. Aga 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatų. Saulė. Planėtos, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pagaulėje, 
(statymai, 
llų. Pusi. 62.

K

Mėnulis, Pasaulės 
Su daugeliu pavetkslė- 

Kaiaa ...... 40c.

Attele* Prlncep*. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos, 5) šups li
kimas, Ir 6) Skrandos istorija. Pusi. 
69, Kaina ....................................... 20c.

Auka, apyssAa parašyta'M. Lestau- 
skienčs, iš žmonių gyvenime; naudin
ga perskaityti kiekvienam.'Pusi. 72. 
Kaina ............................................. 20c.

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

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Slmanaa Daukantas 
Vilniaus Universiteto Phllozophljos 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
ri susipažinti su protėvių budu, kultū
ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo Ir tt. tam verta perskai
tyti šita knyga, o apie tai viekų dssl- 
žlnos. Didelio formato knyga, pusi. 
217. Kaina............................................65c.

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras
A. V. Pusi. 16. Kaina........................ 6c.

č*n*ta«havo* Apgynima*. Apysaka 
Iš laikų švedų karės Iš Henriko 
Sinkievičlaus apysakos "Tvanas” 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Clecorius Domicljonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimų, parašė P. D. Pus
lapių 217 Kaina 50c. Apdaryta 65c

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Bmalstys-Bmolskl*. Kamajų 
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. 
Pusi. 20. Kaina ...............   10c.

Namelis Pustslnlnko. Pertaisyta* iš 
leidimas II. Graži morališka apysaka. 
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.

I

Raiste* — Th* Jungi*. ParaM 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta Iš angliškos. Išleido Jonas Naur 
jokas. Apysaka paimta U lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais taktais 
iš Cblcago* skerdyklų; naudinga Ir 
Įdomi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių 355. Kaina .............. 81-00

Nuolatinė I 
Pusi. 17, Kaina

Rankų teš*llal Ir Parinktieji* žale-ir r'arinKiiejie zai»* 
kartum nė Ir milicija, lai. Surinko A. Agoras. Praleidimui 
a .................................. 5c. . vakarais liuoan uikn.

Ni»ko b* Priežastie*. Komedija vie
name akte. Uetuviškon kalbon ver
tė Mag. Paralkletis. Puslapių 34. 
Kaina .............................    15c

Naujas Lietuvių Lementorius, arba 
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamoksli* 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė 8. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių. gražių apskaitymų,; rašy
toms ir spaudintoms aiškiomis, stam 
blomls raidėmis. Bu gražiu, drutu au 
dlmo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
kom* Mokalalnėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru. Kaina ..................................... 65c

Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blocbman'o. 
terna*. 
šyta ypatybė* chemiško ir fiziško
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
138. Kaina........................................40c.

Sutaisė
Visiems *'įprantamai apra

Pasakos, Prityrimai Ir Voselljos su 
dainomis. Suderinimai* parašyta 
kun. K. AlokLoe. Yra tai nekurtos 
pasako*, nuoti klal, žaislai, giesmė*, 
veselijoe, naj i vilkai išpasakotos, 
kas eilemt* sutaisyta. Posi. 
Kaina .............................................

142.

Pletro C*ruso, Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco. vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 22 Kaina .... 10c.

Pilėnų kunigaikšti j. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio apysaka "Kunigas”. Parašė M. 
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c.

Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė U Ida. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvam*. 
Pust 27. Kaina .....................  10c.

Gudri Našlė, komedija dvieju** velk 
mėse Paimta H tikro atsitikimo Lie
tuvoj*. Parašė Alsksandra Fromas. 
PusL 40. kaina.................................... 15c. I

laikytų Wat*rbury. 
džk> 1906, Uulou 
gruodžio 1906, Edwardsvllle. Pa, 81 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa vaaa 

| ryj* 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

City, Conn.. M

Iė*ivystyma* vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. LuHa, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embriollogljo*. Pual. 
12 Kaina ...............  10c.

Lietuvos Virėja. Aiškų* pamdkinl 
mal ir parodymai, kaip virti, kepti Ir 
taisyti visokius puikius valgius su

vakarui* liuoso laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Puslapių 22. 
Kaina .........   10c.

Rūgėta**! Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui., vertė D ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugStasa4 nienas kaipo vat- 
Ftas nuo įvairių ligų ^..Kak

Sceniškieji* vaizdeliai 
Vaižgantas. Telpa šite 
sekanti veikalai: 1 ) N< 
nėr ko kaatl, dviejų veli 
d f ja, 2) Negryna sanžl: 
gas, 3) Paskuti n j Kartų, 
4) Tiktai niekam nesą) 
Iš 2 ypatų. 5) Namai pr 
niška* vaizdelis, 6) .Lietu 
ris — Eilės. Pusi. 98 K*

Siaurys Karžygiai, ketur^H 
tragedija H. Ibseno. 14 
ir vokiečių vertimų veilčnE 
Veikimas atsibūva Norvegija* 
je. Karaliaus Enriko Kruvinę 
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina

Sparnai, Drama III juose all 
Parašė V. šiaulėniškis; yra) 
su naujomis idėjomis perstat; 
Pusi. 44 Kaina ..................,........

Svarbi priežastis, vieno veli 
komedija. Parašė P. Bayard su 
kuriomis permainomis 14 lenkų 
bos vertė K. tegota. Pust tl

Sulaukė, Iš tautiško serb 
jimo pasakojimas. Parašė 1 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vei 
trus Virpa. Pust 132 Kaina .,

IstorljoaPasskos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorija*: 1) Lietuvė- 
didvyri*, 2) žemaičiai drąsuoliai. 3) 
Pilėnų apgyvenlmas, 4) Lietuvių krik
štas, ‘ 5) Vytautas mųsų didvyri*. 
6) Mušis tie* žaliaglriu. 7) Lenkų 
gudrybė. 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė. 9) Birut*, gražioji vai
dilaitė, 101 Keistuti*, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis* Tikra* atsitikima* Iš karės 
japonų su cblnals. 
bo* vertė K. 8. Pusi.

Japonų Pasakos.. 
vertimų sutaisė 8. 
telpa čia 7 trumpos 
21. Kaina ..................

iš vokiečių kaL
23 Kaina ..5c.

j agai z rusiškų 
Vaitiekupiunas, 
pasako*. Pusi.

Jonukas Muzlkoryta*. Parašyta Hen
riko Sinkievič'io, vertė Adl. V. ir 
Juros švyturio sargas, vertė J, Mar- 
gevičlus. Pusi. 39. Kaina..........10c.

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

Koks privali būti valkų auginimas 
Ir auklėjimas?! '^Račkiu* raštų, pa
rašytų Dr. šll«)io..l Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na .................................  25c.

a', v. mi •
Kaip žmoni* su ponais kovojo? 

Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tis. Pus^ 3L Kaina..........10c.

Katochetlškl pamokinimai iš de
šimties Dievo fr penkių bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Ryme!kis, 
Knyga II Tusi. 191, Kaina .... $1.00

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukllnų, parašė A. Agaras. 
Gražiai spražo apie kiškiu* (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klsbono Karčiam*. Atsitikimas iš 
neseno* Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kišenini* Rualškal-LIetuvilka* žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai 
na ......................Ali.............. .  40c.

Kur lietuvių senovėj* gyventa? 
Patrijotlškas vistarlškai-arkeologiškae 
ištyrlninėjlmas. Parašė N. N. prof 
nėsančio Universiteto. Knygutė pa/a 
šyta satyriškoj formoj apie patrljo 
tus, genijus Ir tLt Puslapių 81. K* 
Ml •*•••*•i•••••*••**•**** 15c

] ninku; kaip daryti skaniu* Ir nebran 
1 gi u* naminius gėrimu* ir tL Sudėjo 
Į AI Jonė V. Pusi. 256, Kaina..........90c.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Beniai geidavo musų 
šeimininkė* tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa čia šimtai (vai
rių nurodymų 
Pusi. 555.

Popullariėka* Rankvedl* Fiziko*. 
Parašė P. Neri*. Knygelė susideda 
II 5 skyrių: I. skyrių*: Svarybė. 
Pajlega. Svarumas, svarstyklės Ir tL 
11 skyrius: žiluma. Gezų išaiskėti- 
mas. Tiri t ūmo 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, Buda* elektros 
išslplatinlmo ant daiktų, elektros kl 
birželis Ir tL Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatinlninkams. Pusi. 100 
Kaina ............................................. 40c.

šventas Petras Ryme, Apys 
krikščionių persekiojimo Neroi 
kuose. Perdirbo iš Henriko 
vičlau* apysakos “Quo Vadis” I 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 23 
na ............. J

Svajų*, arba vaizdas siekia 
štybėc. Tragedija Poėma, V a 

Viskoška. 
fantaziškaa plešynė 
dramatyškame pi 
Kaina ................. šJ

Parašė J.

rašytas
Pusi. 135,

Klausimas, Ar•varbus
Ar reikia tikėti? Kuri tlkybd 
ra? Parašė Jurgi* Baltrušali 
71 Kaina . ................................

pataisymui valgių.
Kaina ...................... 81.25

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos~ apžvalgai, 
nis

na

Istorija. Su kunigaikščių 
Ir žemlaplų. Lietuvos 

Parašė Mairo- 
(š. M-lis). Trečių kartų atapau 
ir pertaisyta. Pusi. 259. Kai 

..................................................... 75c.

Pasaka apie Adomų ir Jlevų. Prie 
da* prie sulyginamosios mytollogijos 
Pagal vokiškų, lietuviškai parašė P. 
Miškini*. PusL 31. Kaiuna .... 10c

Sausio Devinta. Parašė Mal 
ky. vertė F. M. Knygutėje 
apie Petrapllės darbininkų 1 
arba "Raudonąjj Nedėldienj”. 
kaina .........................................

Lietuvių tauta senovėj* Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo Xlll-jo 
Iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina .J.............................. 81.50

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujauaių 
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina -................................................. 6c

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 M 
latviško 8. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Lltwini w Lltwlc. Otton Zavrtsza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi 
53. Kaina ............................................25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje ueapleidl, nu
liūdus} palinksksmlnl, nuvargusiam 
rankų paduodi.... Dėkingas už atsi 
dėjimų ir širdj gerų, aš Tau nors 
apsakymėliu* rašysiu. Skaityk I.... 
Jeigu patiks Tau Ir gyva* busiu. — 
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda 
laiko 
Pusi.

raštininkas, kurs Iš bado be 
atsiskyrė iš šios pasaulės 

31. Kaina .......................... 10c.

Moteris Ir Jos vista žmonjjoj*. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterim* Ir 
vyrams. Anot autoriau*: "Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- 
metome jos tik dėl Jos prastumo". 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
ioje. Pusi. 47. Kaina . 15c.

Ir Jos uždsvinlny*. Pa
Aprašo apie mokykla*

Mokykla
Alfa. 

i-Ancuzljo*. Vokietijos Ir kitų vieš 
.atysčių, •••» »mkin mokykla mum*

Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilė*. Vertimas Kon
dratavičiaus poėmos "PIa*tų duktė” Ir 
kitos gražios pasakiškos, juokingos 
eilė*. Pusi. 60..................................... 20c.

Pllenlečial. Istoriška tragedija pen 
k i uose aktuose. Parašė V. Nagornos 
kis. Pusi. 155. Kaina.............. ... 35c.

Prabočių šešėliai. Dramatiška Al- 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aldija suside
da Iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, Ne 
san-žmonės. Ir iš mysterijos: Šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali
mis, arba visas. Puslapių 182. 
na................................................. . ..

Kai 
$1.40

Pri* Hlstorljo* musų rašybos. Pa
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17. 
Kaina ..................................  10c

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

Parmazona* arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė ėventmikis II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi. 
40, Kaina .........................   10c.

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllal 
apie lietuvių žmonių^ pasninkus, yra 
Ištrauko* kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkl*. Pusi. 16. Kaina 5c.

Pragaro Atgijimą*. Parašė L. Tol- 
stoi, vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam perskaityti. Pusi. 22. 
Kaina........ ........................................ 10c

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė^ Išguldė S. P. T. Apysaka H 
ivvenimo žmonių Lietuvoje. Pusią 
nlų '8. Kaina................................. 20c

Polscy 1 Lltwlnl. Od R. 1228 do 
1420, J— --------

širdis žmogau* prilyginta B| 
Dievo arba lizdui piktų dvasių, 
ta per 10 paveikslų. Pusi, 1 
na ............................... ............... .

šventoji Istorija žemesniamji 
d les mokyklų skyriui, trumpai 
kun. J. šuster T. D Vertė Ad. 
Pusi. 88. Kaina ........................

ėv. Pranciškau* iš Assyžiau] 
nimas pagal kun. A. Beltramf 
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 4 
na .................................................

Trumputė Lietuvos istorija, j 
pataisytas išleidimas. Knygelė 
pradinėms lietuvių mokyklom* 
79, Kaina ................................... .

Trjs Mylimos. Komedija tr 
aktuose. Parašė žemaitė. Pui 
Kaina .............................................

Tautiško* Politiko* knygyi 
Telpa čia Rusijos policijos vieši 
rimas, perseklcjlmas y pa to s lai 
draugijų ir susirinkimų, laisvėj 
džio ir sųžinės, ir kame išganys 
Pusi. 47, Kaina . ...........................

Teismas, Parašė V. Reymoni 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apy 
iš sodžiaus žmonių gyvenimą 
22 Kaina ..................................... .

Teismas
Leontjev’o.
Altą. Pusi.

Ir Jo neprlklausomybėi
Iš rusų kalbos *

32, Kaina ................J

Tikri Ir
slėllal Iš 
kank.ntojų.
Laisvamanių.

netikri šventieji*. Pa 
gyvenimo kanklntinii 

Išleista Sualv. Liet
Pusi. 61, Kaina

Tiesų lygybė, A, Leontjevo 
PI. Veikalėlis aiškina žmoniją, 
lygybe, kurių linkui eina I1

Tėvynainių Giesmės. Pai 
rya Pusi. 24. Kaina........

Tuksiantis Nakčlų Ir Vien.
icy I Lltwlnl. Od R. 1228 <Jo i kog# j dail8. pusi. 96, k
Kritiškasis aUlžvelgimas sulyg * kOi5 P&S"KO ’



Valkai. Parašė Oktava* Mlrbo, vsr- 
,tė J. V: Telpa čia šio* apysakos: 
i) Valkai, 2) . Virvelė, 3) Klodas Ge, 
Akyvos ir verto* perskaitymo kiek
vienam. Pusi. 48, Kaina ...........15c.

Juos.

IĮ f
—■11 i‘

Rast 8L Louis, III.
Rainis, 452 Colllnsvfflė

N*w Brltaln, Conn.
Čeponis, 21 Pleasant Street.

S.

—
Wallac* 8L, terp 29 Ir 30 uL 
lubų, 4 flatų murinfs na

mas ..........................................>8000.00

Vėjini* Malūnas. Pagal lenkišką 
parašė P. B- Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjinį malūnų gešeftii, bet 
vėtrai užėjus, malūną sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti Ir tt/Pual. 
G4. Kaina ............................   25c

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
tos ir šeštos dešimties XIX-toJo šimt
mečio. Nc.udir.ga koznam perskaityti. 
Pusi. 187, kalną.................................... 50c.

Vikru* Vaikina*.. Apysaka iš nor
vegų gyvenimo, sekant Bjersoną. 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

Vincas 
yvenimo, 
ios. Pusi.Pusi.

Stonis. Apysaka iš žmonių 
Parašyta Šatrijos Ragu- 
143, Kaina ................. 35c.

2

Nevvark, 
V. Ambrasevlčla,

N. J.
178 Ferry Street

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd

80. Boston, Mas*.
N. GendroU.ua, 224 Athens

Juo*.

Street

Street

Scranton, Pa.
Petrikys, 1514 Ros* Avė.

Shenandoah, Pa.
138 So. Main Street 

Cherry Street
And. Mačis, 
T. Kryianauskas, 12tt

Jur.
Springfield, 

Tachilauckas,
III.

710 Enos Avė.

SS-
IŠ

Volungė 
yra 
meiliškų, muzikai, sakmėi.is. ir

Ir v eversėllz. Eilė.’ Mar- 
daus įvairių ei? Tėvy-

K.
Turnė ra Falls, 

R. šlmkonJ*.

ekliamacijo na. PucL 170. Kal-
1 ........................................................ 60c.

Wat*rbury, 
ženyantauskas, 39

Conn.
W. Porter St

Wallace 8L, prie 37 ul. 
lubų, 3 flatal ir 1 štorae mūri
nis namas

31st 8t. terp 
3 lubų, 6 

mas ....

3

2

2

>750040

Emerald Ir Union avs* 
flatal murini* na- 
..............................>10000.00

lubų, 3 flatal ir Štaras, murini* 
namas .1. >400040

31 ei

lubų, 
mas

Plac* terp Auburn av*.
Ir Morgan St.

2 flatų mūrinis nar 
............ ............................ >220040

lubų, 4 Datų murinfs US- 
“M ................................. >450040

31st PI a c e, terp Morgan
Ir Musprat ul.

lubų, 4 flatų murini* na
mas >3000.00

35th

lubų, 
lubų 1 
mai ....

Place, terp Auburn av*.
Ir Gaus 8L 

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai no- 

.......................................  >5.300

'Užkapota* žvirbly*. Apysaka Y* J- 
^mirovič — Dančoako. Pust 
pina

Worcester, 
Bernotas, 12

Mas*.
Harlem Street.

2 lubų madinis namas, 4 gyve
nimai, 16 ruimų ................... >2400

10c.

-F’ 2.bute . rba p’rmiejle pavasario šte 
eiles Jovaro. Talpa H jvalriC 

Kniii^ parašytų vieno iš gabiausių 
[-peilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri- 

>i tika . š_ą knygelę augsčiauj iškėlė. 
O nesu kokius kitą* eilės, Pusi. 131

We*tvi!le, IIL 
Jnosas J. Šilkas.

Lowe Avė., terp 38 Ir 39 ui. 
9 ruimų medinis namas >1.700

Laflin

žmonių Savivalda Naujoje Zelan* 
dijeje. N. Cumakov'o. įš rusų kalbtA 
vertė A. žuvis. Pusi. 35. Kaiįffą

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

nesio už savo fintą. Tat per metą 
tu išmoki >120.00, o per 10 m*tų 
>1200.00, ir tie tavo už rados išmo
kėti pinigai jau ujcikada tau atgal 
nesugryž.

6 ruimų

8tM tarp 68 Ir 69 uL, arti 
Ogden Park. 

medinis namas . >2.000

LOWE AVĖ. Tarp 32-ro* Ir 33-čto* 
ul. 2 lubų murini* namas. Randa >42. 
Kaina ..........................JT..............>5000.00

na.ų- istf 2 
'ries kti/ •*

>ręsn'G

jai Broliai Grafe- 
rusų kalbos šermukš- T’" 

Kaina..........................10c metV
pirkti

\-'t-iM1-1 I^ltae1pu°r •’V 1 Toks namel18 Uu kaštuos >1200.00, 
AntHIMiS LaAilS. rUSl. 3oZ, : .
Jom. tik 8U apdarai, po ° “ “«» “rb* lr
r kas kori pljiaus tusi- /““■“ "»<>• P® J“ ?»

opieres'viršila, kaina $1.00 lo kJ*r, 5? me'” !‘,m°kl
>6000.00, tr kodėl tada neperki sa
vo namo?

KUU. juuidpu AU1- M*s *urlm0 daugybę namų ant 
Laikrai-člo redaktoriaus , ^ar^av^m® lr brangių. Pirk

552 Kaina .... >240 viea» nam» ou’tok mokėjęs kl- 
j tiems randas. Męs tau galime par
duoti gerą namą ai >4000.00, į kurį 

ki.y litewsko pofsklch, Glo- tu gali įleisti 4 šeimynas po >10.00. 
Ar.diatur et altera para. Taigi 10 metų randa tau pilnai uš- 

J. K. rybotame skait- moka už tavo namą. Pasirink sau 
u. Sutaisė Girų Liu- blle namą, įmokėk mum* pusę pini- 

1. Kaina................. >1.50 gų iš viršaus. , .
kėši mums per 5 metus iš to paties 

virš minėtų knyge- namo randos.

Už >1200.00, kuriuo* tu per 10 
randa išmoki, gali sau nual
inai* namelį, kuriame galė- 
gyventi ne 10, bet 50 metų.

THROOP ST. Taip Lyman Ir Archer 
Avė. 2 lubų teorinis namas, lotas 50x 
125. Kaina.................................... >2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-to* 
ir 36-tos ul. 2 Inb mūrinis namas. 
Storas. Randa »2 Kaina ....>6890 00

2
mal ..

lubų. 5 flatų murinta na
mas ...........................................>430

>530040

dėk pačtlnlų markių už tą sumą. 
Pačto markes prMbamr tiktai risto 
je smulkių, kur suma J mažesnė už 
>1.00. Jei suma *h*kla Jįi.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderį. Jeigu 
suma bu* |L25, tai galima dėti >1.00 
pinigais, o 25 cenMb markėmis. Vie
nok markės turi bfatl vfsame sveikos, 
nesulipualo* viena ' su kita, nė prie 
laiško nep rili pintos, taip kad męs ga
lėtume ja* panaudoti *^vo laiškams. 
Sulipintų markių fibpririiiame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų VaL 
stljų Siaurinė* Amerikos, jokių kftų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu Išpirksi Money Orderį, 
tai nelaikyki* jį pa*, save, bet prl- 
•iųsk redakcijai, nea be “Orderio” 
redakcija negali pinigų Iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, . mėlyną 
pri*ių*k prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Aut laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokiu* ta v orus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondenciją, apgarsinimą, ar kę 
kitą, kas su užsakytai* ta vorai s nesi
riša, ne* pas mus Lavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekviena* 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vieno* 
popiero* surašysite keletą reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas jį apdirbs ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs Ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė į laiką at 
sakyti, nė gerai atlikti; ne* pa* pir 
mąjį departamentą likus laiškui, ant 
ram nelieka davadą. Geriausiai yrs 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiro* 
popiero*. tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentu! Ir risi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai Ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atsk yrame 
užsakymo. Visada dėk 
Money Orderį į tą patį 
rtame tavoms užsakai.

Lenkiškai - Lietuviškai - Ru- 
kun. Juozapo Am- 

Laikrai-člo i
tas

o likusią pusę Išmo-

resuokite:

A. OLSZEVVSKI, 
St., Chieago, IIL

PARDAVĖME 
NUOSAVYBES:

Medinį namą 3602 Union Avė. 
Medinį Cottage 5607 Normai Av*.

ŠIĄ SAVAITĘ ŠIĄS

ima 
kirą"

R GAUTI “LIETUVĄ”.
gauti kiekvieną savaitę 

’ už 5c. pas šiuos agentus:

Turime ant pardamo žemiau su
rašytus namus. Iš kurių gali pirkti 
kurį nori. įmokėsi pusę pinigų pirk
damas, o rėžtą Išmokėsi 5 per metus.

x A. Ol*z*w*kia
S. Halsted 8L, Chieago,3252 IIL

Tomės,

33-d Placs, tsrp Halsted 8t 
ir Auburn av*.

lubų, 3 flatų murini* na-
>310040

Poplar ava, arti 31mo* 
ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 

augštas basemeatas ...............>2200.00
8

6

3

3

uL

ruimų medinis narna* ....>2500.00

labų, 1 flatų mūrinis
mas ...................................... .

lubų, 1 flatų mūriais na-
““ ............................................ ..

>9000.00

Auburn av*, trep 33 Ir 34 ul. 
lubų, 1 flato mūrinis namas 

Ir 2 lotai ..............  >400&00
lubų. 2 flotų medinis na- 

nj<s ............  no

lubų mūrinis namas, naujas
ui.
>5.900

134 Sidabrinis Kryksils arba Dallydė 
Iš Nazarete. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vert* 
J. Laukis. Chieago, IIL 1906, pust 169. 
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).. .. ..50*

gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori daslžlnotl kada ir 
kokiu badu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitą ' knygelę. Chieago. 
m. 1906, pust 135............................. 36c

185 Žmogų* nsplluškls. Vertė 11 
Vediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su - arginga mergina Ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą tr 
mokina žmogiškos doros. Chieago, III. 
1899, pusi. 23 ...............................,...10s<i

200 Akis už ak|, dantis už dantį. | 
Jookai viename akte. Perdirbta iš vo- 1 
kiško. Chieago, IU. 1907, pusi 29..1ŪC •

545 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Bernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokia* ligas p** žmonis, jų 
susekimas, vystymąsi ir tt Su pa 
veikslėlląi*. Chieago, IIL 1905, pusla
pių 112....................................................30c

.. ..... . . -11 1 ■ ' ........a
1328 Žodynas lietuviškal-angliško* Ir 

anglIškaMiotuviškos kalbų. (Abi dalys 
— I ir IL t y. No. 1326 Ir No. 1327) 
rienoje knygoje. Yra tai relkaUnglau- 
šia knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas Ir apdarai to
ki* pat kaip No. 1327 ................... >640

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
nam* akte. Pagal lenkišką sutaisė K 
B-a Ir M. P-is. Chieago, HL 1902, pu
slapių 62 ............J..............  20*

225 Garlau* vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-u Ir M. P-l*. Chlca- 
go, m. 1902, pusi. 43............................15c

267 Kun. Gramuloe Raštlnyčloja. Xo 
mediją viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Grašiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chieago, IIL 1906, 
pusi. 14................................................. 10c

292 Mlndaugl* Lietuvos Karalius 
Istoriškas paveiksią* 6-se aktuos*, 
lenkiškai parašė Julius BlovackL Lis 
tuviškal vertė V. Kapsas (D-ras V. K“.- 
lirk.a). Chieago, IIL 1900. pusi. 86. 26*

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
karių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Pronsyk. Pirmą syk| iš 
versta J lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kuris nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietas Ir 
sniegas. Kas yra debesiai, aut ko jie 
laikosi Ir tt Chieago, IIL 1194, pu 
slapių 79 .........•...............  30c

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Fugai profesorių Vojei- 
kov'ą sutaisė Šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ure žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios 
šviesos ir šešėliai. Ir daugybė visokių

laiške nuo 
pinigu* ar 
laišką kn- 
Ne* jeigu 

užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsim* jo išpildyti, vien todėl, kad 
pliileų nėra, o jei ateis pinigai b*! kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla 
užsakymo, męs nežinosime ką su čial tr labai suprantamai paaiškinta 
nėra užsakymo. U' {kaip galima sužinoti oro permainas Ir

6) Visada ant save laiškų paairašy- kitų įdomių dalykų. Kl*kvieo. J 
kitę savo pravardę -Tr adresą. Nors aprašymas, dėl aiškesnio supratimo 
Ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa parodoms* aut paveikslo. Norintiems 
da reikia pasirašyti pravardę tr ad- arčiau susipažinti rt oro ypatybėms 
resą kiekviename laiške, nes męs ’erta perskaityti, 
radę laišką terp 109 ar 200 laiškų Pusi. 238 ...............
be parašo 4r adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsim* atsakymo duo-

Su visokiais ' reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite taip:

A. OL8ZEW8KL
3252 8. Halsted Bt,1 Chieago, IIL

Knygų Kataliogas

Chieago, III. 1907, 
.............................75c 

......................>140Apdaryta

608 Gamtos pajlego* Ir kaip Iš jų 
naudoti*. Pagal Bitnerj sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliško* vertėj kny 
ga. su d-ugybė paveikslų y vairių m* 
šlnerijų Ir kitokių prietaisų ant išnau 
Jojimo gausios pajiegų. Chieago, III 
1904, pust 3*0 *-•• ...... 50c

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų Ir kitus sutaisė Šernas. 
Bu paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
•Pi« yvalrius musų žemės nugulus, ją 
sudėjimą ir stmalnas, gyvį Ir plėtosi
ant kurių žmonės šiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chieago, IIL 1903, pu
slapių 238 ..............    ...50c

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
nių, medžių ir akmenų pavulkslėllų; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išalškl 
na gamtos istoriją, ypač tuo* dalykus. j-c ~ adresu: 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų Iki 1 
didžiausių ir tobuliausių. Chieago, III 
JML puaL 129.......................................Ue

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę ii 
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 kitus naudingus skaitymus. 
Lietuvoje metams ................ $1-75
Amerikoje metams ...............$2.50
Užsimokantiems už metus, gaus 
dovanai “Vilniaus Kalendorių” 
1909 m. vertą 50c.

Ant pamatymo vienas num. 5c. 
Pinigus siųskite atstovui Amen-

M. J. Damijonaitis, 
Jnion Avė., Chieago, IIL

■B Ir pua*miuai( vynĮ k**m«t prieJ laikę nušluoja į grabę jaunystės išdykumai, per taukus 
Kl •■•tkuopinluiai tr kraujo ligos. Jeiju turi non vienę ii rlri pamiuėttĮ kenki ii. paairodavyk 

tu mumis pakol da nėra per riln

Rodą tau nieko nekaituo)*, o gali užčšdytl daug keniėjinij.
Valandos priėmimo ligoniu: nuo 10 ryto iki 4 po piot, ir nuo 6 iki 7 vakare. 
N*dailomia ir kitomis Sv*at*ms dienoms: nuo 10 ryto iki 11 vai. pietų tiktai.

| CHICAGO MEDICAL CLINIC
H 344 SO. STATE STREET CHICAGO, IL1„

nelin

DRAUGAMS
Lietuviam! g

Sgera
^NAUJIENA
h Kenčiantiems
NB Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesi 
y užsimokės tau atsišaukti į Chieago Msdlcal Clinie, 344 So. 
A prieš ėjimą gydytu kur kitur, ne* jie užtikrinu tau nuoseklų ir 1_____ ,
0 gydymą kožno* ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- 
R nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- 

vai nuvargstant:* ir neramus! Ąr atmintis tavo prasta, gėdysi-draugijos, 
vS trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
įjĮ spaugai, plėtmai ar kitoki išbėrimai aut odos, ne morališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
w nesuaugusio* ir šalto* dalys, nusisLojimas šlapume paliktame per naktį, 
M pienėta* Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inks^? 
M Išsipūtimą Gyslų Maišely]; Uisendinlą Pulete«įi Užakimą Varpskylės; By
li filltišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo 
K ar užsendintą ligą! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimą* ant 
M veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
K| m* dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- 

damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chieago Medica! Clinie 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dieno*, ir beužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne 

M sunaikina jaunu* ir pusajnžimus jšbčgįmai sėklos nakties laike,
S B M arba slaptingas n u bėgi m a* sėklos su šlapumu. Ta^^JfuFb^tųiogų 

kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* 
nuo jaunystė* blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankąus užga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave Išgydysime.
M f* gydom Ir iėgydom aėkla* Dub^glmsa, nerviĮ nushpnėjimę, užsr nėjusį puletckį, tyCIį, 
nrnaiuraulliua bėęimut, petžagystę. lnk>tų Ir pustės ligai, teisybę sa,vi*** Vyrę

518 11 kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų autais* Šernas. Bu pa
veikslėliais. Chlcago, 111. 1901. pusla
pių n......................................................20c

27 Gyvenimo Mokyki*. Parašė Orte 
son 8v*tt-Marė«n. Lletuviškoa kalbos 
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė- 
juslų žmonių. Labai naudinga kny* 
ga. Didelio formato. Chieago, IIL 
1907 ...........  >140
Apdaryta .............................................>2.00

*3 Karės lauku***. (Kareivio ab 
simlnimal). Parašė Vsevolod Gariix 
Vertė A. L4*» U Statant i pasaka iš 
laikų karės maskolių *u turkais. Chi
eago. HL 1906. pusi. >1 ....................20c

63 Llevuvlėku* Pasako* Yvalrloa 
Surinko Dr. J. Dasanavlčlu*. Dkiia 

IT. Ola telpa >06 labai gražių ir juo
kingų pasakų, beryjančių kiekvieną 
■kaitytoji ir klausytoj) ir labai naudin
go*. Chieago, UL 1903, pusi. 330 >145 
Drūtai apdaryta ................................>1.50

67 Ltettvlėkvu P***ko* Yvairio* 
Surinko Dr. J- Basanavičius. Dalis 
I. Ola telpa 141 labai gražių, juokia- 
kingų, išmintingų ir žingeidžių paaa 
kų. Chieago, IIL 1903, pusi 280 >1-28 
Drūtai apdaryta............................. .....

69 Lietuviško* Pasak** Yvsirio*.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia 
IIL Ola telpa 202 dar gražesnė* tr 
juoklngesnės pasako*. Chieago, HL 
1904, pusk 333 ..............................  11-28
Drūtai apdaryta ............................. ....

70 Lietuviško* Pasako* Yvsirio*.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chieago, m. 1905, puaL 3>*- o'* 
j* knygoj* tetp kaip Ir pirmesnė** da
lys* Dro. J- Basanavičiau* surinktą 
p***kų telpa keli šimtai užimanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienos nusi
pirkęs Iš paminėtų 4 knygų I. H. m 
ar IV dalį, turės per vis* savo am
žių nelfisemlamą pasakų turtą .. >1-25 
Drūtai apdaryta.........#..........  81-50

76 Maxfm GorkIJ. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė Aft(L-Ui- Turinys: 
Giesmė apie sakalą, jfienaudėlis, Ma
karas Cudra, Rudenyj, Dridešimts šeil 
ir viena. Chieago, HL'1906, puslapių 
103...................    25c

90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos 
indljonų. Vertė A. ©feesrskis. Antra 
pataisyta laida. Chieago, IIL 1906,

F26 Kada Ir kokiu budu svietą* su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgsudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi 
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, taipgi kokiu budu atsirado aat jos 
gyvybė. Bu paveikslais. Chieago, Iii. 
1906, puaL 140 ................................. 35c

Morgan 8L, terp 32 Ir 33 
lubų. 6 flatų ir Štaras, mūri

nis namas..................................>18 000 00

Brooklyn, N. Y.
73 Grand
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Diržulaitis, 
Jankauskas,

Jermalas.
JJackeviėe,

Street
Street
Street.
Street

ŠITIE

ui.

Baltimore, Md.
Diemedis, 521 Columbia Avė.

Luisą, 521 W. Lombard St

NAMAI ANT PARDAVIMO: 
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų .mūrinis namas, 14 ruimų. 
Lotas 26x147. Randa >30. Kai
na .................................................... >3.000.
Tas namas yra ant 38 ul. terp Au
burn Avė. ir Gage -SL

Morgan 8U terp 63 Ir 64 ul.
2 lubų, 2 flatų murini* narna*.
akmenio pryšakia ir tropai. . >6200.00

Illinois Court, tsrp 32 Ir 33 uL 
ruimų murini* narna* ....>1200.00

Bridgsport, Conn.
Leudraltls, 324

Chieago, 
Kaltis, 221 W. 

isiliauskas, 2498 1
sį

r jus
Eiizabeth, 

Dočkus.

anas
Elmora, 

Rėklaitis.

Lawr*nce, 
Ramanauskas, I

P.

Warren Street

III.
. Wabansia A v*. 
Kensington Avė*

N. J.
211' First

, Mas*.
99 tt Oak

Montello, Mas*.
Miškinis, 9 Arthur

Montreal, Canada.
Bielek. 1135 SL Ekatherine

Nsw Haven, Conn.
Ješinskas, 217 Ferry

Phlladelphla, Pa.
A. Ignotas, 1028 S£. 2-nd

St

Street

Street

Street.

Street

Street

Portland, Orsg.
Browman. Brovman News Co.

• Scranton, Pa.
Valentanavlčia, 1831 N. Mala St

Seattfe, Wash.
News Agency.

Worcester, Mase.
Paltanavičia, 15 Milbury Street.

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

“LIETUVOS” AGENTAI.
Pas šiuos agentus galima užslsa- 
li “Lietuvą” metams ir užsimokėti.

kga 
lios .esutauskas, 

tiiiP eričia.

Brooklyn, N. Y. 
347 Rodney 
73 Grand

Balti more, M d.
1834 N. Castle

,ung'

Halsted 8t., terp 56 ir 57.
Medinis namas 1^ lubų Ir pona- 

mls. Randa >15. Kaina...........>2.800.

Lowe Avė., arti 33-čio* ul.
Mūrinis namas, akmenų pamatai.

Randa >24. Kaina ................... >3400.

2 lubų medinis namas ant 38 ir 
Gage ul. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147 Randa >16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina............. ..  >2400.

2 lubų murini* namas, ant Wallace, 
arti 33 ul. Kaina >2.700.

2

lubų, apačia medžio, virius 
muro, Storas ir vienas Ratas 2000.00

lubų, 3 flatal ir Štaras, mūrinis 
namas ...................................... >7000.00

29th 8L, terp Qulnn Ir Throop ul.
5 ruimų murini* namas ....>1200.00

Halsted SL, terp 31 Ir 32 ul. 
lubų, 2 flatal ir Štaras, murini* 
narna* .......................................>680040

Burlington av*., terp 154 k* 155 ul. 
1

Meyer. U vuzlečlų kalbos vert* J. D-

GRAŽUS RUDUO
O Musu Rudenines Drapanos dar 

Gražesnes!

Chieago 
2 lubų, 2 

mas. Kaina

Avs. arti Robsy, 8L 
gyvenimais murini* na- 

. ................................ >3.800

Avė. arti 35 SL 
2 namai, ant 

mus 6 ruimų.

Union
2 lotų, po 3 gyvenl-
Kalna ........... >10.000

Avė. arti 35 St.

3

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas ............................................>330040

5th av*w terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ...........>4600.00

Grant Works ant 14 ul. 
lubų, ant 2 lotų. 6 flatal, 2 

Štarai, medinis namas, parsi
duoda su Storo flzturs*... .>3600.00

Marshfleld
2 lubų, 16 ruimų, medini* namas.

Pulkus. Kaina >3400

St arti Emerald Avė. 
mūrinis namas, su krautuve.

5

31 
3 lubų 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina >7.500

33 r d 8t. terp Halsted ir Auburn Ava 
Murini* namas. Randa >42 ] mė- 

>4.000nesį. Kaina

37th arti Wallac* St
Mūrinis namas. Krautuvė Ir 4 ro

mai. Kaina .................................... >2.000
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina   ..................................  >2400

Emerald avė.
Terp 32-ro* Ir 33-čio* ul. 
2

. .Prekė 
lubų, 4 flatų medinis na

mas «•..•.••.•••••••••••.>350040

Street

Street
Street

>3500.00
2 lubų. 3 flatą medinis
mas .... . ............... •••••••••

2 lubų, 
mas

4 flatų medinis

2 lubą , 2 flatų medinis
mas

na- 
>3500.00

Cieveland, Ohio.
G624 Forman Avė. S. E.

Chieago, Hl.
51 W. 15th PI. 

10802 Mlchlgan Avė.
168 W. 18th Stilmerla.

js, n 19 Harriscm Street.

2

na- 
>1800.00

lubų, 2 flatų medinis na
mas ........................................ >3500.00

Emerald avė. terp 36-tos Ir 37-tos ul. 
2X lubų, 2 /latų medinis na

mas ...................................... >1600.00

» WaHac* 8t, terp 28 Ir 29 uL 
8 lubų, 3 flatų mūrinis na

rnės >•••••••• m* •**•*.•$5300.00

Grant W»rk* 49 av*. 
1 lubų, 3 flatal Ir - štoraa, me

dinis namas ........................>5200.60
2 luboms, 2 gyvenimais, po 5 rui

mus medinis namas .............. >2.000.

Lotai!
Aut Westero avė. bulvaro terp 43- 

ėioB ir 45 ul. pulkus lotai ant rezi
dencijų. Kaino* nuo >260.00 Ir aug- 
ščlau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasld vejos.

Telpgi turim* daugybę visokių kl- 
toniškų namų Ir lotų ant pardavimo 
visose pusės.- miesto Chlenams.

Lotas ant 69 place terp Ho^ne Av, 
Ir Leavitt 8t. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gazas, 
srutynė. Kaina tiktai ............... >300.

Artimesnėms žinioms kreipkitės 
pas

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

100 Pasaka apie kaitrią Aleną. Duk
terį turkų clecoriaus6Ant-on*a'U8- 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdų ir vargų .Iškentė|o. An
tra laida. Iš lenkiško Yertė A. Olševr- 
skis. Chieago, III. 1963, pusi. 66 ..20c

PASARGOS SKAITYTOJAMS
1) Kada reikalauji permainyti ad

resą, dėl slutlnėjlmo laikraščio, visa
da paduok Ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderi arba registruotame 
laiške. Nedėk i laišką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplėš, Išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje ■mulkių, }

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus ii gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa- 
tinti su būviu ir aanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chieago, III. 1904, pusla
pių 60 ........................... .. .......................

120 Po prlsdanga šventi nybfi*. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
E. Posterl. Vertė K. J. Odesoje, 1905, 
pusi. 100 .............  »,».........................25c

124 Robinsonas Kruzlus. Graši mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai- 
do. Chieago, m. 1993,83 ...,26c

Męs jau turime pagaminę visas Rudenines ir Žiemines Drapanas musų 
Štore, kurios šįmet yra daug geresrūs, gražesnės ir geriau padirbtos. Vyri
škų Siutų prekės eina nuo $6.50 iki $25.00. Vyriškų Overkotų 
prekės eina nuo $6.50 iki $28.00.

Ateikite apžiūrėti musų drapa
nas, o pamatysite, kad męs turime 
dailiausias iš viso miesto, didžiau
siame pasirinkime ir musų prekės 
visada pigesnės kaip visų kitų 
krautuvių.

Musų štore teipgi randasi di
džiausios apkrovos marškinių vir
šutinių ir apatinių, vilnonių ir li
ninių bei bovilninių džiaketų, nau
jausios mados skrybėlių, čeverykų 
vyriškų, moteriškų ir vaikų, valy- 
zų, laiškams popierų, paveiksluo
tų postalkorčių, drukuojamų ma
šinėlių, rašomų plunksnų, alave- 
lių, atramentų ir didžiausią san
krovą knygų, lietuviškų ir lenki
škų.

Musų štoras atdaras kas vaka 
ras iki 9 valandai apart Scredos ir 
Pėtnyčios vakaro.

Todėl kviečiame visus pas mus atsilankyti ir apžiūrėti musų štoro tavorus.
Su guodone,

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-3248 S. Halsted St. Chieago, III.............. A. Olszewski, Prezidentas 

■ ■

GendroU.ua


Official Publication.
Annual Statcment of the German American Insurance Company of New 

York in the State of New York on the 31st day of December, 1907, made 
to the Insurance Superintendent of the Stato of Illinois, pursuant to Iaw.

CAPITAL*

Amount of Capital stock paid up in casb, .11.500.000.00

INCOME..

Premium recelved during the year,...............•
Interėst and dividende......................................
Profit on sale or maturity of ledger assets, 
From all other sourcea,....................................

6.445.132.06
554.255.86 
48.290.00 

524.10

Totai Income, >7.048.202.02

DISBURSEMENTS.

year................
stockholders,

I^osses jjald during the
Interest or dividents to
Commislons or brokerage........................................................................
Salaries, fees and all other charges of offlcers, cterks, agents and

employees................................................................................................
Rents,:.............................................................................. . ............................
Advertising, printing and stationery, postage, etc.........................
[jėgai eipenses, furniture, fixtures and maps................................

3.116.654.74
450.000.00

1.218.858.35

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOS” DR-ITII

Presldentas—J. J. Hurtmunavlčia, 
3262 Sotetk Halsted tirtai

Vloe-Pi ei.—Justinas Jakavlšla,
1612 W. 19th Itrsst

1- mas Raitininkas—■. M. Juika,
681 W. 22nd Strset

2- ras Raštininkas— Aleksandra 0lwswskls,
1418 W. 21*1 Plaoa

Kaaiorius—Nicsfora* Žiltvlčla,

General-Uivoizčtojas—A. Oluew«kis, 
3262 South Halsted Street 

Visi CHICAGO, ILL.

Su visokiais reikalais prie “žinybos”, 
kaip tai apžiurCjimuį icmfs fermai, ar 
prisiraiymo prie Dr-stės “Žinyčioe” ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar asabiškai prio jos 
generališko uiveisėtojo adresu: 
<aŽinyčia”, A. Olszewski, Mgr. 
3262 8o. Halsied Street, CHICAGO, ILL

Lietuvių Eydytaju ir Chirurgu. 
3255 8o. Haliudtt, Chtoago, III.

Gydo visokiu Mg u matarų, vaikų Ir vyra. 
TvlMi t«ri didela>rakUkų ir gydo pasekmingai 
visokiu llmpančlto, ušatoabėjusia* ir pulaptio-
gu vytų U«M. Dar* aaemsitoa sasaftaliišiL

Mare iLaukiene
Atsakanti Akušerka 

3252 S. Htteteš St Chlcųo, 111. 
v.r** ••••

Duoda visokia rodą te geriausia pagalba moto- 
rieto jų Ugo**.Pa*ekju ingai atliek* darbų prie

Naujas Išradimas 
Suatiprlrdmul Ir užlaikymui plaukų. 
Tukstanėtol pilkų žmonių atgavo pul- 
klu* plaukus, sulaiko*llnklm| plauku 
galvos labai trumpant talke, vieloj*

lyti įdedant kraaoa Sunklelį.
PROF. A M. BKUNDZA 

■ttABWAT t M M1 IT. ■SSU.YB

■*
yi

 »»■ ...
.. 

• .. 
.• _

.*_
U

.-.

4-s. VAyx>*ivw, —  

Underwriters’ bor.rds, fire department and salvage corps, fees, etc. 
Inspection and surveys..............................................................................
Repairs, eipenses and taxes on real estate........................................
State Insurance department, taxes and fees....................................
Other Hcenses, fees and taxes,...................................................s.....
Loss cn sale or maturity of ledger assets,.......................... ................
All other dlsbursements,............................................ ..............................

556.532.28
41.943.26

150.701.38
35.690.82

106.506.83
39.620.21

7.573.99
124.994.84

23.392.90
60.88 

6.074.63

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
Męs skolijame Pinigus ant turtanybių ir Jei 

tn rengiesi turtanybę pirkti, mg* *u džiaugsme 
prigeibėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pr 
nigų Greitas veikimas. Lengvos Išlygos. Agate 
tai apmokami dOautaL

VISAI DYKAI
Prisiųsk mum porg markių, savo

!<<a, didi tanai* lietuviško ta kalboje, 
M dideli pustapei. Jame talpa teisia- 
{t aprašymai auta suvirš 200 visokiu 

uniškų nesveik urnų, vyrų, moterų

SODAS SVEIKATOS!
SERGANTIEMS ŽYDI! -

Jei t«n nusibodo landžioti pas visokius daktsrpalaikins, varginti save liga ir leisti jei ĮaiaenCti, 
per tų tų daktarų neanmanimų ar neturėjimų gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintia viso iai« 
patentuotaia vaistpalaikiaia, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ngoa išgy y b ra 
kadangi D&ra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori ,būti aveiku ir laimingu, ai 
negadinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiAksi ar laiftke aprašydamas savo įgą per rSį 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke kame 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, oz“ BE 
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimų ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurĮ laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido. wpniriT ik«Titi tasA * I 1 Tekio būdu, kad The COLLISS NEW TORK MEDICAL I58TITITAS I,—I 

atsakančius kiekvienam pritaikytas vaistus išgydymui Ilgos ir silpnybių; nes Kitas Institutas u o i |
Laboratoriją vaikių H viso svieto Šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų iftntata, ku ų n c ur “ g
gauti. Uitai išgydyme ligų nė Joks daktaras nė kitas t n sitalas negali lygintis, per M™“ ca 1

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno dsugiausia apdovsnoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt is ūgy s j 

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kol as.____________ v__________ _________|

Totai Disbursements, >5.878.605.11

LEDGER ASSETS.

Eook v ai u e on real estate..........
Mcrtgage loans on real estate,. 
B wk raine on bonds and stoeks, 
Cash in Office and bank............
Agents balances..............................
Other ledger assets,....,............

958.692.39 
239.000.00 

11.663.303.30
766.583.21 

1.213.477.79 
. 16.097.61

Vlenatinš Lietuviška Sankrova
ir ageatura 11 te ra turo* ant "Nortb Side” Chlcago j 
Čion galima gauti moksliškų, svtetlškų ir dvasi
škų knygų, rašančių, škaplierių, abrocėUų. viso
kių laikraščių, Amerikos iv Europos te popierų 
grotuatom*. Tekpgl užlaikau visokio tavoro: Juo- i 
dylo, paišelių, plunksnų.drukuojatuų mašinukių 
britvų, *tereo*kopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, e busite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
1*1 Wa*fnuia Avu. , Chieagu, Ui.

įšalu Lietuviško* BašnyČMMj.

gyduole* naudoti, kirk Joa prekMota Ir kur Ja* 
£.utk Tvlp. pavalkai** ir preke* v taukių na u

u*ių eketvnųrydaačlų aparatų, Robertai, 
■iktų. Masiškų aparatų, Brukuojamų Ir Ra

šomų Mašinų, btoraoakopų ir Jiem Paveikklų, 
Armonikų, Koncertinų. Hrhvų Ir daugel kito* 
kta košnamrvikallagų daiktų. Rašyk tuojau*. 
John I. Itagdciuua*. l'rvpr. Adrūauok teip:
JOHN*© 8UPPLY HOUSF

2S P1LS6N 8TATION CtflCAOO, IL1-.

VYRAMS TIKTAI
skaudėjimo aunuos*. ****rluo 
as ir MraralgiJos ilgos. Jau 
pnuatiškaJ *valaair vi«s*l pa 
Mkavoja savo pa valiu lą atolų- 
adam*

Mra PRANCIŠKA 
ŠKLMNAR1RN2,

Totai Ledger Aesets, >14.857.154.30

Telefoną* Yards 3162

Dr. A. L. Graiczunas
3312 S. Halsted StreetChlcago

interest recrue,

NON LEDGER ASSETS.

Kas gali bot matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State St CHICAGO.ILL 

arti Harrtaon (atvės 

INEJIMAS DYKAI!

Route įlo gB, Purento, N*b

Cross Assets,
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

814.
43.426.01 

.900.580.31

/.rents balances over three months due............> 30.899.97
-I Eook raine, bonds and stoeks over market valtie. 1.361.642.30 

LpcciRi deposito to secure liabilitles ln Oregon
snd Virginla.................................................   114.000.00

Dr. O. C. MEINE 
DfiNTISTAS 

OFISH-Iš«PM 31 ir Se. HdsM pt. 
ilyvsaiMas tirt ipMta* j A. CsiCiSO, KL

Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai O» teologijos 

Žingeidumai (irmnuliavimo Organų

Tyrinčk pradžią ir iiaivystymą 
žmogiško* rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk kcistanaa gamtos, žingeidu- 
mui ir milžtaiškaanua.

1.506.542.27 Dr. G. M. Glaser rntatytaa gyv dicteai fifi 
ligotuos* paiMĮiniunae. La' 
•taškinėj* vi*oHnaktonaimu*

Totai Admltted Assets, 113.304.038.04
INŽBHGA DYKAI!

LIABIL1TIES.

Lof-adjustėd an^jįį^aid.... . .t. ....;. .$
Lotsei u>TTccess of adjustment or in suspense...

AeBiFes resisted,...............................................................

167.828.00
855.138.00

75.457.00

UUOSA GALERIJA MOKSLO 
344 S. State Si. Chicago. III.

r educt retasuranco,
Totai, >1.038.423.00
..................... 273.294.00

Aiuoml pranešu gerbta**! publikai, jog estu J 
seniausiu gydytoju ant llridgvportu, praktUmo 
dama* IT melų D*L*r tavo ofi*g perkėliau į | 
savo namu* po nr. 

3149 8. Morgan St.
Kampa* 32ros gstvis __

Mauo ofisą* aprūpinta* aa-ijau*tal* budai* gydy I 
mo. Visu* ligoniui »teng*iuo*l utgauMlnta. kaip Į m 
te lygšiot PMitlkėdamas, Jog gerbiama publika I ■ 
Ir toliau* man* retu* e*iu namie aut ktokvieuo ■ 
pareikalavimo dieof ir naktį Eslu *p*ola!l*taa K

Net amount et unnaid losses........
Totai ncearned premiums................
•ta! aries. rcnts, bills, taxes, etc., 
ęommissions and brokerage............
Rcturn and rcinsv.rance premiums,

I 765.129.00
6.305.339 98

148.270.43
61.880.96

312.064.32

*e. Darau visokių operacijų. L tok uos 1 su pagarba- 
Telefonas Yards 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

Totai Liabillties, 87.592.684.69
Lcss liabilitles secured by special dej^osits,............ .................... 78.905.98

Balance, >7.513.778 71

BUSINESS IN ILLINOIS.

Tetai risks taken during the year............
Totai premiums recelved during the year, 
Totai losses Incurred during the year,....

$21.467.954.00
272.369.94 

.113.674.35

WILLIAM N. KREMER, Prealdent.
CHARLES G. SMITH, Secretary.

tdblyčla 
keliai* ir 

su Dum. '

iubscribed and svvorn to before me this 25th day of January, 1908.

GEO H. COREY,
Commissioner for Illinois ln New York.

“RAISTĄ” (Tie Jungi#). DUODU DOVANAI
Skaitytojams “Lietuve*” ir “Vienybė* L.”, kurie dar tos knygai neturi ir nėr* įkaltų.

Jei knygm • RAISTAS” nėši dar įkaitę*, tai viial mažai težinai Amariko* gudrybe*. 
• uk t y be ■ ir, taip vadinamojo*, gero v ę ir negali išsisaugoti nuo visokių pinklių, ne* 
neturi'gana patyrimo. '-RAISTAS” tai knyga patyrimų.

Perskaitei "RAISTĄ” teippat žinosi visų sutvarkymų dabartinė* pramonijo* ir kodėl 
bedarbė* kita, o t uorei ir kaip galima turėti visuomet darbas ir gyventi laimingai.

„RA ISTA8” dėl išnašumosavo idėjų >ra taip pageidaujama knyga, kad yra Išverst* į visa* kalba*.
"RAISTAS”, kuri* sudrebino Amerikos ir Europos parlamentus, yra didelė, 356 pusla

pių knyga ir svarbi tuomi, kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoje.
"RAISTO” kaina ži.OO. perkant pačių knygų. Prenumerata laikraščių "Lietuvos” ar 

“Vien. Liet.” metam* 92.00. liet kas naujai ussiiakis "Lietuvų" ar "Vien. Liet.” metams, 
prisiųzdamaa man 9X00, apturės metams vienų šitų laikraščių ir "RAISTĄ” dykai.

Siuntimui prenumeratos adresas: J. Naujokas, Madison Sq. boa 1Š9, New York. M. Y.
K tok v iena* lietuvy* inteligentas pripažins didelę vertų knygos "Raistaa".

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami "Lietuvos** Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislą*, pa

rūpintas doram Ir patogiam poni- ! 
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 12L

šiame žaisle kiekvienas dalyvau-1 
jus turi mėtyti kaulei}; dalyvauti I 
gali 2 ir dauųiaus ypatų, kiekviena > 
ypata apsirenka sau vienų kupstelį 
(yra 5 yvairių spalvų) kuriuom 
uždengia t»m tikrų numerį kauleli 
metua Toblyčia susilenkia | 4 da
lis, su skrynute prislunčiame į na
mus P«r pačtų. Prekė .......... 11.50

Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairials 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja 
parduodami vienas kitam 
klausdami, kuris numeris
mo? Prie Dan3airs ir prie Fllrtoe 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
tus prekė ........................................ >1.26

A. Olszewski
3252 8. HalstedSL, Chlcago, IIL

kortelėmla, 
kortele ir 
Jo ataaky-

AUUĖTAI GUODOJamam DAKTARE! \
Jeigu kiti dėkavoja už iigydymg, tai jau mano prtderystė taipgi lerelkiH 

padėkavonų už išgydymą ligos, kurių nuo manų* kaip sloglussatį kalnų nu
kasė, per galybų augi to mokslo Ir garai nutaisytų vaistų, k:>nu *s man prl- 
siunte ir pagal pamokinimus suvartojęs. Prieš tai netikėjau, kad p»r »*vo 
Udyguata snardrta sveikata galėčiau dar atgauti. Pirmiausiu jautienai dideli
nuaUpaėjimų. teipaš vėliau ir maao lakatai buvo auvytų, draugu vtoua vt- 
duriala orgaalamsa buvo autr^s Ir tik kaip lapu* rudenlju eavytoto, laukiau 
kada nukrlatl Bet kad laakalčlau lalkraatij* apie J ųaų galinga /gydymų ir 
gryna* valatua, tad atolaaukua ir atsiuntė man v*totu*, kuriuo* nukartojau 
pagal pamok laimu*, *ak*n kaip kalnų nukasė, taip nuo man** li;A> likausi 
pUaal evaikaa. Tad ir dėkavoju ut sanšlnlilg ir gabų ia«ydymgį Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a glm*e, itakarnas ir • veikas, o tai visiems 
lietuviams pranešu, Idant kreiptųsi prie Jųa gydTti* laika nelaimės Hgos.

Pasilieku dėklo jas ir visada garsinsiu J ųaų garbingų vanto 
JONAb BMlKNAViCZiė,

» Froat at., Pblladelphla. Pa

to**u UrpM por du mctn. skaud*}!- 
kausi mn *tiė«.ų tratini}* d»*2i>u, 

pia.&ų nM'tln-io, *'*Jgl- 
DaLar moira^nu<!£Jltno y»l«o*. *▼*- 
,. nuirau aua!ae ir acelau m*U- 
”*F** pnijitn ■> • t rvett-atoa Į »3 
• Vjffmr^'Ua i i;.^xtte^eu ad

dėka.on* Ir p* teikti*] 
eluntS italei p’n t į laikrM

JOHN i acl;- I\ 1
Feyette Co, Oriau

MA1TTT0JAUI M Tave vargins žemiau paminėtos Ilgos, nnendink, neabėeiiok, bet aUiUuk, o garėsi baiti iięyoytyis k Jp Ir kilfl 

jUeuZto, kataro, plaučių n^ceikumo, dusulio, trumpo ir suhkaus ki'ėpa< iv<o,
»r inkstų (kidnsys) ligos, dispepsijos, neviritiimo, vidurių ligos, užldet^jlino ir dėjin<o i <■ 
rių, tonuose, tuitymuose irpo krutins. Galios skaudėj iru o, užinio ir spiegimo ati\, -e; Z ai 
nočystumo, iiberimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurosf,ii<->s, 
skaudėjimo po visą kūną, kaulų sąnarių ir nuo sutinim<>. gdtligės. Nuo al-eln I
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, neri'cŽk amo; frto slajį
ligų,—kokw jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūsles ligos, nemiegojimo, sunkumo i.
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliaritkų antdraĄ 

nių ir baltųjų, arba kurtos tik ligos varginimui žmonių užpuola.

Į YI!U AMERIKĄ CA5AD\, EUROPĄ AKIJĄ, AFRIKĄ Ir AUSTRALUĄ, AKT K0Ž50 PARF.IilLAVLYtl 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei liga Hetuvishai. 1 KAM S1RUT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKI?. edr^B;»’a«4

The Collins New York Medical Institute ,!m|
140 W. 34 st, (arti Broadway) New York. |
Ofise valandos: iš ryto sue 10 iki 5 pe pieL Šventadieniais nuo 10 iki 1,

brukuojama masina
The Odeli No. 4

Brukuoti au jaja gali kiekvienas

ODELL TYPEWRITER yra viena iš geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina už >100.00. 
Visa mašina plieninė, o raidės varinės, išlietos ant plieninio volo. 
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais ir 
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam joje pagostl. JI gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau,
žmogus, net ir matas vaikas, jokio mokslo prio jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs jų | savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėt! 
drutg, Pi<9 ir 8«*to mašinų, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi, ftitų mašinų kainos buvo >20.00, vėliau buvo 
815.00, 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 pvisiuntimu po............ .
Su gražia audimo apvilkta skrynele . 
Su gražiaakuros apvilkta skrynele ...

Pinigus siunčiant adresuokite:

Serganti Vyraii
Jauni ir pusamžiniai ’

Vyrai, kurie kenčiate 
nuo Ligų—Nenusimin 
kitę! Prasidrasinkite!
GELBĖKITE SAVE!

Atsišaukit pa.* mane!

Eik ten kur busi sąžiniškai gy 
domas ir tapsi greitai SVEIKU 
čddysi laiką ir pinigus eidamas 
pas Dr. Tlllitson. Rodą D

Sutinimai ir kiloki naavaikumal yra ilgydomi trumpam laike — kigyf* keli i 
(u mauo or<K.ua;Ukn g įdy m u. Atsukančiai pr.ta.auuta*. yra tai gr*»č—u«:.u t ud_» n-t 
įsteigimai nuodugnko Ugidymo. Netrotyk laiko ir nerizikuok O ne^ a; « k-ju.-?. 
do« aptk-kori.u* arba saro draugo. J<-igu tauntta nj-i po aUakan’m d»mu, tai g. i 
tikra*, kad tul*»l tų ligų-per savo visų amžių ir Visados a-.gat> n* latntata: LOluimj ir 
tlmų. Ai išgydžiau tukstaačius tokių iirųd.'lto, kad turiu y pa U šk ų JoeS

UžsikimėimM arba užakimas varpos akyiutėa. Nedaro skirtumo kaip Mgsi umiaH 
kenti nuo užakimo vsrpa.'kylė*. ir nežiūrint kiek daktaru tam.stų prigav > jr r -tai u-.nM 
gydymas tamiitų tikrai išgydy*. Prie mano gydymo nereikia Jokio piaustymo. Mano ?ydO 
ma* yra geriausias ant viso* pataulė*. be Jokio skausmo ir prašaiiua neiveikumų ant ViradoB

Kraujo USnuodyjimaa ^yfilia arba Francai '. Jeigu var: >>i -fl
tebeturi ikMinus skauduliu* irta**: burnoje ir gerklėje, rona* arba pratruk ima. am Iii? kH 
klos dalie* kūno, tai ta* yra kraujo užnuodyjinni*. kurį gali išgydy i Dr. Tiiiot«-. i. AA 
jaukiausiai išgydomų ligų prašiausiame padėjime. Ai lščyatysiu grynai tavo kraujų ir prS 
šalinsiu iš vtas ta*no y v a irt u* nečjstumus ir nuodu* į trumpesnį taikų negu kas k.tas kiiA 
kokioj daly j pasaukė*. 1

Oueuotoa Ir aualauM A* i«cy<*»a «*! padėjimų gar*’-į be nuomoto* laiko, bl
jokio Skausmo ir ant syk. Maut gydymą* ptuėalina visokiu* ligotus padėjime*, pagaminsi 
pilnų bėgimų kraujo, sugražint tarautai greitai nonnahtkų sveikatų it tvirtumų. • -r a

A. Olszevvskis

•6.95
•8.95
•9.95

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Ptofesoriaus Blochmano. Lie- 
tuviškcn kalbon vertė J. šėmas. Chl- 
ca<o, PI. 1901, pust 138 ..35c

331 Žilė galvon — velnias vuodegcn 
Komedija vienam akte. Pagal lenki 
šką sutaisė AI. P-is. Chlcago, Iii. 19C2 
pusi. 31...................................................1-J

480 Biologija arba mokslas apie g> 
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaum*, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų šė
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma 

- iij vabalėlių iki daėjo lig paukščių 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik 
slėliais. Chlcago, Ilk 1901, pusią 

pių 147.................................................40c

473 Apie žemę ir kitus svietus, >ų 
būvį Ir pabaigų. Pagal Heilperng, Fal- 
bų ir kitus, sutaisė šernas. Aprašu 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvalgi 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chlcago, 
III. 1896, pusi. 225........................... 75c
Ta pati apdaryta............................>1.00

ln 17akmenų 
Gelžkelinis Laikrodėlis.

Stiebeliu užsukama* U 
nustatoma*, vyniko ar 
moteriško didumu X0

Tautiški Lietuviu
Paveikslai.

Papuošimui savo kambario, yra 
ąražųs tautiški paveikslai:

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

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi-
□as, miera 21X28 colių. Kaina.. 35c.

3. Didis Liet. Kunigaikštis Keistu
tis, miera 22x28 colių. Kaina....35c

4. Didis Liet. Kunigaikštis Vytau
tas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.

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

6. Slmanas Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c.

7. Gediminas, D. L. K. apima Kija- 
vos pilį 1318 m..
Kaina................................................. 30c. Virt 1000 rublių, rublis po.......... 51%

8. D. L. K. Vytauto prisleka, miera Prie kiekvieno siuntinio reikia pri-
20x25 colių. Kaina...................... 30c. Mti 25c. ant pačto kaštų.

9. Kražių Skerdynė. 1893 m., miera! Jeigu norite, kad pinigai greitai U
22X28 colių. Kaina ......................  50c. gerai suvaikščiotų ir niekur nežūto.

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad- tai siųskite per "Lietuvos” redakciją 
resuokite teip: adresuodami teip:

' " A. OLSZEWSKI,

32528. Halsted st. Chicago, III

buk adresu

parsieis

pritaikyta* _____ ____
ištikto* b* 

r»4«b. Užtikrinamas 20 
metu. IpsdaHnka* puteli

resu C.O.D. $6.7 
pilno ištyrimo. .’ 
nemokėk nė vieno cento, 

i ui mokė tl 135. CO ui tokį i 
į paa kokį aankrovinlnk*

laikrodėliu. Adresuok: ’
Excelsior VVatch Co.

900 Athenseum Bldg., Chlcago.

Pinigu Preke.
___  Iki 500 rublių, rublis po......... .ū2)4 

mlera 17X24 colių. Nuo 500 iki 1000 rublių, rubliu po..63 
.......................... 30c.'Virš 1000 rublių, rublis po .

pasuokite teip:
A. OLSZEVV8KI8, 

«K a°. H.I.U* SU, CklMjo, III. 3SJa s HalKted St ChIcag0( rA

ISGYBAU IN 5 DIENAS t y pagaūiatas gyslas 
KHQBB^BHHBMBBiBHIM3KZMEnniBBK9NNIBB P*1114 *f

Išlydau ktaštvtenų sergantį Varicocelg, Strik tu ra, užsikrėtusius kraujo ušnuodyjlmu, 
nusilpnėjimu narvų. Hydrooelg arba vyrų lytiška* liga*. Šitokiu* pasiulymu* duodam* vi
siem* tiems, k utie bu v o gydomi visokių kitų daktarų be Jokios pasekmės ir Išdavė pinigu* dy
kai; todėl noriu jums parodyti, kad mano būdas yra vieninteli* ir su Juo išgj-dysiu ant visada.

Nemokykite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
SkaudėjUaua skilvio, kepenų ir Inkstų nors labef ažaiseaėjualua, ligydau galutinai.

AČ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA. g
Aš taipgi išgydun trumpam laike visa* liga*, kurio* apsirvl-ki* tarp Jaunų, s r., ir p iM 

smilčių vyrų. 1
PMlrodavlma* ir egzaminą* dykai. Visk, atlaikau daptybėje. Jeigu busi po mano ey.' 

dymu, nieką* nešino* kodėl. Aš turiu tam tikrų gydymų košnol ligai.

• 10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti *p*lve«tl, privalo atsišaukti pa* mane ir pasiduoti rirzamlnu!. idant 1M tirti ar yn* tinkami ūpai vedimui ar ne. Kitusyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytų laimini 

gam gyvenimui apalvcdusiema.
Jeigu tamtata turi kokį nesveik, padėjimų kūne, paeinantį nuo peržengimo jamtos lietų,, 

kaipo tai, šsgimosi savp, tai nemėgink užslėpti senatve, ne* žeuatvė tįstai gelbsti liga. įleisto 
lakui* giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata gaiut.na. sunyks J

Atsišauk dėl egzamino į Dr. Tillotaono ofisų ir užsitikrink sau. kad esi tikęs apsiredimug

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI! 1

Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai rašyk. I 
OR. TILLOTSON, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL.|

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų, ir ftuo • iki 7 vakaro. 
Nedaliom!* Ir •vontadiononi nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

HŽiSSSoEfflDr. Marija Dowiatt-Sas(

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

Ir plaučių ligomis Išgydomi ga
lutinai naujausia mauo metodą.

Slaptingos Vyrų Ligos.
Aš išgydau greitai ir ant visad* 

kiekvienųstaptlpgųvyrų ligų: už
laikau vtakų didžtaulioj paslapty j.

Visokios pstsrmis 
dovanai!

ligydau galutinai Moteriškas Ligas.
Patinimus gimdos, skaudčjimua 

pečių, baltllgj Ir kitas, išgydau pa- 
sėkmingiausiai pagal mano nroto- 
dos įmaišytu* vaistus.

Kraujo Užnuodyjimu* 
Ir odos ligas, paveisdan: Išbėri
mus, skaudulius, plaukų nuslla
kinius Ir visokia* kitas Ilgas 

Išgydsu ant visados.

Kalbu lietuviškai!

Dr. L. E. ZlNS. 41 So. Clark St., Chlcago, III.
Tarpe Lake ir Ranėelph Street

PRIEMIMC VALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakare. NadėUoRits: nuo 8 ryto iki 4 po pistų.

3252 So. Halsted st*, Olszewskio name.
Traukta dantį* be skausmo, išgydo Skorbuta, 

Neurajglia. sudeda nauju* vieton iėpuolusių, pri
pildo iškirmijusi i* auksu, sidabru, atnaigatuu. 
valandos: 81<>kl< ms dienom* nuo 8 ryto iki It, 
buo 1 Iki 9 vak. Nedėliom*: nuo 0 r. Iki 6 vak-

Tolapl ortas Yard* tt«8

hioiary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legaiiikas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus 
Billof Sale, Testamentus, Affldavit* ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvic?
OAsas .

A. Olszevvski’o
3262 So. Htlrted, tor. 33r<! Si

Ohlcsgo, III.

749 W. 18th Street
Tarpe Paulina ir Wood gatvių

O9so valandos: nuo 8;90 Iki 10 90 ry'< : ne 
Iki 3:30 po pietų: nuo 7 ik i S :90 vak. Nė jėld 
nuo 8:30tal H tiktai. Talafona* Cansl 1d|

F. P. Bradchuli
ATTORNEY & COUNSELOR at LA 
Chamber of Commerėo Bldg, Room 7 
S. E. Carnar La Salia and Wa*hington Stn 

CHICAGO, ILL. 
TELEFHONE Ii AI B 3042

Liet, u vys advokatas, baigj 
jurisprudencijos čia Arnerik* 
visokias provas, civiliškas ir 1 
liškas, visuose teismuose (a 
Gyv. 3112 S. Halsted St, artinsi
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