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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Maskolija.

Caras atsisakė priimti da
mos, su jos prezidentu Mu- 
romcevu atsiųstą pas jį depu
tacija perduoti jam durnos 
atsakymą ant jo kalbos ir 
žmonių atstovų reikalavi
mus. Caras mat bijosi de
putacijų. Jis atsakė, jog 
durna, taigi žmonių išrinkti 
atstovai,gali prie jo kreiptie
ji tik per tarpininkystę cie- 
coriaus dvaro ministerio, bet 
Ve tiesiog. Taigi mat žmo
nių atstovai negali kreiptiesi 
tiesiog prie-caro, jų reikala
vimai turi pereiti per cenzū
rą priešininkų laisvės, biuro
kratų. Sunku bus todėl ca
rui susitaikyti su žmonių at
stovais. Juk žmonės rinko 
atstoyus pirmiausiai prižiū
rėjimui biurokratų darbų ir 
sumažinimui jų sauvalios. 
Tuom tarpu caras nori, kad 
žmonės su visokiais reikalais 
prie jo kreiptųsi tik per .tar- 
pininkystę tų pačių biuro
kratų, nuo kurių sau valios 
žmonės nori pasiliuosuoti. 
Monijimui žmonėms akių ca
ras atsisakė teipgi priimti be 
tarpininkystės dvaro mini
sterio ir atsiliepimą viešpaty
stės rodos, kurioj didesnė pu
sė sąnarių yra biurokratų 
caro paskirtų. Tie, vienok, 
mokės, jeigu matys reikalą, 
prieiti tiesiog prie caro be 
jokios savo sandraugų tarpi- 
ninkystės ir kontrolės.

Atsakymas priimti durnos 
deputaciją, prieš carą sukėlė 
ypač radikališkesniuosius at
stovus. Sugryžus Muromce- 
vui ir su juom keliavusiems 
deputacijos sąnariams, vi
sų spalvų demokratų atstovai 
naktyj tuojaus susirinko ap
kalbti, ką, teip carui besiel
giant, toliau daryti. Radi
kalai ir dalis ūkininkų geidė 
pakelti protestą prieš tokį ig
noravimą žmonių atstovų, 
bet ramesniejie, rodosi, paė
mė viršų ir perbalsavo radi
kalus. Tie mano, kad po į- 
tekmH reakcijos pasekėjų, 
caras dabar, pamatęs, kad 
žmonės išrinko durnos atsto
vus ne jo įnagius, jiesko vien 
priekabių, erzina tyčia du
rnos sąnarius, norėdamas juos 
priversti ką nors netaktiško 
padaryti, kad turėti progą iš
vaikyti durną. Sulyg jų ma
nymo, antruose rinkimuose 
randas pasirupys teip rinki
mus pervaryti, kad butų iš
rinkti tik rando įnagiai.

Jeigu, vienok, caras su re
akcijos pasekėjais ir biuro
kratais j ieško vien progos iš
vaikyti durną ir pagarsinti 
antrus rinkimus, tai jis pro
gą suras, nors durna ir kasžin 
kaip stengtųsi jam progą ne
teikti. Kas nori šunjaer nu
garą sudrožti, lazdą juk ran
da, kaip sako patarle. To
kiose sanlygose, juo greičiau 
pasirodys astrus nesutikimai 
terp caro ir žmonių, juo ge
riau. u Kam gi bereikalo lai
ką žudyti, jeigu jis, kaip 
kiekvienam žmogui, teip ir 
tautoms yra labąi brangus? 
Jeigu susirėmimo rando su 
žmonėms negalima išvengti, 
tai geriau tegul tie susirėmi
mai, nesutikimai greičiau ap
sireiškia. Tąsyk žmonės ge
riau pažys.vertę caro ir jį ap
supančių iš vigų pusių biu
rokratų. Tąsyk žmonės ai
škiau pamatys, kad geruoju 
nieko nuo caro gauti negali
ma, kad jis žmonėms laisvės 
neduos, ' kad ją reikia pa
tiems iškovoti..

Kad caras didesnės laisvės 
žmonėms clnoti nenori, tą net 
dar carui tikinti turėjo progą 
pamatyti dabar. Visi turėjo 
progą matyti, kad carui visai 
nerupi žmonių reikalai, jis 
tų reikalų pažinti nenor; 
jam, kaip pirma, rupi vien 
reikalai biurokratijos, o ne 
žmonių. Jis atsisakė priimti 
norinčią išreikšti žmonių rei
kalus durnos deputaciją, o už
tai rando laikraštis ,,Pravi- 
telstvennyj Vestnik” patal
pino čielą eilę biurokratų 
protestų prieš durnos užgir- 
tus reikalavimus, ypač gi 
prieš paliuosavimą iš kalėji- 
mi) ir ištremtų politiškųjų 
nusidėjėlių, taigi vyrų karia
vusių už visų žmonių laisvę. 
Taigi mat caras klauso ne 
130 milijonų Maskolijos 
žmonių reikalavimų, bet vien 
remia pusę milijono urėdnin- 
kų. Tokiose sanlygose susi
taikymas negalimas, nes biu
rokratai stengiasi retežiuose 
žmonis laikyti, o žmonės no
ri tuos retežius sutraukyti. 
Tie priešai turi susiremti, 
nes kitokio išėjimo nėra; 
kam gi save ir rinkėjus vilio
ti tuščioms viltims, kurios 
nesiduoda išpildyti. Iš susi
rėmimo gi neraudas išeis per
galėtoju. Jeigu 130 milijo
nų Maskolijos ukėsų stos 
prieš randą, jų nepergalės 
nė biurokratai, nė caro kazo
kai ir kareiviai, ypač, kad 
juo ilgiau traukiasi kova, 
kad ir nekruvina, juo dau
giau atsiras ir kareivių sto
jančių žmonių pusėj. Dar 
nebuvo atsitikimo, kad suki
lusius, einančius išvien žmo
nis raudai ir valdonai įsteng
tų suvaldyti. Nereikia už
miršti, kad ir kareiviai ren
kasi iš tų pačių žmonių. Jei
gu žmonės bus susipratę, su
sipratimo dvasia neaplenks 
ir kareivių, o jeigu kareiviai 
bus susipratę, jie eis ne su 
skriaudžiančiu žmonis randu, 
bet su žmonėms. Už 3 ru
blius ant mėnesio susipratu
sių kareivių dvasią nė caras, 
nė jo tarnai nepirks, tas ga
limu yra tik trūkstant terp 
kareivių susipratimo.

Nėra teip labai didelio pa
vojaus, jeigu randas iš
vaikytų dabartinę dūmą ir 
paskirtų antrus rinkimus, 
kad žmonės antruose išrink
tų rando šalininkus. Juk ir 
dabar randas ir caro tarnai 
darė viską, kas tik buvo jų 
galėj, kad tik žmonės išrink
tų reakcijos pasekėjus, tuom 
tarpu durnoj, užginant du
rnos reikalavimus, tik septy
ni, durnos sanariai nenorėjo 
balsuoti, bet apleido durnos 
susirinkimą. Taigi ant ne
toli pusės tūkstančio durnas 
sandarių, tikrų rando šalinin
kų pasirodė tik 7. Ką gi 
randas gali padaryti, kad 
žmonės antruose rinkimuose 
išrinktų tokių daugiau? Jis 
nieko kito negali daryti, 
kaip darė ir laike pirmuti- 
nių rinkimų. Apart kalėji
mų, ištrėmimų jis nieko kito 
neturi, o visi laisvės Ir labo 
geidžianti ir kalėjimuose ne 
tilps, visų išvežti negalima,, 
nes tąsyk augščiausiai pasi
kėlę Maskolijos kraštai liktų 
be žmonių, o drauge su tuom 
ir nebūtų iš kur semti pinigų 
pripildymui iždo. Antros 
paskolos jau ir prancūzai ne
duos, kadangi duodami da
bartinę, jie išreikalavo pasi
žadėjimą Maskolijos rando, 
kad' per du metu nė jokių 

užrubežinių paskolų daugiau 
caro randas nebandys už
traukti. Dagi išreikalavo, 
kad ir .dabartinę užgirtų 
žmonių atstovai.

Ir dabartinė paskola" už
traukta tik uždengimui iždo 
nepriteklių, o ji negali jų vi
sų uždengti. Caro iždas nuo 
karės laiko turi nepritekliaus 
su viršum 800 milijonų ru
blių, o nuo prancūzų gauna 
ant 200 milijonų mažiau, nes 
dalį paskolintų milijonų 
prancūzai pasilaiko užmokė
jimui palukenų nuo seniau 
P-rancuzijoj užtrauktų pasko
lų. Ant šių meti) iždo mini
sterio apskaitytas neprite
klius 180 milijonų rublių. 
Taigi su 2 milijardais frankų, 
gautų Prancūzijoj, caras ir 
jo urėduinkai neilgai galės 
laikytiesi, o daugiau negali
ma niekur pinigų pasisko
linti.

Taigi, kaip nė žiūrėti į be
si priešinimą caro dabartinei 
dūmai, jo padėjimas kurkas 
blogesnis negu padėjimas 
laisvė^ reikalaujančių. Rods 
Londono laikraščiai rašo, 
buk po vadovyste Trepovo ir 
kunigaikščių susitvėrė vien
valdystės apgynėjų lyga. 
Susikalbėję, buk nutarė su 
kariumene apstoti durną ir 
suareštuoti jos visus nepri
tariančius vienvaldystei žmo
nių rinktus atstovus ir ap
šaukti Trepovą diktatorių. 
Jeigu, vienok, tą caro apgy
nėjai bandyti) daryti, blo
giausiai patarnautų pačiam 
carui. Tąsyk jau, turbut, 
nė jokia pajiega neįstengtų 
nuo sukilimo sulaikyti Ma
skolijos žmonių. Užgimtų 
Maskolijoj toki baisus krau
jo praliejimai ir skerdynės, 
kokių nebuvo nė Prancūzijoj 
terroro laikuose. Caro jau 
nieks neišgelbėtų. Turbut, 
todėl, to nedrys griebtiesi ca
ro užtarėjai, jeigu jie turi 
protą. \

Peterburge praplito paska
las, buk perkratinėjantis pa
sidavimą Port Arthuro ir rre- 
pasekmingą mūšį po Čuši- 
ma, kur likosi išnaikinta 
maskoliška kariška laivynė, 
kariškas sūdąs nusprendė 
ant sušaudymo buvusį Port 
Artburo apginė Ją, jenerolą 
Stoesselį ir pasidavusį japo- 
niečihms admirolą Nebogato- 
vą. Jeigu, vienok, tokį nu
sprendimą išdavė kariškas 
sūdąs, tai jis baudžia vien į- 
nagius, o ne tikrus kaltinin
kus.

Gal būt, kad Stoessel galė
jo dar gintiesi Port Arthure; 
gal Nebogatov galėjo dar ke
lis šuvius paleisti daugiau į 
japoniškus laivus, nors tie 
šūviai negalėjo jau priešams 
daug blogo padaryti, kadan
gi,. kaip užtikrinėjo Neboga
tov, ir jo laivai buvo netikę 
ir kanuolės nesiekė japoni
škų laivų. Gal Stoessel ir 
Nebogatov ir kalti, bet ne 
jie kalčiausi. Kalčiausias 
čia caras, kalčiausi jo tarnai 
iššaukę karę, į kurią nieko 
nebuvo parengta, kaip'rei
kia. ’ Skaudžiau todėl pride
rėtų bausti tuos didesniuo
sius kaltininkus, pradedant 
nuo caro. Kaltų -yra juk 
tūkstančiai Maskolijoj! - Po 
carui gal kalčiausias Aleksio- 
jev, tikra karės priežastis, 
bet jį caras paskyrė sąnariu 
viešpatystės rodos. • Mat kal
tas kaltam padeda, toks tokį 
remia. Tų, vienok,- nieks 
nebaudžia? ir prie dabartinės* 

tvarkos kariški sūdai nebaus. 
Bet ir juos bausmė gali pa
siekti bet tik .tąsyk, kada 
valdžia į žmonių rankas per
eis per revoliuciją, tąsyk 
žmonių sūdąs į laimingesnius 
gal išduos AuspHndimus!

Kališe, Lenkijųjr nesugau
tas jaunas vyriškis metė 
bombą į dragūnų* pulkaunin
ką, grafą Kellerį, atsižymė
jusį žiaurumu su valdant 
žmonių sukilimą. t Arklį jo 
užmušė bombos expliozija, 
o pats Keller likosi sunkiai 
sužeistas.

Laikraščiai garsina, buk šį 
rudenį į Peterburgą atkaks, 
pasveikinti carą angliška ka
riška laivynė. Mat Anglija 
nesibijo dabar caro, kad iš
dergti sau daugiau koncesijų 
Azijoj, gerinasi ir glosto ca
rą. Bet caras pats silpnai 
laikosi ant 8Qsto0jis anglijo* 
name, bent dabar, negali nė 
daug blogo, nė daug gero pa
daryti. i/

Tūli ne labai,kuom atsižy
mėję karėj caru jenerolai Vi
sokiais pranašavimais sten
giasi prikalbėti atnaujinti 
karę. Tūli jenerolai net už
tikrina, kad kar&. į penkis 
metus vėl abanaa$įs. Jie 
kalbina skubintieji- sutverti 
drūtesnę, negu buvo pražu 
vusi, karišką laivynę, Vladi
vostoke parengti laivų dirb
tuves. Laikyti Mandžurijoj 
ir Rytinėj Si beri joj pusę mi
lijono kareivių.-

Rodos gražios, betjįad jas 
išpildyti, reiki* pūUgų, o jų, 
caro randas natini/rr kol*ne- 
užgimst tikra tvaika*Maskoli- 
joj, niekur negaus. Todėl 
šiuom kartu Japonija nerei
kalauja labai Nfaskolijos bi- 
jotiesi. . Kada ji atsigriebs 
šiek tiek, Chinal japoniški) 
oficierų suorganizuotą turės 
pusėtiną kariumenę, kuri 
karėj stos Japonijos pusėj. 
Turbut caru randas nesisku- 
bys atnaujinti'karę su Japo
nija, nuo kurios vėl smūgių 
gali sulaukti. '

_

. IS LIETUVOS.—- ■ ■ > ■ -
Iš Vilniaus.

Valdžios Išvijo iš Vilniaus 
išleistoją maskoliško laikra
ščio ,,Severo Zapadnyj Go
tos”, Radiną. Jis išsėdėjo ka
lėjime 3 mėnesius.

Vilniuje dabar darbinin
kai pradėjo gaudyti vagilius. 
Gana tankiai atsitinka susi
rėmimai darbininkų su vagi
liais.

Iš Vilniaus kalėjimo palei
do: urėdninką geležinkelio, 
Gaskovskį, Mariją Romm ir 
viešpatystės banko urėdniu- 
ką Matvejevą.

Paliovė išeidinėjęs vienas 
iš geriausių kardinainių len
kiškų laikraščių ,,Gazeta Wi- 
lenska.” Mi nitas daikraštis 
ir lietuviams gaha buvo pri
laukus.' . . • i

Vilniaus kalėjime pradėjo 
baduoti paso<y|a į jį Pav- 
lauckienė. I Tuom «at jį no
ri priversti vaidilas paleisti 
ją iš kalėjimo*, * ,

Maskoliškasącdndas pagar
sino, jjog ^pabėgėliai, išsi
krausto be pįspprtų į užru- 
bežius, gali grytį atgal Pa- 
sportus jie-lįgafi gauti nuo 
maskolidkų. :|uniiasadorių ir 
konsolių. Vienus pasportas 
kaštuos 21. rublį}

Valdžios-’įri^rtę tarnau- 
j ančius ant pačkb ir telegra
fo stacijų ąf&ra|to pažadėti, 

. : .... * '* i 

kad, jeigu užgimtų vėl Ma
skolijoj pačto urėdninkų 
štraikai, Lietuvoj tarnau
janti nepristos prie štraiko.

Vilniuje, ant priemiesčio 
,,Naujas miestas” expliodavo 
nežinia keno ''pamesta bom
ba. Espliozija žmonių ne
užgavo. Minėtas priemie
stis apgyventas beturčių.

r Vilniaus gubernijoj kai
miečiai savo atstovais išrin
ko: Trakų pav.., K. Alek- 
sandravičįą; jis gavo 82 rin
tėj ų balsu. Lydos pav: M. 
Gotovecką. Šventčnų: M. 
Grincevičią. Daugiausiai 
balsų gavo Aleksandravjčia; 
vyskupas Roop tik 79 gavo 
balsus.
Durnos rinkimai Suvalkų 

gubernijoje.
Iš valsčių išrinkta vi$i 14 

gubernijos rinkėjų. Terp 
jų yra 10 lietuvių, 3 lenkai 
ir 1 baltrusis.

28 d. balandžio, Kalvarijos 
apskriči? buvo dvarininkų ir 
didžiųjų ūkininkų guberni
jos rinkimai. Gubernijos 
rinkėjais išrinkta du lietu
viu — inžinierius Petras 
Vitkauskas iš Putriškių (ga
vo 286 balsus prieš 37) ir 
ūkininkas Liudvikas Matu
laitis (gavo 238-balsus prieš 
64). Kiti kandidatai — 
kun. Grinevičius gavo 136 
prieš 164 balsus. Aleksa — 
131 prieš 128, Dr. Kareva 
(lenkų kandidatas) — 57 
prieš 271, už jį balsavo vieni 
tiktai dvarininkai.
:? Tą pačią dieną buvo, vidu
tinių . ir didžiu žemininkų; 
gubernijos rinkėjų rinkimai 
ir Marijampolėje. Iš Mari
jampolės apskr. išrinkti visi 
4 lietuviai ūkininkai: 1) Juo
zas Vilkutaitis iš Gudelių 
kaimo, Balbieriškio valsčiaus 
(gavo 153 balsus); 2) Jonas 
Girnius— gavo 146 balsus; 
3) Mykolą Garmus — gavo 
146 balsus; 4) Vincas Biel- 
skus — gavo 145 balsus. Iš
viso buvo susirinkę 167 bal
suotojai.

Iš lenkų dvarininkų, Sta
nislovas Govronskis gavo tik 
48 balsus, iš kunigų dekanas 
Budzeika — 53 balsus, Gu
delių klebonas Kaz. Sakalau
skas — 76, Kauno advokatas 
Raila — 10, Gustaitis — 88.

28 d. balandžio, buvo 
Naumiesčio apskričio rinki
mai. Iš 11 valsčių nusivažia
vo į Naumiestį 392 rinkėju. 
Išrinko ūkininką Šaukuną 
(gavo 344 balsus) ir kun. 
Strimavičių, Slavikų kleboną. 
Šaukuną išrinko tuojau, be
veik be jokių prikalbinėji
mų. Kun. Strimavičiaus iš- 
pradžių ūkininkai nenorėjo 
rinkti ir tiems, kurie norėjo, 
kad jisai patektų gubernijos 
rinkėju, daug reikėjo darbo 
padėti.

Iš pradžių visi šaukė Kau
ną rinkti, bet paskui atsira
do jam nemažai "priešingų, 
ypač iš kunigijos tarpo ir 
Kaunas nebuvo išrinktas.

Kandidatu buvo užsirašęs 
ir gr. Potockis, bet kaip tik 
pirmininkas ištarė jo pravar
dę, visi ėmė rėkti: „Nereik 
mums dvarininkų, išbraukit 
jį iš knygų!”

Iš. Seinų miesto gubernijos 
rinkėju išrinktas žydas, iš 
Marijampolės — teippat žyr 
das, iš Suvalkų — visi trys 
lenkai.

Galutinai durnos rinkimai 
Suvalkų gubernijoje buvo 3 
d. gegužės. ' ,L.U.’

Iš Suvalkų gubernijos į 
durną išrinkti lietuviai: inži
nierius* Vitkauckas ir Gir
nius* .

Iš Senapilės, Suvalkų g..
Nuo pirmosios 1906 metų 

pusės įvesta 10 lietuvių kal
bos lekcijų: 2 valandi — į- 
žengiamojoje kliasoje ir po 1 
— kitose aštuoniose. Per
nai gimnazijoje buvo tik 6 
lietuvių kalbos lekcijos. Iš
viso užsirašė dabar mokytis 
lietuvių kalbos 117 mokinių. 
Mokina — Petras Kriaučiū
nas.

Apie tėvų atstovų tarybą, 
kuri yra prie Vilniaus ir ki
tų miestų vidutinių moky
klų, nė Marijampolės(gimna- 
zijoje, nė Veiverių seminari
joje negirdėti. Tėvai, pasi
remdami ministerio paliepi
mu, turėtų pareikalauti, kad 
minėtoji taryba butų tuojau 
ir čia įvesta. Ji susidaro to
kiu budu. Kiekvienos klia- 
sos tėvai išsirenka po du at
stovu; iš jų ir pasidaro toje 
tėvų taryba. Visi gi tėvai 
išrenka vieną žmogų, tarybos 
pirmsėdį, kuris drauge sh 
visais mokytojais dalyvauja 
mokytojų posėdžiuose.

’ V ,L.U?

Iš Senapilčs, Suvalkų g.. 
“(Ištrauka iš laiško).

Tamista rašai, jog išleidai 
du laiškeliu pirm šito, bet aš 

^tų laiškelių neapturėjau, gal 
sargai sulaikė, radę rašyta 
prieš maskolių valdžią.

Pradžia pavasario šilta, 
dienos gražios, butų viskas 
linksma, jeigu neėstų val
džia. Jau ariam, kiti jau sė
ja, kaip kas net jau ir at
sėjo. . .Kazokai . pouavoja 
kaip po savo kraštą, aršiau 
kaip su gyvuliais elgiasi su 
žmonėmis. Iš musų krašto 
daug išgaudė kraugeriai-val- 
katos, besidarbuojančių tė
vynės ir visos žmonijos labui 
vaikinų.

Žmonės renka atstovus į 
ciesorystėj durną, bet renka 
be didelių norų, susirenka 
ant rinkimų pusė, kartais ir 
trečdalys būtino skaičiaus, 
daugiausiai išrenka žioplius 
žmones. Po išrinkimui du
rnos gal panaikys karės sto
vį, kuris 'pas mus yra pus
penkto mėnesio, o gal vėl 
pasilengvys gyvenimas.

Kova su caro valdžia pas 
mus eina tik da žudymąis 
šnipų; šnipų jau daugumą iš
daužė, bet vis da jų atsiran
da. Išžudyta šnipų pas mus 
(B ii v. gub.) apie 30; teipgi ir 
iš politiškųjų keli žuvo: Bal
trušaitis Andrius iš Bukti- 
škių, Griškabūdžio par.. 
Prienuose vieną, nušovė ir 
tavo draugą Janauckutį; mat 
Janauckutis su savo draugais 
nuėjo pas , ,abieščiką” Žug- 
ždą jam kailį išlupt už jo ge
rus darbus. Žugžda, prisitai
kę? ir peršovė. Sužeistasis, 
kiek galėdamas, da bėgo, bet 
netoli, nubėgo pas ūkininką 
pernakvot. Šnipas Žugžda, 
suvuodęs, kur jis guli, tuo
jaus davė žinią į Senapilę. 
Kaip bematant, pribuvo ka
zokai, suplakę, nuvežė į Se- 
napilės kalėjimą palaikė 
kiek laiko ir vežė į Kalvari
jos kalėjimą, be veždami, 
smarkiai sukratė ir vaikinas 
numirė. Pakasynos atsibu
vo iškilmingai, valdžia turė
jo išleist 12 kalinių ant pa
kasynų, jie pasakė prakalbą 
bUvo pakviesti kareiviai šaut 
(mat kaliniai išlaužė kalėji
mo duris). Kaliniai atsisa- 
gė krutinės, kad butų kur 
šaut kraugeriams, bet karei
viai Kalvarijoj netoki žvė

rys — atsisakė šaut į brolius.
Pas mus eina paskalas, buk 

socijalistai pavasaryj neduot 
sėti laukų; tokius paskalus 
leidžia daugiausiai kunigija 
ir šnipai, norėdami atitraukt 
žmonis, kad neklausytų soci- 
jalistų.

Kunigų partija, Krikščio
niškoji Demokratija, išleidi- 
nėja knygutes, kad žmonės 
socijalistų neklausytų, ap
šaukia socijalistus vagiais, 
plėšikais ir t. t., dar labiau 
keikia gyvu žodžiu, liepia ne
klausyti, neįsileisti į namui 
ir dargi išduoti valdžiai. 
Pilviškiuose kunigas Rudai
tis, kada tik sako pamok
slus, visada nepriderančiai 
iškeikia socijalistus, norėda
mas pasigerint caro valdžiai. 
Ne tik Pilviškiuose teip sa
ko, bet daugumoj vietų — 
Skriaudžiuese, Plutiškiuose, 
Griškabudyj ir k. vietose.

' Z. Z.
Iš Senapilės. -j

Kaip paduoda maskoliški 
laikraščiai, iš Čia išvežė į 
Tomsko guberniją mokinto
jus maskolius: Tukasevą ir 
Bagnenko.

Iš Kalvarijos kalėjimo.
Žuvo jau musų garsus mi

tingai po atviru dangum, ne
begalime jau rinktis kalėji
mo kieme ir svarstyti politi
kos klausimų; laiko mus už
darytus kamarose, išleidžia 
tik vieną sykį per dieną ir 
tai tik trumpam laikui ir at
skiromis kamaromis. ' Dabar 
prakalbas galima sakyti tik
tai sav; kamaroje. Buvome 
pareikalavę apskričio virši
ninko, kad jis mums pasaky
tų, kodėl su mumis pradėjo 
teip elgtis. Viršininkas tei
sinosi, gavęs nuo jeneral-gu- 
bernatoriaus tokį paliepimą, 
jisai gi pats nieko negalįs 
mums padėti.

Teip ir paliko tuo kartu.
Nuo 11 d. balandžio pra

dėjo leidinėti tuos kalinius, 
kurie turi žemės, pavasario 
darbų dirbti. Prieš tai klau- 
siuėjo visus, ar turi kuris že
mės. Kaip-kurie nesisakė 
turį, paskui, žinoma, gailė
josi.

Po dviejų dienų paleido 
dar 24, jų skaitliuje Juozą 
Girnių, Ambraziejų, Kasa- 
kaitį (senąjį).

11 d. balandžio, buvo čia 
kalinių susirėmimas su kalė
jimo vyriausybe. Mirė kali
nys Kasakaitis (jaunas), sar
gybinių sužeistas Prienuose. 
Draugai pareikalavo, kad 
jis butų priderančiai palai
dotas ir kad 12-kai draugų 
butų leista palydėti lavoną į 
kapus. Iš-pradžių vyriausy
bė nė klausyti nenorėjo. 
Kaliniai užsispyrė. Jiems 
nenusileidžiant, buvo pa
šaukti kareiviai ir liepta 
šaudyti. Nė vienas kalinys 
nepasijudino iš vietos ir drą
siai, atstatę savo krutinės, 
laukė šaunant. Bet.... šū
vio vietoje išgirdė kareivių 
balsus: ,,broliai, už ką męs 
jumis šausime?!”

Valandėlę viskas nutilo. 
Kalėjimo viršininkas nusti- 
ro. Paskui, kaip bematant, 
suminkštėjo ir pradėjo žmo
niškai kalbėti. Pavakaryje 
buvo gauta nuo jeneralgu- 
bernatoriaus telegramas (tris 
kartus buvo jam telegrafuo
ta), kuriame jis leido iškil
mingai palaidoti velionį. Pu
sėj devintos valandos buvo 
laidotuvės. Grabą nešė 12



draugų kalinių. Kareiviai 
ėjo kartu, apsupę grabų ir 
lydėtojus. Taisąs miestas iš
ėjo lydėti numirėlio. Ant 
grabo buvo sudėta keliatas 
vainikų. Kalėjime tuo tar
pu skambėjo daina:' „Kovoje 
už laisvę jus žuvot, drau
gai....” , ,L.U?

Iš Kauno.
Kauno mergaičių gimnazi

joj daleido mokyti lenkiškos 
kalbos; apie mokinimų lietu
viškos nieko nesako^

Iš Kauno kalėjimo paleido 
išviso 166 politiškuosius, ka
dangi jiems nė jokios kaltės 
negalima buvo darodyti. O 
vienok juos be sūdo laikė ka
lėjime kelis mėnesius.

Iš Kauno gubernijos kalė
jimų paleista dar 53 žmonės, 
nusidėjusiejie prieš valdžių. 

į Kaune, užsirašant ant ran- 
' do paskolos, vietiniai bankai 

surinko užsirašančių ant 400- 
000 rubl..

Kaune, darbininkai Til- 
mansojiirktuvių vėl pareika
lavo pakėlimo algų. Savi
ninkai ketina suvisu uždary
ti dirbtuves.

.< ■

Iš Kauno gub..
(Ištrauka iš laiško).

AĮusų laiškuose, rašytuose 
tau,'buvo aprašyta, kaip Uš
nėnus apstojo dragūnai pir
mose dienose vasario. Tuo 
jaus klausė: kur nakvojo

- „cicilistai”? Žinoma, visi pa
sakė, jog pas Elenų Ž.. Ap
stojo kratyti musų kiemų ir 
Višinskų; paties Višinskio 
nerado namiej, pačių sumušė

- nagaikomis. E. Ž. nemušė, 
bet iškratė visas kerčias, iki 
paskutinio šiaudo; ant lai

dinės, nieko nerado. Norėjo 
■ suimti D. Višinskį ir A. Veik-

šų, bet jų abiejų nerado na- 
^miej, liepė desėtninkui ir vi- 
fbornui juos pristatyti, o E. 
kŽ. ant rytojaus pristatyti a 
i Užventį; per naktį po sargy
ba namieje paliko. Išpėrė 
nagaikomis Poškaus žentus, 
Ant. Jankų ir daugiau dar 
kitiems kliuvo. E. Ž. nuo 
sargų naktyj išbėgo. Aseso
riaus prisakyta sodiškiams, 
kuoiųet tik pasirodytų na-

* mie, tuojau jų suimti ir urėd- 
ninkui pristatyti. Sodoje 
pagarsino,- jog į Amerikų iš
važiavo. Ant rytojaus, po 
kratos, sušaukė į Užventį vi
sus sodiškius, suklupdė ant 
rinkos prieš karčiamų ir pri- 
saikino, jog daugiau nebe
klausys prakalbų, nepriims 
„cicilikų”, kur juos pajutus,

i suims ir pristatys policijai.
Vyrai suklaupė, prisiekė vi- 

! akų išpildyti. Raštininkų, 
•mokintojų, kuriuos buvo iš- 
įmetę, atgal priėmė. Suėmė 
'16 vyrų, išvežė Šiaulių kalė- 
jiman, suėmė visus, kurie 
daužė monopolių,. vogė ir gė
rė, paskui uždegė. Ant 
viens kito darodinėjo, skun
dė; liepta užmokėti 900 rb.. 
Ušnėnai, kaipo kalčiausi, už
mokėjo 100 rb.. Iš burliokų 
Kolai niškių ir Paloniškių 

’ sutaisė „juodųjų šimtinę”, 
paliko jiems šaudykles ir pa* 
tronų. Jeigu kur pajustų 
tarpe žmonių buntų, davė 
tiesų šaudyti, malšinti. To
kių tvarkų padarę, ištraukė 
ant Lūkės ir Kuršėnų. Po 
to kelis sykius padegė Už- 
šventį, keno jaujų, keno trio- 
bų, bet vis iki šiol užgesino 
gaisrų, neleido ižsiplatinti. 
Kas padeginėjo, negal sugau
ti. .Mėto raštus, kuriuose 
pasakyta: „geriejie žmonės 
pasitraukite, o kaltininkus 
sudeginsime”. Kas geriejie 
Ir kas kaltininkai — nežinia.

Ponas P., keturi jau mė
nesiai kaip kalėjime Kaune; 
dabar žandarai važinėja, apie 
jį tirinėdami, šaukė Kelmėn 

. pas žandarus mane ir dar ke
lis vyrus, liudytojus. Ant 
P. nieks negalėjo nieko blo
go pasakyti, bes nieks nieko

nematė. Žandarai sakė, jog 
aš ir Kai. esame kaltesni ne
gu P?, turbut, liudytojai ap
skundė. Girdi „jūsų vieta
— kalėjime”, bet „Bog s va- 
mi”! Kad butų vienybė, 
viens kitų neskustu, raudon- 
siuliai negautų viršaus, o da
bar bepigu jiems! Žmonės, 
jeigu įmanytų, iš piršto iš
laužę, nebūtus daiktus plepė
tų; juk ir P. sėdi tik per 
žmonių Ii ežiu vi us. Pasklido 
visokios kalbos, buk pas jį 
yra dirbtuvės, kur revolve
rius ir bombas dirba, pro- 
kliamacijas spaudina ir daug, 
daug panašių kalbų prikal
bėjo; niekas nematė, o plepa
— juokai buvo, girdint, kaip 
raudonsiuliai įtikėjo ir žudo 
žmogų.

Pamislyk dabar gerai apie 
savo svajojimų surengti vi
suotinų štraikų.... Ant ko 
gi galima remti tokias viltis? 
Jeigu dabar kas nors ant 
juoko pradėtij apie tokius 
štraikus kalbėti, tikrai visa 
minia pultų, užmuštų, sudra
skytų, išsižioti neleistų. Vi
si yra pertikrinti, jog per ,,ci- 
cilikus” turėjo nukentėti. 
Akliai! nemato, kad ne per 
tuos vadinamus „cicilikus” 
nukentėjo, bet per savo ne
susipratimų. Supratę, 'pa
matys, jog „cicilikai” teisy
bę sakė ir tas įvyks, kų jie 
sakė.

Tokios tai, mat, nuomonės 
žmonių. Šimtinė voš dalis 
sodiečių geriau supranta, o 
99 iš šimto mato vargų kaltę 
„cieilikuose”. Mano nuo- 
nė, jog dar poros dešimčių 
metų praslinks, ir be skai- 
tliaus aukų kris, kol iškovo
sime savivaldų, nes dabar 
nė išmanytų žmonės, kaip 
valdytis. Apšvietos, supra
timo stoka! Teko man kal
bėti su susipratusiais oficie- 
rais; jie sakosi, iš visų pusių 
bandė prieiti prie kareivių. 
Sako* jog tenai tokia juoda, 
tokia kieta uola, nepakruti
nama tamsybė, neišpasakyta, 
negalima užkabinti, bet rei
kia stengtis, kad nors trupu
tį apšviestosnius išleisti kar
ei vi jon. Visur, visurapšvie 
timo stoka. Dūma, kokia 
ji nė butų, sulyg mano nuo
monės, nors prasčiausi butų 
atstovai, tik vis pareikalaus 
šio to. Mokyklos, abelnai, 
visiems rupi. Nors mokyklų 
liuosybės pareikalaus, kų 
nors vis turės duoti. Sulyg 
mano nuomonės, nereikėjo 
durnos boikotuoti, juo dau
giau butų rinkę, juo geresni 
atstovai butų pakliuvę. Da
bar gal nieko nereikalaus, 
o valdžia pati nesiūlys ir 
klaidžiosime tamsybėje, kaip 
iki šiol. Pamatysim....

Pavasaris šįmet puikus 
kaip retai, tikimės gerų me
tų, nemislijame baduoti, bus 
išarta ir pasėta. Gal? vien 
surinkti kas kliudytų.

16 balandžio buvau I Vil
niuje laidotuvėse Povilo Vi
šinskio. Štai ir pagriuvo 
tvirtasis ramstis lietuvy
stes! .... Nebetekome kar- 
ščiausio darbininko musų 
dirvoje! Čia, turbut, pri
spirs badas!... ^ ^ Dabar 
liūdna, liūdna širdžiai!.... 
Nors paukšteliai čiulba, me
deliai sprogsta, oras" kvepia, 
pijolkos žydi, bet širdys su
spaustos.... Vieni krau
juose paplūdę lenda po že
me, kiti be oro žiopčioja 
iiroškiuose kalėjimuose, kiti 
misa žemę, garbindami de
spotus, keikdami kovotojus. 
O visų sprandus kasinėja 
juoda gauja nagaikinė. Be
pigu jums ištolo gražiai sva- 
; oti! Svajokite, sapnuokite, 
gal kuomet nore įvyks jūsų 
svajonės..... Q. Q.
Iš Anykščių, Ukmerg. ap..

11 d. bal. (mask. kai.), vi
durnaktyj, Anykščiųmieste- 
lyje pas Kardimavičienę atši

grūdo keli sargybiniai, Bir- 
kauoko vedami. Jie jie- 
škojo Kardimavičienės tento 
Verbickię, kuris pirmiau bu 
vo suimtas, bet vežant Uk
mergės kalėjiman, nežinomų 
užpuolikų atimtas. Radę 
vienas moteris namie, jie pra
dėjo uostyti pasieniais, neži
nia ko. Moters, išgirdusios 
už durių rusiškus keiksmus, 
manė, kad ir pristovas yra. 
Bet paskui, pamėčiusios pa
stovo vietoje Birkauckų, pra
dėjo jį lojoti. Tada jis, iš
traukęs iš sargybinio nagai- 
kų, ėmė* jas vienmarškines 
kapoti. Duktė, išsprukusi- 
iš „tvarkadarių” rankų, nu
bėgo pas pristovų. Tų dienų 
pas jį buvo atvažiavęs isprku- 
ninko padėjėjas buk pabarti 
pristovų užtai, kad jis ,,per
daug jau” mušųs žmonis. 
Kardimavičiukė apskundė 
Birkauckų isprauninko pa
dėjėjui, ir tas patubdė jį ka
lėjimai!.

Buvo pakalbėję, kad išda
vėjų Birkauckų varysiu Uk
mergei!. Susirinko daugybė 
žmonių: vaikų, moterių, vie
ni su lazdomis, kiti su akme
nimis, kiti su grumstais. Vi
si šaukė: „mušime Judošių!” 
Birkaūckas ir sargybiniai 
pradėjo prašytis, kad nebe
varytų, nes juos visus galį 
užmušti. Tris paras palaikę 
kalėjime, paleido. Matyti, 
gerai žmonėms įkyrėjo, kad 
net pats pristovas pasakęs 
jam: „vistiek tave užmuš!”

,L.U.’[:

Iš Gruzdžių, Šiaulių aps..
19 d. bal., buvo renkami 

kaip-kurie Gruzdžių Skolina
mosios ir Taupomosios Ben
drovės viršininkai. Prieš 
rinkimus pasklydo gandas, 
kad valstiečiai norį numesti 
visus viršininkus bajorus ir 
jų vietoje pastatyti savo 
žmonis, kaip štai yra. Žaga
rėje; Išgirdo apie tai ir ba
jorai: susirinkę, pradėjo ta- 
rytis. Kų jie ten nutarė, nė
ra žinios, tiktai atėję žmones 
į rinkimus, pamatė visur pri
statyta dragūnų: įr iš vi
daus, ir iš lauko pusės. ų Prie 
tofcių aplinkybių valstiečiai 
nebeišdryso užkabinti bajorų 
ir paliko juos valdininkais ir 
tolesniam laikui (nors įnešė- 
jų bajorų bendrovėje beveik 
nė vieno nėra — jie tiktai 
skolina). Atsisakius nuo 
vietos kn. Rėksčiui, buvo iš
rinktas jaunas, žmonių myli
mas kunigas Skorupskis. 
Bet - • • • rinkimams perėjus, 
valstiečiai patyrė, kad rinki
mų protokoluose užrašytas 
ne Skorupskis, bet bajoras 
Tokevičius, kurio kandidatū
ra nebuvo net statoma balsa
vimui. Tokiu savo pasielgi
mu bajorai tiktai dar labiau 
sukėlė prieš save valstiečius: 
čia visiškai 'nustojo jie įeiti- 
kėjimo.........  ,L.U.’

Iš Vlekšnų, Šiaulių apsk..
Kada visur pradėjo atsta

tinėti rusus valdininkus ra
štininkus, mokytojus ir tt., 
ir musų valsčius teippat nu
tarė prašalinti senųjį rašti
ninkų rusų ir jo vieton parsi
kviesti lietuvį. - Pakalbėję 
su klebonu ir patyrę, kad ir 
žemiečių viršininkas nieko 
prieš tai neturi, jie pasisam
dė lietuvį raštininkų Juške
vičių, seniau buvusįjį rašti
ninko padėjėjų. Algos jam 
paskyrė 700 rubl., iš kurių 
jis turėjo laikyti tris padėjė
jus, sargų, pirkti valsčiaus 
butui malkas ir tt.. Be to, 
jam, kaipo savam žmogui, 
buvo prisakyta neimti iš žmo- 
nė nė skatiko už paliudiji
mus ir kitokius parašymus. 
Jaunas, nepratęs raštininkė
lis, sutiko, bet greitai pama
tė, kad prie tokios algos jam 
gali ■ prisieiti badu mirti. 
Tada jis pareikalavo, kad i 
jam butų daugiau mokama.

------------— ....
Valsčįuą^tsiąųkė ir Juškevi- 
Čius buvo priverstas atsi
traukti puo vietos. Valstie
čiai iš pradžių labai buvo į- 
pykę: „l&dėlHu, girdi, mus 
teip apg^ai? ? Męs norėjome 
turėti raštininkų savo žmogų, 
o dabar Itu pats atsisakei.” 
Na ir parisarrf&ė jie naujų ra- 
štininkųjf ru^f Kdkų.' Bet, 
žinoma, už tokių algų,- kaip 
buvę-, rųokanyi Juškevičiui, 
jis tąrnaąti nesutiko ir val
sčius paskyrė ąlgos 700 mb. 
vietoje 1200* kadangi jis at
sisakė savo, pinigais pirkti 
valsčiui rn^kas, tai sulygo 
ant 1000 ruty.. Beto, Čia ne
buvo priskai|yti vįsoki paša
liniai pelnai.

Apie tų Kokų turiu dar 
priminti, kid jis jau dveji 
metai atgal rbuvo Viekšnių 
raštininku if dėl savo nedoro 
pasielgimo buvo pavarytas. 
Paskui, jis buvo Gruzdžiuose 
raštininku; iš kur 
buvo pavarytas.

Toki 
škiai!

gu neužrėž su nagaika per 
nugarų ir džiaugiesi, praėjęs 
nepaliestas. Motinos savo 
vaikus baugina ne vilkais ar 
kokioms kitoms baidyklėms, 
bet dragūnais. Kokių ketu
rių metų kūdikis, parėjęs na
mon, giriasi tėvui: ,,tėtuk, 
sutikau dragūnus, bet išbė
gau, manęs riepagavo!”

,L.U.’

teippat

tai musų

Prieš
Žagarę

viekšni- 
,L.U.’

Iš Žagarės?
^velykaa atsibaldė į 
dragūnų būrys, ko

kiu du šimtų, su anuotomis 
ir keliais dficierąįs. Tuojau 
buvo sušaukti miesto žydai 
Ir valstiečiai. \*ir buvo jiems 
iepta pataisyti telefonus 

terp Nariškino dvarų, kas- 
žinkeno dar prieš kalėdas iš
ardytus. Pirmų dien$ vėly
vų vėl buvo sušaukti žydai 
ant rinkos. -‘Jiems susirin
kus, atlėkė5 keliosdeMmtys 
dragūnų ir jų- vadas Osten- 
Saken. Šis, atėjęs, sušuko, 
kad visi kjėpui’ės nusimautų, 
atsigręžęs^į susirinkusių žydų 
minių, pasakė lėms: „aš esu 
jūsų ponas ir dievas ir galiu 
su jumis "^kų tinkamas dary
ti!” 
vyriL 
čiaus 
pašok _ 
statytas (fAgtriVų šaudykles, 
suėjo į raštinę, Tenai O- 
sten-Saken kata antinė jo j uos, 
kas per apyabšfį šovęs ir lie* 
pė pristatyti jam kelias de
šimtis revdlvėrių ir šaudy
klių. Kiol burių sunešti re- 
volveriaii jie ’feuėmė kokius 
penkis žydus, -bet ant ryto
jaus paleido jtfds ir liepė per 
sanvaitę sunėšft kelis Brow- 
ningo revolverius'ir kelias 
šaudykles. b Jei nesunešių — 
gazdino visųF ifciestų armoto- 
mis sudaužyriųs. TaČiaus, 
s^nvaite jau duėjo, . bet dar 
miesto neeiidaužė, nors re
volverio niekas nė vieno ne
atnešė.

Dragūnai stovi Nariškino 
dvaro triobosė. Arkliams 
pašarų imasi iš dvaro, mėsų 
gi perkasi mieste. Kų sa
kau, perkasi? A Jie nesiper
ka, bet atėję į mėsininkų, iš
siplauna iš pirmagalio ge
riausių, vadinamų „košernų- 
jų” mėsų, kaulus’ palieka ir 
užmokėję po 10 kap. už sva
rų, išeina sau. n.* Košernoji gi 
mėsa su visais ^aulais pigiau
siai kaštuoja ahksinų svaras. 
Negalėdami prifeš tokių dra
gūnų sauvalių Atsispirti, žy
dai mėsininkai Nusitarę, nu
stojo galvijui:i$kerdę. Dra
gūnai įsiūlo. d. bal., ofi- 
cierai su įrriitOT u ir žanda
rais susišaukė -rimšini nkus ir 
negavę mėsos, iiždarinėjo vi
sas jų sankrovai' ir primušė 
antspaudas^ Dabar per dra
gūnus visas! mihstas liko be 
mėsos. i j ; D

Dragūnai kaip koki 
rys, laksto p6 miestelį, 
tuodami nagaikomis ir 
dindami jau ir i>e to labai į- 
baugintus žydus ir krikščio
nis. Sutemus,.* miestas kaip 
išmiręs, nė girtų nesutiksi. 
Net ir turgaus, dienomis, 
kaip tiktai pavakarė, miestas 
lieka tuščias, lyg iššluotas. 
Sutiksi kur kokį dragūnų, 
nenoromis teip ir žiuri, be-

i! ’ ■ • Tai pasakęsr* -visiems
yriš&iamllliepė Sueiti j vals- 

. ,uvo 
at

žvė- 
švy- 
gaz-

lk Ukmergės, Kauno gb..
Ungurių sodžiaus ūkinin

ko Todžio, vienų naktį išplė
šė vagys klėtį. Todis paė
męs Taujėnų u'rėdninkų ir 
keliatų kaimynų, nuvažiavo 
Varžų sodžiun kratyti gyve
nančių ten įtariamųjų rusų 
(sentikių). Suėjus jiems vie
non trobelėn, subėgo kiti ru
sai ir pradėjo šaudyti per 
langus. Nušovė du broliu 
Auguliu; paskui, įsiveržę vi
dun, užmušė jų brolėnų ir 
smarkiai sužeidė Smetonų, 
Naujikų, Kazelį, Namikų tr 
urėdninkų (šie trys, nuvežti 
ligonbutin, pasimirė).

Tie sentikiai gyvena čia 
nuo lenkmečio; mat vyriau
sybė įkūrė j uos čionai vieti
niams žmonėms rusinti? Tik> 
tai rusintojai • iš jų tai men
ki, bet Vagys ir plėšikai pir- 
miejie: apylinkės žmonės dėl 
jų turi daug baimės ir neri
mo. Pernai metais senosios 
tvarkos šalininkai rinkosi iš 
jų juodašimčius,* tačiau s dar
buotis jiems neteko: netru
kus, atvyko dragūnų ir pė
stininkų būriai ir pasiėmė tų 
darbų ant savęs. Šįmet iš tci 
pačių rusų keliatas gavo sar
gybinių vietas.

Praslinko kelios dienos po 
minėtųjų muštynių ir buvo 
„tardymas.” Ukmergės „is- 
praunikas” su dragūnais at
bildėjo Unguriuosna. Dra
gūnai liepė privirti jiems mė
sos (buvo jų daugiau kaip 
20) ir duoti arkliams avižų. 
Prisivalgę ir arklius pritino- 
bę, tada tiktai nujojo Var- 
žuosna. Ten suėmė 16 rusų 
ir Šeip žmonių, bet greit vi
sus vėl paleido. Ginklų nuo 
jų neatėmė ir dar gi visiškai 
nekratė."'

Tai teip musų policija rū
pinasi apginti žmonis nuo 
vagių ir plėšikų?.... •> .

Iš Minsko.
Iš Minsko gubernijos į vie

špatystės rodų likosi išrink
tas lenkas dvarponis E. Woy- 
nilowicz, turintis dvarų Sluc- 
ko pa v., perdėtinis Minsko 
žemdirbių draugystės.

Minsko gub. į durnų išrin
ko: lenkus: * advokatų Led- 
nickį, Anczewskį, Drų Maso- 
nį, kunigaikštį Druckį-Liu- 
beckį, Skirmuntų, Labanskį 
ir Wiszniewskį ir žydų Ro- 
senbaumų, teipgi ūkininkų 
Gotowicų.

Iš Baltstogės, Gardino gb..
Baltstogėj, į gyvenimų fa

brikanto Braunero, nesugau
ti vyrai metė bombų. Ex- 
pliozijos, pati Braunero liko
si sužeista.

Baltstogėj, į kontorų Rich- 
tero dirbtuvių nesugauti vy
rai metė bombų. Expliozija 
išnaikino kontoros įtaisymų, 
bet žmonių neužgavo.

Knišine, Baltstogės pa v., 
suštraikavo darbininkai Špi* 
tolno dirbtuvių.. Darbinin
kai reikalauja pakėlimo al
gų ant 10%.

Iš Lietuviško Brasto.
B rašte, .policistas suėmė 

kokį ten nusidėjėlį. Tasai 
išsitraukė revolverį ir laikan
ti Jį policistų pašovė į kojų. 
Bandant paleisti antrų šūvį, 
policistas sudavė į rankų 
teip, kad šūvis šovėjūi patai
kė į galvų ir užmušė ant vie
tos.

štuotas oficieras kalėjimo 
sargybos Lebedev, kadangi 
pasirodė, kad jis tarpininka
vo terp sėdinčių kalėjime ir 
esančių laisvais suimtiniu 
draugų. Ar oficieras darė 
tų dykai, ar už užmokesnį; 
dar tikrai nežinia.

Dinaburge, į reališkų mo
kyklų Nežinia kas metė bom
bų. Expliozijos vienas mo
kintinis tapo sunkiai sužei
stas, keli sužeisti lengviaus.

Čianykščiame apskričio 
sude buvo perkratinėjama 
prova apskųstų už maištus 
pakeltus pereituose metuose 
čianykščiame kalėjime. Mat 
čia, dėl žiaurumo kalėjimo 
perdėtinio, kaliniai susibun- 
tavojo, pradėjo baldyti į du
ris. Perdėtinis liepė karei
viams šaudyti ir jie užmušė 
kalinius Magidų ir Zivų. 
Užtai gubernatorius prašali
no nuo vietos kalėjimo nž- 
veizėtojų. Užėmusį jo. Vietų 
Sborskį gerai apdaužė kali
nys Truskovski. Tų tai ir 
eudijo dabar apskričio sūdąs. 
Nusprendė jį ant 8 mėnesių 
kalėjimo. ’

Iš Latvijos.
Rygos kariškas sūdąs, už 

suokalbį prieš randų, nu
sprendė prie * sunkių darbų 
Siberijos kastynėse: Zazuc- 

1 kį, Vosiliųį Pope ir Kublin-

Rygos miesto atstovu į du
rnų išrinko advokatų Gros- 
waldų, latvį. Apskritai La- 

: tvijoj, vien dvarponių atsto
vais yra vokiečiai. Miestuo
se ir valsčiuose visur išrinko 
latvius. Latviai sutarė su 
maskoliais ir ėjo visur išvien 
su jais prieš vokiečius, kurie 
laike 
prieš žmonis, drauge 
caro

Skraidytojų buria nuplakė 
su kanČiais visus tarnus dva
rą Gulbino, Latvijoj,- už tai, 
kad jie nežinojo, kur dingo 
dvaro savininkas. Dvarų sa
vininkai juk niekada tar
nams nepasako, kur keliau
ja. u

Bewero valsčiuje kareiviai 
plakė kaimiečius, davė net 
po 100 kirčių už tai, kad ne
atiduoda ginklų. Tuom tar
pu likosi darodyta, kad kai
miečiai tie nė jokių ginklų 
neturėjo.

Latvijoj dvarponiai vokie 
čiai pradeda gryžti į savo 
dvarus, bet bijosi latvių, ku
riems teip daug blogo pridir
bo. Visokios neramios ypa- 
tos siūlosi dvarponiams už 
apginėjus, laikraščiuose pa
sitaiko apgarsinimai su pasi
siūlymais baronams mokan
čių gerai šaudyti.

Runeršhofo savininkas, ku
ris teipgi buvo pabėgęs, da
bar sugryžo ir prašalino nuo 
vietų visus tarnus ir darbi
ninkus. Ūkininkus varo iš 
jų samdomų ūkių, gazdina 
išdeginimu jų krutančių tur
tų, jeigu greitai neišsikrau- 
stys.

Buvęs po vadovyste pagar
sėjusio jenerolo Orlovo La
tvijoj gvardijos ulanų regi- 
mentas, ; pasigarsinęs plėši
mais ir sušaudmojimais ne
kaltų žmonių, ištraukė iš La
tvijos saugoti carų į Peterho- 
fų. Vietoj ulanų, į Latvi jų 
siunčia caras gvardijos kazo
kus. Kas užims Orlovo vie
tų, dar nežinia.

buvo išvaryta 65 mokiniai 
(lietuviai ir lenkai); rusai ii 
vokiečiai prie štralkų nebuvo 
prisidėję. Iš tų pavarytųjų, 
35 buvo dar jeneral-guberna- 
toriaus nubausti keliais mė
nesiais kalėjimo. 17 Bloki
nių atsėdėjo Marijampolėje, 
terp jų buvo ir 14—15 metų 
vaikų. Su išėjusiais iš kalė
jimo teko kalbėtis: nė kiek 
nematyti, kad bent vienas 
butų nusiminęs, graužtųsi 
— visi didžiuojasi teip pasi
elgę.

Lietuvių kalba Veiverių 
seminarijoje išguldoma nuo 
seniau, tiktai po vienų valan
dų per sanvaitę jai paskiria
ma kiekviename kurse. Lie- - 
tuviškai išguldo dar ir kata- 
likti tikėjimo mokslų: 7 va
landos per sanvaitę ir 4 vai. 
ir 5 vadinamos ,,paveik, 
alingos mokyklos” skyriuo
se.

Neseniai Veiveriuose apsi
lankė mokyklų globėjo padė
jėjas ištirti seminarijos da
lykų. Gero daug tikėtię iš 
jo negalima. Kų jis ten pa
darė, dar nežinoma.

Marijampolės gimnazija 
manė, kad tasai didis ponas 
ir gimnazijų aplankys, bet 
nesulaukė. ,L. U.’

žmonių sukilimo ėjo 
su

budeliais.

U Dinabnrgo, Vitebsko g.
Dinaburge likosi suarė-

Veiverlų mokytojų semi
narija.

Lapkričio mėnesyj semina
rijoje prasidėjo štraikai; mo
kiniai pareikalavo, kad visas 
-seminarijos mokslas butų 
lietuviškai išguldomaa (buvo 
ir daugiau reikalavimų). 
Visuose trijuose seminarijos 
kursuose buvo 85 mokiniai: 
48 lietuviai, 17 lenkų, 17 vo
kiečių arba ,,prūsų” ir 3 ru
sai. Valdžiai paėmus viršų,

\ i Mokslo vadovėliai.
Pernai Amerikos lietuviai, 

pastebėję, kad dabar labai 
reikalingi lietuviški mokslo 

, vadovėliai, — Lietuvoj pra
dedamosiose mokyklos®,1 kur, 
gyvena lietuviai, moksltftfrei- : 
kės išguldinėti lietuviškai, 
—^apskelbė kelis „konkur
sus”: jie paskyrė po du šim
tu rublių tiems žmonėms, 
kurie parašys geriausius 
mokslo vadovėlius.

Kaip, kas ir kuomet reikės 
padaryti, kad galėtų paga
linus išsipildyti šitas puikus 
Amerikos lietuvių sugalvoji- 
mas, pavesta buvo ,, Lietuvių 
mbkytojų eųj ungai”. < Taigi - 
„mokytojų bu junga”, kuriai 
šitas dalykas teippat rupi, 
dabar apskelbia penkis^ kon
kursus:

1) Pirmųjų tnetų 
skaitymo ’■ knyge- 
1 e i (mokslo vadovėlis, ski
riamas mokiniams, tuoj išė
jus abėcėlę).

2) . Antrųjų metų 
skaitymo kny g e* 
1 e i.

3) Aritmetikai (už- 
davinynas su paprasčiausiais 
veiksmų išaiškinimais, ski
riamas pradedamomsioms 
vienakliasėms mokykloms; . 
uždaviniai iš kasdieninio 
žmonių gyvenimo).

4) P i r m ų j ų • 
geografijai 
lapinis; vadovėlyje 
duoti geras supratimas apie 
Lietuvos kraštų ir jo ypaty
bes).

5) Lietuvos isto
rijai (iki paskutinių lai-, 
kų; vadavėlyje reikėtų iškel
ti aikštėn „žmonių” gyveni
mas ir parodyti, kiek ir kaip 
tas gyvenimas buvo surištas 
bu Lietuvos kaimynų gyve
nimu). •

Tiems žmonėms, kurie no
rės geriau suprasti viekų, kas 
bus su tų vadovėlių parašy
mu sujungta, reikėtų kreip
ties į Tam. Žilinskį (Kaunas, 
Mikalojaus prospektas, Grun- 
valdo namai), O. Pleirytę 
(Vilnius,'„Vilniaus Žinių” 
redakcija), arba F. Bortke- 
ičienę (Vilnius, Šv. Jurgio 

prospektas, No41).
Į konkursų galima siųsti 

rankraščiai arba jau spau- 
inti vadovėliai. Paskuti

nis tokiems vadovėliams šių- 
;i paskirta 1907 m. birželio 

1 (14) diena. Vadovėliai 
reikia siųsti T. Žilinskui.

Jei iki to laiko nebūtų vi
sai gerų konkursui vadovė
lių; tad žmonės, kuriems bus 
pavesta apie juos spręsti, *ga-

ių e t ų 
(bū žėm- 
reikėtų
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lės paskirti šimtą rublių tam 
autoriui, kurio bus geriau
sias, kad ir ne visai geras, 
darbas.

Kas gi spręs apie vadovė
lių gerumą? Bus susižinota 
su tam tikrais žmonėmis ir į- 
įtaigomis ir • iš tų žmonių, 
kurie apie tokius vadovėlius 
nusimano, bus išrinkti keli 
teisėjai, kurie spręs apie va
dovėlių vertę.

Iš Prūsų Lietuvos.
Šį pavasarį tvanai daug 

nuostolių pridifbo Prūsų 
Lietuvoj, ypač Šilokarčiamos 
ir Pakalnės paviečiuose. 
Nuostolius tvanų padarytus 
skaito ,ant pusės milijono 
markių.

Ant paskutinio kiaulių 
turgaus Tilžėj už kiaules mo
kėjo: už porą paršų po 15— 
20 Mk., už suaugusias kiau
les po 50—53 M k., už penė
tas po 46—48 Mk. už kiek
vieną 100 svarų gyvo gyvulio. 
Už javus mokėjo: už šėpelį 
kviečių 6.90—7.00 Mk., ru
gių — 5.80—6.00 Mk., . mie
žių — 5.10—5.40 Mk., avižų 
— 4 Mk.. Už centnerį šie
no mokėjo po 3.00—3.20 
Mk., šiaudų 2.70—2.80 
Mk..

Endziškiuose, netoli Lapy- 
nų, sudegė tvartas ūkininko 
Riecl^erto. Sudegė teipgi: 
20 karvių, poras veršių ir be
veik visi arkliai. Išgelbėjo 
tik penkis jaučius ir dvi ku
melį.

Iš Johanesburgo, Pietinėj 
Afrikoj.

Šv. Juozapo Dr-tės Sąna
rys, — korespondencijoj (li
pusioj ,,Lietuvoj” 5 nura..ra
šė, buk čia yra daug lietuvių 
norinčių būti ne lietuviųtau- 
tos sąnariais, ir broliais kitų, 
bet ponais kitų.

Pagirti reikia gabumą p. 
Sąnario — kuris iš kalno žmo
nių norus pažįsta, tik gaila, 
kad nepasakė, kame jis tuos 
norus patėmijo, ir kame ir 
kokiu budu jo aprašyti lie
tuviai nori būti „ponais ki
tų”. Negerai padarė p. Są
narys, neparodęs tų norų nė 
mažiausio apsireiškimo, be 
tikro nurodymo, nors lietu
viai ir atkreiptų savo atidą 
ant p. Sąnario straipsnio, 
vienok nežinotų, koki lietu
viai „nori būti ne tautos są
nariais, bet ponais kitų.” 
Taigi p. Sąnarys vertas pa
peikimo dėlto, kad aškiai ne
nurodė lietuviams, kurios 
ypatos nori ponauti ant jų ir 
kokiu budu? Sąnarys sako: 

. „yra čia lietuviai aristokra
tai, besistengianti kitus iš- 

’. naudoti, statanti savą. augš- 
čiau už kitus ir tt.” Kaipo 
faktą nurodo, kad toki lietu
viai nenori draugauti su ki
tais lietuviais, turi skyrium 
užeigos vietas. Teip vienok 
apsieina netik menami aristo
kratai, bet ir.kiti doresni lie
tuviai, nes didesnė dalis mu
sų lietuvių ne pripratę prie 
doro ir rimto apsiėjimo; tan
kai sueigose užsiima tuščioms 
kalboms, arba sueina apsigė
rę, susibara ir susimuša; tad 
kurie norį to viso išvengti, 
saugojas su mažai žino
mais didesnių susiėjimų, 
ypač jei reikia apie ką nors 
rimtai pasikalbėt. Ant galo 
ir p. Sąnarys nurodo, kad: 
,,tie aristokratai užima mu
sų draugysčių viršininkų vie
tas.” Išrodo, lyg kad tie 
„aristokratai”, kaip koki ca- 

. rai, prąščiokėlius užkariavo 
ir užėmė jų „draugysčių vir
šininkų vietas”. Nesupran
tu kodėl p. Sąnarys teip kal
ba, pats žinodama, kad sąna
riai juos viršininkais aprin- 

/ ko ir palaiko tol, kol jiems
‘ yra geri.

Sąnarys, aprašęs ponus 
ir aristokratus, “ užsipuola 
ant manęs, buk. aš kokiam 
ten ponui Šv. Jurgio draugy

Norwa.t, Mich. Su visu 
išdegė miestelis Quinnesee 
Nuostoliai gaisro padaryti 
labai dideli.

Boone, Ia. Sudegė čia 
Boone Cereal Co. dirbtuvės. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 125000 dol.

Macon, Ga. Sudegė čia 
medvilnės presavimo įtaisos 
Georgia Central geležinkelio. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150000 dol.

/
New York. Sudegė čia 

įtaisos „Sanitary Utilizing 
Co.” Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant $1000- 
000.^

Vėtros.
Erick, Okl. Šitose aplin

kinėse, netikėtai užkilusi vėt
ra, išgriovė 6 farmas. Prie 
to viena ypata likosi užmuš- 
mušta, o daug tapo sužei
stų.

Expliozijos.
Shenandoah, Pa. Kasty- 

nėse Philadelphia & Reading 
Coal Co. atsitiko baisi eiplio- 
zija, kurios penki darbinin
kai likosi sudraskyti, o 13 
tapo sunkiai sužeistų. Mat 
vienas darbininkas, nešantis 
dinamitą, pametė jį ant že
mės, nuo susitrenkimo dina
mitas eipliodavo.

stės,. važiuojant į Ameriką 
padovanojęs 25 - svarus ster
lingus draugystės pinigų— ir 
tai be žinios sąnarių. Ne
suprantama, su kokiu tikslu 
p. Sąnarys apie tą rašė, be 
jokių teisingų apsvarstymų, 
ir net nežinodama,. kad Šv. 
Jurgio draugystės Johannes- 
burge nėra; kas link tų 25sva- 
rų kaipo dovanos, kurią buk 
aš davęs kokiam ponui, tai 
p. Sąnarys gal girdėjo, bet 
nežinojo,kad tai nebuvo dova 
na,o tik skola prigulinti tam, 
kuris per draugystę jam ati
davė, o kad aš, visiems sąna
riams sutinkant, išdaviau pi
nigus, tai pašaliečiai prama
nė, buk aš daviau dovaną be 
žinios sąnarių, ir p. Sąnarys 
nepatingėjo per laikraštį už 
teisingą garsinti, ir mane 
kaltinti neva už mėtymą 
draugystės pinigų, ir nepai
symą sąnarių nutarimų, kas 
yra bereikalingu užmėtinėji- 
mu, nes aš atlikau tik tą, ką 
sanariai ma pavedė.

Jeigu rėdą negera, ir drau
gystė negali atnešti naudos, 
tai ne mano vieno kaltė, bet 
podraug kaltas ir p. Sąnarys, 
kuris, vietoj nurodyti lie
tuviams geresnį kelią, pratin
ti prie geresnės tvarkos, prie 
supratimo savo reikalų, kaip 
tautiškų teip ir politiškų, 
parašė lietuviams, kad neku- 
rie nori būti „ponais ant ki
tų”, kad yra „aristokratai” 
ir tt., o nenurodė nė jokio 
kelio, kuriuo eidami, galėtų 
prieiti prie geresnio suprati
mo, įtaisyti geresnes draugy
stes, ir apsiginti nuo norin
čių „būti ponais ant kitų* ir 
„aristokratų.” Kad lietu
viai, kaipo mažai apšviesti, 
nesutvėria gerų draugysčių ir 
geros tvarkos, tai aprašinėji
mai vien tik blogų pusių (aš 
ne priešingas tam, jei ger$ 
nėra) negali atnešti naudos, 
nė lietuviams, nė draugy-J 
stėms, jeigu rašėjas neparo
do kaip ir kokiu budu visi 
blogumai turi būti pataisyti 
ir apversti ant gero. Taigi 
aš malonėčiau, kad p. Sąna
rys teiktųsi užsiimti tuom ką 
dabar apleido, ir daugiau 
dirbtų ant vietos gyvu žo
džiu, negu raštu, o ypač ma
žai teisingu, nes musų drau
gystė ir teip vadinami „po* 
nai-aristokratai” prieinami 
kiekvienam gero budo žmo
gui.

Pirmsėdis Šv.Juozapo drau
gystės

St. Chasinskas.

IŠ AMERIKOS.
Sugriuvo pliaflorma.

DEsMoiNEsjND.Čia atsibuvo 
presbiterijonų konvencija. 
Sulijus fotografuotis ant ty
čia padarytos pliatformęs 
700 delegatų, pliatforma su
griuvo ir ant jos buvę žmonės 
nupuolė žemyn. Prie to ir 
šeši kunigai likosi sužeisti.

Girių gaisrai.
- Escanaba, Mich. Šitose 
aplinkinėse siaučia girių 
gaisrai, kurie jau dąug nuo 
stolių pridirbo. Ugnis išnai
kino teipgi trįs miestelius. 
Girių išnaikino plotą 30 ket
virtainių mylių. Dega mie
stelis Stanley, turintis 5000 
gyventojų. Su visu išdegė 
miestelis Talbot, turintis 500 
gyventojų. Nuostolius gais
rus padarytus skaito jau mi
lijonais dol.

Gaisrai.
New York. Sudegė Čia 

pianų dirbtuvės Joel Dali 
pn. 402 E. 30 st. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
250000 dol.
/ Owosso, Mich. Sudegė 
čia didelės mebelių dirbtuvės 
Estey Manufacturing Co. 
Per tai 200 darbininkų nete
ko darbo.

IŠ DARBO LAUKO.
San Francisco, Cal. Žy

miai pakėlė čia algas darbi
ninkų dirbančių prie triobų 
^statymo. Mūrininkams, už 
8 darbo valandas moka 7 
dol., o paprastiems darbinin
kams 4 dol.

T Coemons,. N. Y. Pasi
baigė štraikai darbininkų 
čianykščių plytnyčių. Darb
daviai išpildė daugumą dar
bininkų reikalavimų.

W Seyferts, Pa. Čianykš- 
čios geležies dirbtuvės dirba 
gerai. Trūksta čia darbinin
kų. Ir iš kitur atkakę, pri
pratę prie darbo, galėtų čia 
patilpti.

Cleveland, Oh. Union 
plieno dirbtuvėse dirba prie 
visų pečių.

T New Castle, Pa. She- 
nango blėtos dirbtuvėse dar
bai eina labai gerai ir yra 
viltis, kad teip bus per ilges
nį laiką.

Scranton, Pa. Molde- 
riai Ma irHomsdalėj štraikuo- 
ja. Jie reikalauja 7 val.dar- 
bo dienos.

East St. Louis, III. Čia- 
nykščiose blėtos dirbtuvėse 
dirba tik iš dalies.

Harwick, Pa. Cianykš- 
čių kastynių savininkai atsi
sakė mokėti unijos mokestį 
darbininkams. Varo iš gy
venimų unistus ir jieško 
seabų. Tegul lietuviai nesi
duoda suvilioti.

5 Coalgate, Ind. Ter. Čia 
anglekasiai štraikuoja, todėl 
iš kitur darbininkai tegul 
neina čia darbo j ieškoti.

< East Chtcago, III. In- 
land dirbtuvėse, kur iki šiol 
dirbo negrai, juos prašalino 
ir dabar dirba baltiejie dar
bininkai. Darbai eina ge
rai.

Lebanon, Pa. Iš kitur 
pribuvę darbininkai Čia ne- 
gal gaut darbą, kadangi ant 
vietos jų yra daugiau, negu 
reikia.

T'-Fort Wayne, Ind. Dar
bai eina Šia negeriausiai, to
dėl iškitur pribuvę darbinin
kai negal čia gaut darbo.

T Yout?stown, Oh. Dar
bai eina čia gerai, darbinin
kų be darbo nėra.

*’ Sharon, Pa. Darbai ei
na čia gerai, visos dirbtuvės 
dirba pilną laiką.

LIETUVA
Pittsburg, Pa. Zug 

dirbtuvėse dirba prastai ii 
nėra vilties, kžd t&rbai pa si 
gerintų. T * v

5" WiiEEūNof, ,Va. Dal
bai eina čia nygeriįnsiai. D 
kitur pribuvę dubininkai 
negali gaut darbo.

T Connelsvule.iPa. Kum- 
berto blėtos dirbtuvės stovi; 
nėra vilties, kad darbai pra
sidėtų. 4o iri
- T Muncie, Ind. Darbai blė- 
tos dirbtuvėse eina gerai; 
ir iš kitur pribuvę darbinin
kai galėtų gaut darbą.

T Kewannee, III. Darbai 
Western dūdų dirbtuvėse ei
na gerai. Ir iš kitur pribuvę 
darbininkai galėtų prie dar
bo patilpt.

5 Kansas City, Kans. Dar
bai einą čia gerai, darbinin
kų be darbo nėra. Stato Čia 
dabar naujas gyvulių sker- 
čįjnyčias. Ir iš kitur pribu
vę darbininkai gaištų čia 
gaut darbą.

•, McKees Rocks, pĄ.Lock- 
ha r d to dirbtuvėse darbai eina 
gerai. Iš kitur pribuvę, pri
gulinti į uniją darbininkai 
galėtų čia gaut darbą.

5 Chicago, III. Tarnau
janti ant viršutinių „Union 
Loop, Co.” geležinkelių, iš 
viso 800 žmonių, nutarė 
štraikuoti, jeigu ne pakels 
jiems algų.

Chicago, III. Suštrai- 
kavo 150 knygų apdirbėjų 
Robert O Law Co. pn. 121 
Plymouth Place. Mat dar
bininkai pareikalavo prašali
ninio kompanijos j iš ,-New 
Yorko partr&utų prie darbo 
merginų. Kadangi, kompa
nija reikalavimą atmetė, tai 
visi darbininkai metė dar
bą. ‘ ,i

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš So. Chicajęo, I1L

Čia buvo sukauktas L. S. 
D. P. atstovo p. Žagaro visuo
meniškas susirinkimas, ant L. 
S. D. P. 32 kuopos vardo. 
Gražus būrelis lietuvių atsi
lankė. Pirmiausiai kalbėjo 
L. S. D. P. atstovas p. Žaga
ras, kuris aiškino Lietuvos 
padėjimą, kaip ten žmonės 
nukenčia kovoj už laisvę, 
kaip juos persekioja caro 
valdžia. L. S. P. A. 4 kuo
pos organizatoriaus, p. JanČau- 
skio, kalba labai žmonėms 
patiko, ką buvo matyt ant 
minios veidų, tą rodė ir ran
kų plojimai. Petraitis kal
bėjo apie socijalizmą, kurio 
dar daugelis nepažįsta. Ad. 
Almonavičia ir A. Bridir, 
savo kalbose užkliudė dvasiš
kų asabų gaspadines; jų kal
bos tūliems nepatiko, tie sa
kė: kad ir teisybė butų, bet 
ant kunigų nevalia šnekėti. 
Mat dar vis pas mus daug 
yra žmonių tokį klaidų tu
rinčių supratimą.

Jančauskas priminė susi
rinkusiems, kad gelbėtų savo 
brolius Lietuvoj kraujuose ir 
ašarose skęstančius ir badu 
mirštančius, kalbino paau
kauti, kas kiek gali, sušelpi- 
mui kovojančių už laisvę 
Lietuvos. Išgirdę įituoa žo
džius, daugumas griebė kepu
res ir išėjo perdūrus į kar- 
čiamą, kalbėdami^- verčiau 
doliMrį pragerti negu centą 
duoti tiems, kurie eina prieš 
karalių, musųit&vą^ Mat yra 
dar tokių mulkių, kurie krau
gerio gailisi labiau negu savo 
brolių. Jeigu kns nenori 
duoti, tegul neduoda, nieks 
su prievarta ne verčia, nėra 
ko bėgti iš svetainės. Čia 
ne carai, čia nieks ne plėš 
paskutinį skatiką. Dviem vy
rams perėjus per likusius,su
rinko aukų alkstantiems bro
liams $15.85, kuriuos pasky
rom L. 8. D. P., atitraukus

— __
10c. siuntimo kaštų. Kalbė
tojams ir aukautojams išta
ku širdingą ačiii.

K lau^ytojaą.
/

Iš Springficld, III.
Štraikai auglių kautynėse 

dar vis tęsiasi ir nežinia kada 
pasibaigs. Jau randasi to
kių žmonių, kurie netur pa
valgyti, o iš unijos paselpos 
vos po vieną doliarį gavome 
per šešias sanvaites straika- 
vimo. Tik dabar an^leka- 
siai pamatė<kad didelį klai
dą padarė, per daug tikėjo 
Mitcheliui ir kitiem? jo drau
gams. Jau kelinta diena 
kaip čia yra sočijalistas Phil
lips Veal. Jisai čia žmonėms 
sako prakalbas mieste ant 
gatvių ir salėse. Išrodinėja 
šiądieninį netikusi rėdą. 
Aiškina biaurumą visokių 
žmonijos vargintojų: karalių, 
kapitalistų ir dvasiškijos. 
Šitie yra biauriausi žmoni
jos vargintojai. Nuo jų nie
ko gero žmonės negali tikė
tis. Turi juos visai prašalin
ti arba nors jų sau valią su
siaurinti, kad jie žmonijai 
negalėtų kenkti. Kalba ir
apie revoliuciją Maskolijoj, 
apie jos pradžią ir apie Mali
mą Gorkį, kaip jo ameriko
niški kapitalištai į savo kote
lius neleido. O vis už tai, 
kad jis yra vargšų žmonių 
draugu, kad jis už juos užta
ria. Jau trįs syk jį bu
vo suareštavusi vietinė poli
cija, žinoma, užtai, kad tei
singus pamokinimus žmo
nėms kalbėjo. Bet jis, su
areštuotas, neilgai būva, nes 
niekas negali išrasti neko
kios kaltės, jis vien tiesą 
žmonėms apsakinėja. Drau
gas socijalistas kalba ir apie 
dabartines unijas anglekasių 
ir kitokių darbininkų. Ji
sai sako, kad tokios unijos, 
kokias dabar turime, negali 
žmonėms darbininkams gero 
atgabent, kadangi jos išskir
stytos šakomis po visą kraštą, 
viena kitos ne nesilaiko; jei
gu vienur darbininkai su
streikuoja, o kitur dirba, 
dirbanti tiek kapitalistams 
atlieka darbo, kad jis suvis 
ne paiso ant pirmutinių dar
bininkų štreiko. Dėlto mes 
ir Streikus tankiai pralošia
me, kad kiti draugai darbi
ninkai ne paremia. Tik tuo
met, sako, mes Streikus galė
sime išlaimėt! ir būvį page
rinti, kada visokios unijos 
susiriš į vieną didelę darbi
ninkų organizaciją. Tik ta
da kapitalistai ne dris ne 
vieną darbininkėlį nuskriau
sti, nes visa milžiniškoji or
ganizacija už jį užstotų. Bet 
ir susirišimo į didelę organi
zaciją mums neužtenka, turi
me ir politikos reikalus pri
žiūrėti.

Kada tik renkame kokius 
ne buk valdininkus, turi 
būt išrinkti geri žmonės, dar
bininkų draugai; laike balsa
vimų neturime parsiduoti 
kokiam nepažįstamam krau- 
jageriui už stiklą alaus, arba 
už kokius menkos vertės pa- 
viliojimue. Visada rinkime 
gerus žmonės, savo draugus, 
o tais yra socijalistai. Nuo 
demokratų ar republikonų 
,niekad neturėsime gero.. Nes 
jie, ar vieni ar kiti, yra ly
gus, kapitalistų draugai, o 
ne darbininkų. Darbininkų 
draugais yra vien socijalistai. 
Dėlto tik už socijalistus ir 
balsus visada privalome ati
duoti. Tik prie socijalistų 
privalome glaustis, su jais 
vienytis. Tik eocijalistų 
klausydami, įstengsime pa
gerinti būvį. Dėlto, visi dar
bininkai, riškimės į vieną 
tvirtą darbininkų organizaci
ją „Industrial Workers <Jf 
the world” ir prigulėkime 
prie socijalistų partijos.

Teip kalba draugas socija
listas, Phillip Veal.

Vincuke.

Iš G ra n d Rapids, Mich.
Darbai eina čia gerai ir iš 

Mtur pribuvusiam ne sunku 
larbas gauti.

Nors lietuvių yra čia dik- 
tas būrelis,, bet besirūpinan
čių .apie tautiškus reikalus 
yra mažai. Visi jų rūpesčiai 
— tai reikalai parapijos.

Yra čia Švento Petro ir 
Povilo Dr-tė, prie kurios pri
guli didesnė dalis parapijo
nų. Žmonės daug pinigų 
įkišo į bažnyčią, o dabar pa
tys ne labai nori eiti į jų 
kaštais pastatytą bažnyčią. 
Kunigas veda visus bažny
čios reikalus, K parapi jonų 
kontrolės ne nori įleisti, ypač 
kad jam, matyt, ne labai pa
tinka lietuviai. Buvo čia 
lietuvis vargimistra, kuris 
kartais ir lietuviškai pagie
dodavo. Kunigas liętuvį at
statė nuo vietos ir parsikvie? 
te lenką, kuris, žinoma, gie
da sau lenkiškai „Swięta Ma
rija krolowa niebieskava”! 
Lenkiškos giesmės ypač ne
patinka musų moterims.

Parapi jonas.

Iš Cleveland, Ohio.
Kokią netvarką platina ir 

kokių išnaudojimų griebiasi 
tūli dūšių ganytojai, galima 
matyti iš žemiau aprašytų nu
rodymų.

Clevelando lietuviška pa
rapija tapo sutverta, atvažia
vus iš Lietuvos kun. Jankui, 
keletas metų atgal. Kuni
gas stengėsi lietuvius išnau
doti, pripildyti kišenius do- 
liarlais. Paskutiniuose metuo- 
se parengė bažnytinėj salėj 
gužynes su lioterijomis, kur 
vaišindamas jaunuomenę ge- 
rymais, traukė sau naudą. 
Neįstabu, jeigu po kelių me
tų tokio gaspadoravimo, pa
rapija neįstengė nė procentų 
nuo bažnytinių skolų apmo
kėti. Kada prisipildė kiše- 
niai doliariais, parkeliavęs 
Lietuvon, keikė: „kad never
tos tos motinos, kad jas žemė 
nešioja, kurios leidžia vaikus 
Amerikon” (žinios paimtos 
iš privatiškai rašytų iš Lie
tuvos laiškų).

Kun. Jankui išvažiavus, 
tapo įspraustas kun. Plauši- 
naitis, bet tas, sulyg jo kal
bos, su mulkiais negalėjo su
gyventi, ir už nemokėjimą 
daryti biznio, tapo vyskupo 
prašalintas.

Trečias iš eilės tapo vysku
po atsiųstas kun. „Prolata 
Paukšto” (teip jis užvardytas 
vietinio lenkiško laikraščio 
„Polonia”)- Šis, gal vysku
po įbaugintas, •' energiškai 
griebėsi biznio. Pirmiausiai, 
kad susiartinti su lenkais, 
pasistengė, priešais norą dau- 
gelio parapijonų, įvesti nedė- 
liomis po pirmųjų mišių len
kiškus pamokslus. Pasise
kus, jau 19 nr. lenkiško 
laikraščio „Polionia” gar
sinasi: „Parefija Litews- 
ko-Polska rosnie moral- 
nie i materijalnie”i nes vien 
tik pereitą mėnesį tapo su- 
kolektuota $1019 ir buk jau 
prie minėtos parapijos pri
sidėjo 80 lenkiškų šeimy
nų./.

Taigi, sumanesniejie lietu
vių vadovai stengėsi lietu
vius išgelbėti nuo lenkų ma
lonės, o musų dvasiškas pie
muo, nors slapta, stengiasi 
drutinti supuvusį ryšį.

Rods jau daugelyje vietų 
lenkai su lietuvių pagelba 
uždėjo parapijas, bet lietu
viai tik tol buvo reikalingi, 
kol parapijos skolas padėjo 
išmokėti, ir tuom baigdavosi 
Jų susidraugavimas, nes len
kams ant toliau lietuviai ne
reikalingi.

Ar neprisieis ir čia lietu-, 
viams už kiek laiko pasi
traukti iš lenkų užgaspado- 
rautos parapijos? Kad tik 
susipratę parapijonai lietu
viai nepadarytų ką nemalo-

naus, kaip kad buvo parengę 
18 d. gegužio žydai. Mat 
musų kunigėlis rengėsi tą 
dieną apkrikštyti vieną 50 
metų seną maižio išpažinto
ją, net buvo ,;Polionioj” pa
garsinta, jog tą dieną bus 
nepaprastos xjeremonijos „Li- 
tewsko Polskam” dievnamyj. 
Pažymėtoj dienoj susirinko 
daugybė svieto prisižiūrėti 
nepaprastoms krikštynoms. 
Viskas jau buvo surengta, 
tik laukė Feldmano (tokia 
žydo pravardė), bet jis ne
pasirodė, todėl kunigas, nie
ko nelaukdamas, nuėjo į na
mus parsivesti, kur tai pati
ko jį labai nemaloniai žyde
liai.

Buvęs ant krikštynų.

Iš Schenectady, N. Y.
6 d. gegužio, vietinė Šv. 

Kazimiero draugystė turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą, 
ant kurio atėjo 23 draugai. 
Pabaigus draugystes reika
lus, užmanėm paaukaut, ant 
atsišaukimo St. Francisco lie
tuvių. Surinkome $7.00. Vie
ni noriai aukavo ant to da
lyko, bet buvo ir tokių,kurie, 
pradėjus aukas rinkt, prasi
šalino. Likę nutarėme pe
reiti per stubas. Išrinkome 
tam tikslui: Joną Semsį, Sta
nislovą Šimkų, Alijona Vit
kauską ir Vladislovą Janosą, 
kurie surinko $37.42, iš viso 
pasidarė $44.49, kuriuos siu
sime ant vardo Juozapo Žil
vičio.

Apart to, buvo užmanyta 
antras susirinkimas 2rą ne
dėldienį,13 gegužio,ant kurio 
norėjom pakalbėt apie naują 
tautišką draugystę, kokią 
rengiame sutvert. Ant mi
nėto susirinkimo atėjo apie 
15 ypatų.

Ant kito susirinkimo ti-1 
kimės, kad bus daugiau, 
nes buvo ir pašaliniai tautie
čiai užkviesti.

Matyt musų broliai mažai 
rūpinasi apie tokius reikalus. 
Dauk reiks darbo, kol tas už
manymas įvyks. Pažiūrėsim, 
kas toliau pasirodys.

Meris.

Iš Brooklyno, N. Y.
Broklyno lietuviai šįmet 

iškilmingai apvaikščiojo šven
tę 1 d. gegužio. Vietinis 
Revol. Šelp. Kom., suside
dantis iš atstovų 8 lietuviškų 
draugysčių, išsiuntinėjo į vi
sas čianykščias- draugystes 
užkvietimą prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo šventės 1 gegu
žio. Apart draugysčių, da
lyvaujančių visuose reikaluo
se, prisidėjo dar dvi: prese- 
rių unija ir Lietuvių Laisvės 
Dr-tė. Norėjo prisidėt ir 
merginų siuvėjų unija, bet 
per nesusipratimą jų agitato
rių, tas nenusisekė.

Muzikos griežė trįs benai 
iš 38 muzikantų. Demon
stracijos mieste prasidėjo 8 
vai. vakare. Lietuvių prese- 
rių ir siuvėjų unijos turėjo 
vieną raudoną vėlavą su pa
rašu: „Visos pasaulės darbi
ninkai vienykitėsi, nes vieny
bė musų galybė”.

L. 8. P. A. 19 kuopa nešė 
raudoną transparantą su pa 
rašų: „Darbininkai visų ša
lių! glauskitės po raudona 
vėla va ir ginki tesi, nes vei
kei neteksite progos gintie- 
si: kapitalistai rengiasi prie 
legališko žudymo darbininkų 
visose šalyse.” Ant transpa
ranto Susi vieny j imo lietu
vaičių buvo parašas: „Reika
laujame lygių tiesų su vy
rais visuose gyvenimo raiką 
luose”. Dr-tė Šv. Kazimiere 
turėjo vėlavą ir transparan
tą su parašų: „Moyer , Hay- 
wood -ir Pethibone, unijos 
vadovai, be pasigalėjimo bus 
kapitalistų nužudyti, jeigu 
jus, darbininkai už juos ne
užtarsite.” Šv. Juozapo Dr-tė 
turėjo vėlavą ir transparantą 
su parašu: „Šalin carizmas!



Tegyvuoja lais- 
Tegyvuoja so- 
Dr-tė Lietuvos 
vėlavę ir trans-

Šalin despotai. Lai gyvuoja 
laisvė ir susipratimas! Te 
fyvuoja socijalizmas!” Dr-tė 

v. Jurgio turėjo vėlavą ir 
transperantą su parašu: „Ar 
Rosijos sanlygos turi atsikar
toti Amerikoj?!” Dr-tė D.L. 
K. Gedimino turėjo vėlavą ir 
transparentą bu parašu: „Ša
lin despotizmas! Tegyvuoja 
revoliucija! 
va Lietuva! 
cijalizmasl’b 
Sūnų turėjo
patentą su parašu: ,,Tegy
vuoja darbininkų Šventė 1 
gegužio! Tegyvuoja vieny
bė, brolystė ir susipratimas! 
Tegyvuoja socijalizmo tvar
ka!” Dr-tė Lietuvių Laisvės 
nešė vėlavą ir transparentą 
su parašu: „Reikalaujame 
pilno vaisiaus darbininkų 
triūso ir nedaugiau kaip 8 
vai. darbo dienos”. Parašai 
ant transparentų buvo ang
liškoj ir lietuviškoj kalbose. 
Visus 9 transparentus parū
pino vietinis revoliucijos šel
pimo komitetas. Dešimtą 
transparentų pasirūpino pati 
Simano Daukanto Dramatiš
koji Dr-tė. Ant minėto 
transparento buvo tik drau
gystės vardšs.

Visi dalyvavusių demon
stracijose draugysčių sąna
riai (išėmus dramatiškos) tu
rėjo ant kairiojo peties vie
nodas raudonas kokardas. 
Demonstracijos pasisekė ge
rai. Apie 10 vai. sugrįžo į 
svetainę pn. 91—93 ant 
Grand st., kur buvo prakal
tos, dekliamacijos ir dainos.

P. B. aiškino prasmę 
šventės 1 d. gpgužio, už
griebdamas visokius darbi
ninkų reikalus ir darbus dva- 
sjškijos - dabartiniuose revo
liucijos laikuose.
mergaitė, Pranciška Šviečiu- 
tė,dekliamavo eiles: „Darbi
ninkai pabuskite!” Draugy- 
tės Susivienyjimęi Lietuvai
čių choras, po . vadovyste 

i Bukšnaičio, gražiai’ padaina
vo dainą: ,,?Jors audros siau
čia apie mus”. Fred. Schae-

• fer, Brooklyno Socijalistų 
partijos organizatorius, kal
bėjo angliškai. Jis išrodinė- 
jo netikumą kapitalistų val
džios, sunkų darbininkų pa
dėjimą, šaukė prie vienybės. 
Sulygino darbininkų padėji
mą senuose laikuose ir da- 
rodė, jog terp senovės ir 
dabartinių laikų darbininkų 
padėjimo skirtumo nėra. 
Vyrų revoliucijonierių cho
ras, po vadovyste Bukšnaičio, 

„ padainavo „Broliai už gink
lo!” Maskoliškasis revoliu- 
cijonierius Čaikovskyj kal
bėjo maskoliškai. Šitas se
nas kariautojas už žmonių 
laisvę, karštai ir sukrutinan
čiai kalbėjo apie pradžią re- 
voliucijinio judėjimo Masko- 
joj, apie daugybę puolusių 
kovoje. Apie persekiojimus 
valdžių visokiais biauriais 
įnagiais. Jis norėjo, matyt, 
daugiau kalbėti, bet kalėji
muose ir ištrėmimuose sunai
kinta sveika ta ir atminimai 
kančių nedaleido. Užsikosė
jo, apsiverkė ir turėjo liau- 
tiesi. Baigdamas dar sušu
ko: „Gelbėkite, prisidėkite 
prie revoliucijos, o ateitis už 
tai visiems atlygys!”

P. Stankevičienė dekliama- 
vo eiles „Darbininkų atei
tis”. Birutės „ Dainininkų 
choras, po vadovyste J. Nei
manto, padainavo 3 tautiškas 
dainas.

P. Dubickas iš Scrantono 
kalbėjo lietuviškai. Jis per
kratinėjo kapitalistų tvarką 
ir žmonių vargą. -Apgaile
stavo darbininkų nesusipra
timą, išrodinėjo jų nedorybę, 
peikė Juos, kad teip daug dar 
yra darbininkų nesistengian
čių pagerinti savo būvį. Pa 
siremdamas ant statistikos, 
išrodinėjo, kiek vaikų kas 
metą patenka į prieglaudos kas.

namus; kiek vargšų išmeta 
ant gatvės iš gyvenimų už 
neužmokė j imą randos; kiek 
kas metas užmuša žmonių ant 
geležinkelių, dirbtuvėse, kau
tynėse ir kiek tos visos varg
šų .nelaimės duoda pelno ka- 
piUlisUms. Kad išnaikyti 
tas netikusias sanlygas ypač 
Čia Amerikoj, reikia tik vie
nybės ir susipratimo darbi
ninkų.

Ant pabaigos, Bukšnaitis 
ir Neimontas padainavo „At- 
simeskime nuo senojo svie
to.”

Apie 1 vai. po pueiaunak- 
tų susirinkimas pasibaigė.

Svetainėj žmonių buvo 
apie 2000, demonstracijose 
dalyvavo suviršum trįs tūk
stančiai. Ap vaikščiojimas 
atsibuvo teip gražiai, kaip 
iki šiol retai kur pasitaikė.

J. Š—s.

Teko skaityti,, Vienybėj e” 
apie mirtį Višinskio. Tas 
,,davė sau rodą”: pabaigęs 
universitetą, trumpai, bet 
karšUi dirbo, ~ dirbo su 
pasišventimu ir šUi 
mirė. Kas tame kaltas, 
gal jis? Ar jo vargų visuo
menė nematė? ’ Matė ir gėrė
jos, kad vaikinas duoda sau 
rodą, o dabar, po laikui ap- 
gailesUuja. Tokių aukų mu
sų tarpe netrūksta. 
Reikia jiems pratęsti ranki; 
pagelbos ir išgelbėję, mes ga
lėsime reikalauti nuo jų at
lyginimo, o nebūti neveikian
čiais žiūrėtojais, kaip tie jau
nikaičiai su mirčla galojas. 
Gal tai tas vargas ir vadi
nasi „sau rodą duoti”?

K. Gugis.

8 metų

Ar tai „Aušros” kaltė?
Pirmuose žodžiuose antro 

straipsnio Laukiš prisipažį
sta, kad jis klysta ir daug 
daręs ir daro klaidų. Tai aš 
turiu tiesą manyti, kad Lau
kis ir savo sprendimuose kly
sta; gal jo patėmijimai netei
singi? Pirmiau jis išrodinė- 
jo blogas puses 2 ypatų, ant
rame atsirado dar 3čia, pri
kiša ir kitas ypatas, kurios 
jokio' ryšio su jo pakeltu 
klausymu neturi. Kam tas 
buvo reikalingu? Laukis ste
bisi, kodėl nedejuoju, nega
vęs smūgio. Klysta. — Aš su 
savo nuomone nelindau į uš- 
pečkį, išreiškiau Ją atvirai. 
Visa essencija paskutinio 
straipsnio, tai ta nauja 3 
ypata. Net manęs klausia, 
kaipo sekretoriaus „Aušros”, 
ar daug ,, Aušra” naudos pa
darė visuomenei, sušelpdama 
tą vaikiną? Gaila; kad dar ne 
išrasta miera tokiems daik
tams l^aip nauda, garbė, per 
tai ir aš negaliu numieruoti, 
ant galo kiekvienas žmogus 
kitaip ant to žiuri: vienam 
išrodo,kad nėra naudos, o ki
tam kad yra. Matyt ir Lau
kis, kol su 3čiuoju nebuvo 
susipykęs, matė naudą, nes 
daugiau, kaip pats prisipažį
sta, jam davęs negu „Aušra”. 
Gal Latikis žino, kad ,,Auš
ra” nedovanoja, bet skolina. 
Tas 3čiasis vaikinas tik keli 
mėnesiai apleidęs suolą mo
kyklos, o jau nuo jo reika
lauja viešų darbų. Jeigu 
teip greit galima butų tapti 
didvyriu, tai lietuviška tauta 
daug butų turėjusi ir gal 
nuo seniai lietuviai butų mo
kėję skaityti, nebūtų tokio 
didelio nuošimčio nemokan
čių skaityti ir rašyti, koks 
yra dabar.

Laukis gėrėjosi tais mo- 
kytesniais vyrais, kurie ra
miai fabrikuose su dideliu 
kuju daužo geležį,t. y. sulyg 
Laukio, ,,duoda sau rodą”. 
Ar daug gi jie visuomenei 
naudos gal atnešti? Ką jie 
gal nuveikti jos labui, kada, 
svyruodami, po 10 arba 12 
valandų darbo grįžta namon? 
Nekartą girdėjau, kaip žmo
nės reikalauja nuo jų veiki
mo ant visuomenės naudos. 
Gal teks gauti nuo Laukio 
antrą smūgi, nes su jo nuo
mone nesutinku. Man rodo
si, lietuviška visuomenė turi 
rūpintis savo tautiečiais 
moksląeiviais, turi juos šelp
ti, nes kitaip jie neturės tie
sos nuo jų nieko ir reikalau
ti. Gerai žinomas padėjimas 
moksląeivio, kuris sau rodą 
duoda. Pabaigęs mokyklą, 
tankiausiai tampa vaikščio
jančiu lavonu, jo. spėkos fi
ziškos ir dvasiškos išnaiky- 
tos badavimais ir šalčiu. 
Jis norėtų dirbti ant naudos 
visuomenės, bet negal, tą 
matydamas, dar labiau persi 
ima ir kančia dvasiškai, o 
dvasiškos kančių? tankiai 
skaudesnės už žaLdas fiziš-

Nesiųskime telegramų.
Tautiečiai, paklausę para

ginimo pirm buvusių dviejų 
seimų, vietoje pralobusį! į 
monopolistų — sušelpė savus 
reikalus ant 19 seimo 
su 129.77, o ant 20 seimo su 
$44.16. Todėl ant 21 seimo 
ir vėlei nė vienas nesiųskime 
telegramų, bet parašykime 
seimui linkėjimus gromatose 
ir prie kiekvieno žodžio pri
dėkime po 2 centu (pačto 
markėmis), kaip reikia 
mokėti siunčiant telegramą. 
Tokiu budu ir vėl sučėdysi- 
me keletą dešimčių doliarių 
musų visuomeniškiems reika
lams.

Butų didei pagirtinu dar
bu, jeigu visi siuntėjai linkė
jimų savo aukaą^skirtų sušel- 
pimui Lietuvos Kankiutinių, 
kuriais yra prikimšti visi ka
lėjimai, ir kuriuos tironiška 
caro valdžia badu marina, 
maitina tokiu maistu — ku
rio nė kiaulės neėda — idant 
juos nusilpninti kūniškai ir 
protiškai. Mes džiaugėmės 
iš Lietuvos karžygių pasi
šventimo ir griovimo cariš
kos valdžios — bet kada jie 
už tokius darbus tapo sugru
sti į kalėjimus, mes greitai 
juos užmiršome, ką rodo su
stojimas plaukimo aukų Kan- 
kintiuiams.

Linkėjimus galima parašy
ti ir išsiųsti jau subatoje ir 
nedėlioję (26 ir 27 gegužio), 
kuriuos seimas gaus panedė- 
lyje ir utarninke (28 ir 29 
gegužio). Gromatos reikia 
adresuoti šiteip:

Lithuanian Convention, 
South. Side Turner Hali,

3143 S. SUte st.,
Chicago, III.

Metinė atskaita „Aušros” 
pr-tfs.

■' Darant reviziją kasos 
„Aušros” Drtšs už 1905 m., 
rasta sekaučiaij

Prisiųstoj atskaitoj Dr. 
Šliupo nejįiataįpinta knygoj 
$3.00, kuęie,sulyg paaiškini
mo buvusįp prie revizijos pre
zidento, tari boti paskaityti 
kaipo saAario^ mokestis Dr. 
Šliupo, vdtdas kurio yra kny
gose 1V kHiopoš.

Toj pačioj Centro kasie- 
riaus atskaitoj buvo patal
pinta auka nuo 6—I—1906 m.* 
per kun. B. Šlamą, surinkta 
bažnyčioj ■ St. Louis $14.25, 
kurie turi tilpti atskaitoj 
1906 m.

Sulyg knygų rasta, kad 
prie perdavimo kasierystėsA. 
Olsevskio į rankas Dr. Šliu
po perduota $4£6.39, o sulyg 
atskaitos D. Šliupo priimta 
$473.81, taigi į įplaukimų 
knygą įnešti dar $7.42.

Užbaigiant 1904 m. ir pra
dedant 1905 m., rasta įplau
kimų $1634.22, išėjimų 
$1121.74.

Kasoj liko nuo 1904 metų
$962.48.

Įnpl a u k i m a i..
Mėnesinių I kuopos.. 77.25

II „ ....9.00
III „...41.41

lt iv „ ... 21.85
Pavieniai sanariai įmo-

kėjo ... ................ 1.00
Aukos .... ............679.55

Vietines Žinios.
— Šiuose metuose parengs 

Chicagoj 20 naujų publiškų 
mokyklų. Parengimas jų 
kaštuos 2890000 dol. Pa- 
tilps jose 16732 mokintiniai. 
Iki pradžiai mokslo metų pa
rengė 16 mokyklų, kuriose 
telpa 12831 mokintinis; kaš
tavo jos $2719000. Terp tų 
mokyklų yra — Kosciuszkos 
(ant kertės Division ir Clea- 
ver st.) mokykla.

— Pereitą sanvaitę Chica
goj pasimirė 652 ypatos; ta
me skaitliuje buvo 392 vyriš
kiai ir 260 moterų. Vaikų 
iki 5 metų amžiaus mirė 204, 
senelių virš 60 metų 128. 
Daugiausiai mirčių, nes 138, 
buvo nuo plaučių uždegimo, 
nuo džiovos 68. Užmušystų 
48.

— Pereitos nedėlios dieną 
Lincoln Parke iš geležinės 
klėtkos pabėgo 6 sanvaičių 
malaj iškas meškutts. Kadan
gi parke vaikščiojo daug mo
terų, tai jos, klykdamos, lipo 
ant suolų, kaip kokia bandė 
rangytųsi į medžius, nors 
žverėlis jų neužkabinėjo. 
Ant galo atsirado sargas ir 
jis žvėrį nugabeno į jo klėt-

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Paff&Į Schmel’į.

Kaip męs toliau pamatysime, dantys 
svarbią lošia rolę žmogaus gyvenime, todėl 
jie priguli teipjau prie svarbių organų. 
Teisybė, dėl ištraukto vieno ir kito danties 
žmogus nenumirs, bet stoka dantų, kaip męs 
toliau pamatysime, atsiliepia ant kitų orga
nų. Todėl reikia saugoti dantis, neduoti 
jiems trupėti. Ypač reikia saugotiesi valgy
ti ar gerti labai šaltą valgį arba gėrymą ir 
paskui tuojaus vėl karatą arba atbulai; ne
reikią teipgi kramtyti su dantimis kietų 
daiktų, kaip tai riešutų ir k., arba krapštyti 
iš dantų maisto likučius kietais daiktais, 
kaip spil komis arba adatoms: nuo to visko 
uždengianti iš lauko dantį emalija trūksta. 
Reikia dantis užlaikyti švariai, plauti kas
dieną, valyti su“ šepetuku maisto likučius, 
kad jie terp dantų negalėtų puti, nes puvi
mas maisto likučių terp dantų labai kenkia 
dantims. Reikia teipgi priprasti kramtyti 
maistą su abiem dantų pusėm, nes kiekvie
nas nevartojamas organas susilpsta, sunyk
sta.

Pryšakiniai keturi dantys viršutinio ir 
apatinio žando turi aštrius, panašius į kaltą 
galus. ' Dvi eilės tų dantų tveria kaipi peilio 
ašmenis, arba kaipi žirkles, jie nupiauja mai
sto šmotelius. Todėl tuos dantis ir vadina 
piau jaučiais.

Užpakaliniai gi dantys, jų yra po pen
kis kiekvienoj pusėj, viršuj ir apačioj, pa
skirti sumalimui, susmulkinimui maisto 
šmotelių; juos vadina šakniniais arba krū
miniais. Tie turi platų viršų su bukais 
gumbeliais, panašus į girnų paviršių. Terp 
piaujančių ir šakninių dantų, kiekvienoj pu
sėj, apačioj ir viršuj, yra po vieną iltinį dan
tį. Žvėrims iltiniai dantys yra atsigynimo 
ginklu, todėl žvėrių iltys ilgos, ašhųos kaip 
durtuvai, žmogui gi iltiniai dantys, kram
tant maistą, prigelbsti vien piaujantiems 
dantims ir mažai kuom skiriasi nuo piau- 
jančių.

Iki 7—8 metų amžiaus žmogus turi tik 
20 dantų; juos vadina pieniniais ir jie nepa
silieka per visą žmogaus amžį. Paskui pie
niniai dantys išpuola ir jų vietoj išauga kiti, 
kurie jau neatsinaujina, pasilieka per visą 
žmogaus amžį. Ant galo, išpalengvo, kiek
vienoj pusėj viršuj ir apačioj išdygsta po 
tris paskutinius krūminius dantis, kokių ne
buvo būvant žanduose pieniniams dantims.

DALIS II.
Kitos dalys burnos lomos.

Besidarbuojant dantims, taigi kramtant 
maistą, burnos loma turi būt iš visų pusių 
uždaryta, nes kitaip maisto dalys išpultų iš 
burnos, arba įeitų į gerklę. Iš lauko burnos 
skylę uždaro lupos; veidai tveria kraštines 
sienas burnas lomos, minkštasis gomurys at
skiria nuo rijimo kanalo; minkštasis gomurys 
prieina prie kietojo, kuris tveria viršutinę 
sieną burnos lomos. Viršutinė dalis mink
štojo gomurio prasitęsia į teip vadinamą lie
žuvėlį. Iš abiejų pusių rijimo kanalo yra 
du gumbeliai.

Apačioj burnos lomos yra liežuvis. Lie
žuvis, kaip Jau žinome, yra skonies organu, 
taigi iš skonies Jis sprendžia, ar patekęs į 
burną maistas yra musų kunui geru ir nau
dingu, ar vodingu. Ėdanti skystimai, koki 
galėtų užkenkti pilvui, pirma patenka aut 
liežuvio negu prisigriebia į pilvą ir žarnas. 
Liežuvis labai Jauslus ir lengvai nusprendžia, 
ar paimtas, ant Jo patekęs maistas yra per
šaltas, ar peršiltas. Tas yra svarbiu, kadan
gi prarijimas lygiai peršalto, kaip ir perkar- 
što maisto gali užkenkti pilvui ir žarnoms, 
gali pagimdyti sunkias ligas, o neretai ir 
mirtį.

$746.37 
1461.04 
746.37
714.67

Kolekta Dr. Graičuno. .14.45
Viso $844.51 

V.sugražino stipendiją 43.63 
Liko nuo 1904 ....... 562.48
Mėnesinėąi D. r Šliupo*.. 3.00 
Prie perdavimo kasos 

klaida . ................... 7.42
z Viso 1461.04 
Išėjimai.

Sausio, Al V. stipendi
jos ..............  47.25

Sausio, P.,R. pašei pa. .50.25 
Sausio, J. B. stipendija 50.40 
Sausio, V. Ik*......... 25.12
Kovo, už laiškus .............. 10
Kovo, M. pašei pa .... .40.00 
Kovo, už laiškus............. 25
Gegužio, už rankraštį

Janulaičiui ...............10.00
Gegužio, krasos lėšas ir

laiškai.............................38
Rugpiučio.........................45
Rugpiučio, Šaunus už

konstituciją su per
siuntimu ................   11.27

Rugsėjo, J. K. pašalpai50.00 
Rugsėjo, A. L. stipen

dija ........j..............150.00
Rugsėjo, V.M.stipendi ja 60.00 
Rugsėjo, lėšų siuntimui ..45 
Spalio, V. D. stipendija 50.00 
Lapkričio, V. D......... 50.00
Gruodžio, A. V............. 50.00
Gruodžio, lėšų siuntimui. .45

Viso 
Įplaukimų 

Išėjimų
Lieka kasoj

Pakvitavonės išsiųstų pa- 
šelpų ir stipendijų visos yra, 
apart V. M. ant issiųstų 
$60.00 stipendijos. Iš laiško 
Dr. Šliupo matosi, kad Jo
kios paskui pakvitavonės apie 
gavimą pinigų stipendijan- 
tas ne prisiuntė, todėl neži
nia, ar M. pinigus priėmė 
(Lengva ant ’ pačto 1 per
sitikrinti ,♦ kam tie pinigai 
siųsti. RrL). f

Re vi zllbs komitetas:
1 j J. Girijotaą, 
» J. V ar kala, 
m B. -Laucevičia.

Nauji Raštai.
A. L. Aį n c z y c. Pūs

čios D^asJia. Puikus 
apsakymas^ iš amerikoniškų 
miškų. PAgahr D-rą Bird. 
Išguldė P.fĘ. (įįiicago. 1906 
m. 827 pusi, i

Anczyč, žinomas lenkiškas 
raštininkas. Parašė jis daug 
vaikams užimančių apysa
kaičių, dar daugiau perdirbo 
tokių apysakaičių svetimų 
raštininkų. Šita yra viena 
iš geresnių. Vaikus ypač 
gali užimti. Lietuviškas ver
timas ne geriausias, ką rodo

Krutinta Ir pilvo loma atidaryta taip, kad matyt viduriai.
1 — perklodai. 2 — augStutiniai gumbeliai. 3 — kvėpavimo 
gerkle. 4— dalinėj i plaužią puse. 5 — k^rtjl plaučių pu- 
«e. 6 — Širdin apsiausta iirdinio krepšelio, 7-8 —« aorta. 9
— plaučių arterija gabenant) krauju ii širdies į plaučius. 10
— vena gabenanti krauju ii kūno į Širdį.- 11 — pertvara terp 
krutinės ir širdies. 12 — pilvas. 13 — blužnis. 14 — papil- 
viniai gumbeliai. 15 — kepenys, nukreiptos augityn. 16 — 
tuliies pūsle. 17 — pradžia plonosios žarnos, atidaryta teip, 
kad matyt skyle, per kurlj įeina į žarna tulžies ir papilvinial 
syvai. 18— plonoji žarna. 10—30 — storoji žarna (19 —

spangojižarna, 20 — tiesioji žarna). 22 — pūsle.

Liežuvis — krutantis organas. Kram
tant, jis nuolatai pristumta po dantims

kramtomą maistą; sugrumuliuoja sukramty
tą į grumulą ir Jį pastumia į rijimo kanalą.

Praryti su visu sausą maistą, kaip vis? 
žino, labai sunku, beveik negalima. Todėl 
burnoj maistą šlapina seilės einančios iš sei- 
linių grumulų. ’

DALIS III.
Rijimo maisto kanalai, ir pilvas.

Perėjus grumului sukramtyto maisto į 
rijimo kanalą, sienos kanalo susitraukia ir 
grumulą išstumia į maisto kanalą. Iš Jo 
maistas pereina į pilvą, kuris yra viršutinėj 
dalyj pilvo lomos.

Sienos pilvo išklotos drėgna plėve. Pil- 
vinėj plėvėj yra daugybė. mažų grumulėlių. 
Patekęs į pilvą maistas, prisiglaudęs prie 
pilvo sienų, suerzina plėvės grumulėlius ir 
Jos išleidžia pilvinį skystimą. Tasai skysti
mas veikia dvejopai: jis pirmiausiai užmuša 
patekusias į pilvą drauge su maistu visokias 
bakterijas, terp kurių būva ir visokių ligų 
bakterijos; Jis teipgi sutarpina baltymines 
maisto medegas, kokios yra mėsoj, kiauši
niuose, piene, žirniuose ir kitokiuose ankšti- * 
niuose augmenyse. Išpalengvo visas, į pil
vą patekęs, maistas permirksta pilviniame 
skystime ir iš jo pasidaro sutirpusi košelė.

Juo geriau sukramtytas maistas, juo 
lengviau jį sutarpina pilvo skystimas, Juo’gP 
patenka į pilvą šmotai didesni, nesukramty
ti, juo sunkiau Juos sutarpina skystimas. 
Taigi aišku, kaip svarbią rolę žmogaus gy
venime lošia sukramtanti maistą dantys. 
Juo labiau praskiesime vandeniu arba kito
kiu gėrymu, valgant, pilvo skystimą. Juo la
biau Jam'atimame galę naikinti patekusias į 
pilvą visokias vodingas bakterijas ir tarpinti 
baltymines maisto medegas. Žmonės turinti 
silpną pilvą lengviau užsikrečia visokioms 
pilvo limpančioms ligoms, kaip antai: šilti
nėms, cholera. Tą ypač galima pasakyti 
apie girtuoklius, kurie, paprastai, tankiau- * 
šiai turi silpną pilvą.

SKYRIUS VI.
Žarnos ir žarnų gumbeliai.

Iš pilvo, pavirtęs į skystą košelę, maistas 
pereina į žarnas. Žarnos yra tai gana ilgos 
dūdelės viename gale laibesnės, kitame sto
resnės. ■ '

Kaip tik, pavirtęs į košelę, maistas pa
tenka į laibąją žarną, Jis tuojaus čia susimai
šo su dviem skystimais: su tulžies ir popilvo 
syvais. Abudu tie skystimai atlieka toliau 
darbą pradėtą pilvo skystimo.

Tulžis — žalsvas, kartus skystimas. Jį 
ištraukia iš kraujo kepenys su pagelba dide
lio gumbo esančio viršuje dešiniojo šono pil
vo lomos. Ištrauktas tulžies skystimas ren
kasi tulžies pūslėj. Iš pūslės, tam tikru ka
nalu, jis eina į laibąją žarną. Po įtekme tul
žies skystimo esanti maiste taukai pasidalina 
į labai smulkius lašelius ir gali pereiti per 
žarnų plėves į kūną.

Tuom pačiu kanalu,kuriuom eina į žarną 
tulžies skystimas, eina teipgi į žarną ir po
pilvo skystimas. Popilvo skystimas—perma
tomas kaip vanduo; jį leidžia raudonasis pa- / 
pilvinis gumbelis, esantis pilvo užpakalyj. 
Tasai skystimas veikia teip ant taukų, kaip 
ir ant baltyminių medegų, bet svarbiausia 
jo užduotis — paversti paimtą su maistu 
krakmolą į cukrų. Krakmolas vandenyj nu
tirpsta, cukrus gi tirpsta ir, sutirpęs, gali 
pereiti per žarnų plėves. Ypač daug krak
molo yra javų grūduose, taigi ir valgomoj 
duonoj, bulvėse, pupose ir kitokiuose aug
menyse.

Taigi pervirinanti pilvo skystimai per
keičia baltymines medegas, taukus ir krak
molą, paimtus su maistu, teip, kad tos mede- 
gos paskui gali persisunkti per žarnų plėves 
ir persisunkusios, gali pereiti į krartją ir tve
ria degančias ir maitįpgas medegas neatbūti
nai reikalingas palaikymui kūno gyvybės.

Kaip tik visos sutirpusios maitingos me- 
degos persisunkia į kraują, sutirstėję liku
čiai košelės iš laibosios žarnos pereina į sto
rąją- Storoji žarna pradžioj tveria kaipi 
maišelį. Tai yra, teip vadinamoji, spangoji 
žarna. Nuo spangosios žarnos eina laiba al
kūnė tokio ilgio kaip pirštas. Jeigu žmo
gus, valgydamas, rija ir kietus daiktus, kaip 
antai ^kaulelius vyšnių ar slyvų kaulelius ir 
kitokius, tai Jie gali patekti į spangąją žarną 
ir į tą mažą alkūnę ir pagimdyti Jos uždegi
mą. Uždegimas spangosios žarnos labai pa
vojingas, todėl, valgant, reikia saugotis, ne
ryti tokių kietų medegų, kokių negali sutar- 
pinti pilvo skystimai. <

Paskutinė dalis storosios žarnos vadina
si tiesiąją žarna.

Jeigu sutirštėjusioj maisto, košelėj lieka • 
dar kiek maitingų medegų, tai jas sugeria 
plėvės storosios žarnos. Jos teipgi sugeria t 
vandenį pasilikusį košelėj. Todėl ir pati 
košelė darosi vis tirštesne. Ant galo Joje 
lieka tik nepervirintos išmetos, netinkančios 
kunui ir Jas išmeta kūnas laukan kaipo mė- ? 4* 
šią. ’ ■ ? ■

Kas rūpinasi apie užlaikymą sveikai ki
tų kūno organų, tas, žinoma, rūpinasi ir apie 
sveikatą pilvo ir žarnų. Valgymas ir gėry- 
mas mieroj, atsakantis gyvenimas yra ge
riausiu keliu vedančiu į sveikatą. Ypač vo- 
dingais yra visoki susivaržymai, kadangi 
nuo to pilvas, žarnos ir kepenys susispaudžia 
ir negali atsakančiai darbuotiesi. Tas gim
do neatsakantį kūno sudėjimą ir mirtį pirm 
laiko.

(Toliau* bus )
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Kokiu budu gali svietas kada-nors 
i: pasibaigti?

Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
Vertė J. ILGAUDAS. .

reiškimus: neliko nieko tokio baisaus, apart 
I astebėtino dailumo dažų regyklos.

Kadangi pasekmės šitokio vulkano išsi
veržimo net ant visos žemės apsireiškė, tai tu
rime priimti, kad tokis vulkanų išsiveržimas 
Įstengtų kada-nors net visų žemę išnaikinti, 
d gal ir vulkanų išsiveržimai, lyginai kaip 
audra, turi savo-raaksimališkų rubežių? Bet, 
turime prisipažinti, kad musų pažinimas vul
kaniškų apsireiškimų da labai blogas yra. 
Nežinome net kaip musų žemės vidurys iš- 
rodo, nežinome, iš kur šitie begaliniai apsi
reiškimai paeina. Žinome tik tiek tikrai, 
kad gyvename ant viršaus didžio degančio 
kamuolio, pirmbuvusios saulės, kurios pavir
šius tiktai tiek atšalęs, jog gali ant jo gyvy
bė vystytieji. Jeigu gi nuo žemės lukštų, t. 
y. atšalusių žemės dalį, nuimtume, pasidary
tų iš jos toli šviečianti žvaigždė, nes po že
mės lukštu, be abejonės, viešpatauja tokis 
didis karštis, kuriame, akmenys į baltai žė
rintį skystį persimaino, arba' į šviečiančius 
debesis, kokius saulėj atmosferoj užtinka
me. Galime fiziškai darodyti, kad užtenka 
vii n begalinio žemės sluogsnių spaudimo 
idant žemės vidurį padaryti arba palaikyti 
ne vien skystu, bet net dujiniu, gaziniu. 
A beina teorija priima, kad musų žemė gazo 
apvalaini®,, nė kiek nesiskiriųs nuo papra- 

. sto muilo burbulo ir kaip burbulas vandens 
apsuptas, teipjau ir žemė tuom pačiu ele
mentu apsupta ir kad tiktai su laiku ant ši
to grumulo tvirta žievė, žemės lukštas pasi- 
daiė.

Visi muilo burbulai kada nors sutrūk
sta. Ar negalėtų tas-pat ir su musų žemės 
burbulu atsitikti kada nors visai netikėtai, 
ant kftrio męs teip drųsiai gyvename? ^Vie
nok esame tikrais, kad tas sutrukimas negali 
iš žemės vidurių paeiti. Kadangi per milK 
jonus metų ilgio atšalimo ant žemės lukštas 
užsidėti galėjo ir viešpataujant toms pačioms 
apystovoms, kų ir šiųdien, da. ikišiol žemė 
čielybėje išsilaikė, nesutruko pirma, kada da 
nebuvo tokio storo lukšto, o tąsyk tas daug 
lengviau buvo padaryti negu šiųdien, nes že
mės lukštas kaskart eina vis storyn, tai gali
me tikėti* kad pasiliekant ir aut toliaus toms 

, pat apystovoms, negalimu daiktu yra, idant 
žemė susi skaldytų. Nes viskas, kas po valiai 
dirbama, yra dirbama gerai, ant ilgo laiko; 
šjtųkį išreiškimų galime nevien prie žmogaus 
darbų pritaikyti. Jeigu gi butų buvę ant 
žemės apsireiškimai, įspūdžiai, kuriems luk
štas nebūtų atstovėjęs, butų sutrukęs, tai tie 
I utys įspūdžiai nebūtų davę lukštui sutvirtė
ti. net nedaleidę pasidaryti. Teisybė, gali
me priimti, kad nuo laiko, kada lukštas užsi
dėjo, tas-pat lukštas besistorindamaš, atšal
damas ir tokiu budu susitraukdamas, vidu
rių spaudimų, įtempimų pagimdė, kadangi 
jis atsaldamas kur-kas greičiau susitraukė 
negu žemės vidurys, ir kad šitas tempimas 
kada-nors savo galų turi prieiti, turi kata
strofų pagimdyti. Teipgi galime priimti, 
■kad šitokios katastrofos pirma tankiau įvyk
davo ir neteip smarkios buvo, bet kada dėl 
lukšto sustorėjimo ir sutvirtėjimo suretėjo, 
pradėjo jos su didesniu smarkumu apsireik
šti. Jeigu gi ištikrųjų teip butų, tai gyven
tume dabar gadynėj, kurioj kasvalanda dėl 
tokio susitraukimo galėtų įvykti expliozija, 
kuri visų žemę sunaikintų.

Apmųstingų iliustracijų arba paveikslų 
šitos teorijos paduoda mums musų arčiau
sias kaimynas saulės sistemoje, mėnulis. Iš-

Susi plaišioj usf menulio dalis*

tikrųjų jis išrodo teip, lyg, itin, kokia sti
klo kulka, butų sutrukęs, susiskaldęs. Abel- 
na i žinoma, kad ant mums matomos mėnu
lio dalies labai daug kraterų yra, apie kurių 
pasidarymų manau, kad nevisi jie sulygina
mi su budu pasidarymo žemiškų vulkanų; 
apie tai toliau daugiau pakalbėsime. Nuo 
daugumo šitų vulkaniškų kalnų eina išsiša
kojimai, it spinduliai iš vieno centro, ply
šiai, susproginėjimai, kurie aplink* šituos 
kalnus grupuojasi. Nuo „Tycho”, didelio 
kalno artybėje pietinio mėnulio poliaus, sie
kia šitie plyšiai arba dryžiai beveik aplink 
visų mėnulio pusę. Šalę esantis mėnulio pa
veikslėlis, kuris nuo geriausio, Paryžiuje 
esančio, originalo padarytas, parodo t uos j kaip ir nuo įkaitinimo? Kad šitokį akmenyą

pl y ši jis, sosprogimus gana aiškiai. Bet ši
tie žemės susprogimai nebėra dabar „tikrais” 
plyšiais, nėra tai'"'žemės išsiskėtimai, į ku
riuos įpuolęs kasžinkar atsidurtam, nes jie, 
saulės spinduliams iš šono ant jų puolant, 
visai nematomi, o tuomet jie labiausiai turė
tų būti matomi, ne® tie plyšiai, iš priežasties 
saulės neapšvietimo, turėtų juodi būti. Vien 
saulės spinduliams stačiai ant mėnulio puo 
lant, taigi pilnatyj, kada visi rilyfiški pa
veikslai nuo mėnulio Įiaviršiaus prapuola, 
kadangi tų-syk šešėlių nėra, matome šituos 
brūkšnius, dryžius aiškiai šviečiančius ir iš 
vięno centro paeinančius. Jeigu gi musų že
mė, duokime sau, teip perplyštų, susprogtų, 
tai iš jos vidurių tuojau ten esanti skysta 
masa, išsiveržtų, ir, kaip bematant, plyšius 
pripildytų. Kas plyšiuose netilptų, išsilie
tų per plyšių krantus ir, nors nepadarytų 
didelių paaugštinimų, kalnų, vienok pra
platintų tokiu budu bešviečiančius brūk
šnius, dryžius. Jeigu kada-nors iš ' musų 
vulkanų netikėtai, greit, lava išsilieja, tai 
ji, urnai sušalusi, pasidaro juodai žibanti 
masa, panaši stiklui, kurių obsidianu vadi
name. Dėl tokio netikėtai greito pertruki- 
mo, apie kokį kalbėjome gali ištikrųjų toki 
obsidiano upeliai pasidaryti. Ant mėnulio 
esančius žibančius išsišakojimus, brūkšnius 
negalime kitokiu budu išsiaiškinti kaip vien 
privestuoju. Taigi mėnulis, arba, teisin
giau sakant, jo lukštas, yra kartų pertrukęs; 
bet kadangi daugiau kaip vienas tokių išsi
šakojimo sistemų yra, tai turime priimti, 
kad ant jo daugiau tokių pertrukimų įvyko. 
Ir kad po pertrukimui plyšiai tuojau obsidi
anu prisipildė, ar kokia-nors kita stikline 
masa, kuri šiųdien teip gražiai žiba.

Mėnulis yra dalis musų* žemės, darytas iš 
tokios-pat tešlos kų ir musų žemė ir savo išsi
vystymo pamatuose jai teip lygus, kaip duk
tė savo motinai. Kas su mėnuliu atsitiko 
tas gali ir su musų žeme atsitikti, užtai gal 
nebus pro šalį dasižinoti, dėl ko šitie plyšiai 
ant jo užgimė. Norėdami šitų ištirti, pada
rė su stikline kulka du garsus anglai, mėnu
lio tirinėtojai, Nasmyth ir Carpenter, sekan
tį eksperimentų, bandų: jie pripildė kulkų“ 
sklidinai vandeniu ir užliejo. Tada įkaitino 
jų teip, kad viduje esųs vanduo neatbūtinai 
didesnį apėmį turėjo įgauti, negu jį įsiau- 
čiantis stiklas; užtai vanduo suskaldė stiklų 
ir pagimdė sistemas plyšių, kurie ypatingai 
panašus plyšiams, einantiems nuo mėnulio 
kraterų. (Žiūrėk ant čia esančio paveikslė
lio). Šitas, padarytas eksperimentas su sti
klo kulka, atsako visame apystovoms' kurios

Mėnulis, ant kurio matytis krateris Tycho su plyiiiį sistema 
ir šalę jo susiplaišiojusi stiklo kulka pagal eksperimentą Na

smyth ir Carpenter.

įvyksta atšalant didžiam dangaus kunui, ku
rio skystas vidurys tvirto lukšto įslėgta-* 
yra. Turime priimti, kad pasekmės tos pa
čios otma ar viduriui išsiskečiant (kaip tas 
atsitinka su įkaityta vandenio pripilta sti
klo kulka), ar lukštui labiau susitraukiant 
negu vidurys gali daleisti, taigi prie abiejų 
būdų turi toki-pat suplaišlojimai užgimti. 
Matėme teipgi pirma, kad juo lukštas tvir
tesnis darosi, taigi juo senesnis, juo didesnis 
pavojus atsiranda tokiai expliozijai dangaus 
kūno. Kaip jau žinome, mėnulis yra kur- 
kas jaunesnis už musų žemę. Mat ir ant 
dangaus kūnų pritaikytas įstatymas, kad 
mažesnis visada trumpiau gyvuoja už dide
snį. Prie dangaus kūnų tas apsireiški
mas yra neatbūtinu, kadangi mažesnio apė- 
mio kūnas visada pirmiau turi atšalti negu 
didesnio. Mėnulis jau pergyvenęs savo va
landas, jis jau atšalęs ir jis skaitomas jau už 
negyvų dangaus kūnų. Teisybė, ant jo ga
lima da gyvybės pėdsakius patėmyti, bet tie 
pėdsakiai teyra tiktai liekanoms nykstančios 
ant jo gyvybės. Ištyrę ir apmųstę tų viską, 
ateiname prie išeigos, kad musų žemės ar
čiausias kaimynas, taigi mėnulis, ištikrųjų 
jau tokias katastrofų gadynes perleidęs, pa
tyręs yra, ir, kad jo paviršius, polius nuo 
poliaus, vien dėl šitų katastrofų, susiplai- 
šiojęs.

Kad ant mėnulio tikrai tokios katastro
fos įvykusios yra, apie tai jau nėra abejonės 
ir apie tų galime pats savo akimis persiti
krinti. Visi kiti mėginimai išaiškinti susi 
plaišiojimų sistemų yra darodomi kaipo neti
krais. Teisybė, net ikišiol da Paryžiuje, mė
nulio tirinėtojai, Loewy ir Puiseux, stangiai 
laikosi senosios teorijos, sulyg kuria, šitos 
atspindžių sistemos, musų vadinami euplai- 
šiojimai, paeina nuo žibančių vulkaniškų pe
lenų, kuriuos vėjas teip toli išnešiojęs ir iš
sklaidęs. Jog šitas manymas, išaiškinimas 
negali būti teisingu, galime darodyti tuom, 
kad ant pusmėnulio tuokart esu vėjas jokiu 
budu negalėjo pelenus teip tiesiai išbarstyti, 
nes tie atspindžiai eina tiesioginėms struo 
goms iš vieno centro, kų pats, gana aiškiai, 
galime ant paveikslėlio matyti. Tų mok
slinčių aiškinimas kalba priešais visus paty
rimus ir teorijų. Kitas klausimas yra šitas: 
ar negalėjo mėnulio suplaišiojimus kitos 
priežastys pagimdyti negu pirma privestos; 
vidurių išsiskėtimas arba lukšto susitrauki
mas? Duokime sau, jeigu anglai-tirinėtojai 
kokiu akmeniu į jų pripildytų vandeniu, už
lietų stiklo kulkų butų sudavę, tai, be abe
jonės, butų kulka teipjau susiplaišiojusi, 

ištikrųjų gali į kokį-nors dangaus kūnų su
duoti, gali ant kūno užkristi, su juom susi
mušti, tų pamatysime vėliau, kada tuomi 
plačiau užsiimtam#.

Išrodėme pirmą, kad paviršius neatbūti
nai nuo tokių; apsireiškimų turi sutrukti, 
priimant, kadjiemės lukštas tikrai tvirtas, 
nesilankstųs yra. Bet tas nesu visu teisinga, 
nes bandymais* bd^o galima darodyti, kad 
net ir kiečiau&ias eikmuo šiek-tiek, net prie 
nedidelio spaudimo, linksta, žinoma, davus 
jam ant to atsakantį laikų. Stulpai vien sa
vo sunkumu, <įsispųudžia į marmuro platas, 
it į kokių minkštų medegų. Teipgi žinoma, 
kad marmuro plato? susiriečia, jeigu ant jų 
stačiai pastatytų Šono, kokis nors sunkumas 
uždedamas, teisybė, tas įvyksta tiktai per 
šimtmečius, vienok jis įvyksta; o kaip žino
me, marmoras prie trupiausių akmenų rų- 
šies skaitomas. Įkaitinta medega da labiau 
linksta, o musų žemė vienok tiktai prie šito
kių apystovų vystėsi — jos medegos visada 
buvo karštos. • Kalnynuose matome, kad že
mės sluogsniai pirma buvę jūrių dugne ir 
gulėję horizontahškai ant viens-kito, dabar 
guli sukvolduoti it skepeta. Šitas jų su- 
kvoldavimas įvyko po įtekme labai didžio 
spaudimo, nuo kurio kalnai pasidarė, vienok 
šitas spaudimas visgi negali būti teip didis 
kaip įtemptas spaudimas, pajiegiųs lukštų 
net kelis tūkstančius kyliometrų tolyje su
plaišioti. Musų žemės lukštas, kaip matė
me, nėra teip labai tvirtas, idant negalėtų 
prisitaikyti prie palengva įvykstančio spau
dimo. Teisybė, šen-ten gali kartais žemės 
paviršius suplyšti, suskilti, bet tas gali tik
tai iš priežasties nelygaus spaudos paskirsty
mo įvykti. Musų žemė ant tiek lanki yra, 
kad, sulyg teoriškų patėmijimų, da ir šių 
dien ji, nuo smarkumo savo besisukimo, ne
atbūtinai turėtų prie polių susiploti, jeigu <ji 
pirma tvirta, apvalainė butų buvus. Dabar 
patėmytas žemės susi plojimas prie jos polių 
arba žemgalių, da nereiškia, kad žemė kada 
-nors skysta ir/ deganti buvus, kaip kad se
niau manydavo. Apystovas, kurias pritai
kėme prie mažos stiklo kulkos, nėra teip be 
niekur nieko prie didžių dangaus kūnų ir jų 
išsivystymo pritaikomos. Apart to, butų 
tas visai priešingu gamtoj darytiems patėmi- 
jimame, kad normališkame dalykų bėgyje 
kokis-nors išsivystymas neatbūtinai katastro
fišku budu turėtų pasibaigti. Įsitėmykite 
gerai reikšmę žodžių: normališkame dalykų 
bėgyje. Kad katastrofos nepaprastu budu 
gana tankiai įvyksta, tų žinome jau gana ge
rai.

/ ...

* Betirinėdami matėme, kad musų žemės 
lukštas atvėsimo procese nuolatiniame judė
jime, mainymosi, palaikomas, idant tokiu 
budu geriau prie besikeičiančių apystovų, 
sanlygų prisitaikyti galėtų. Nuo atvėsimo, 
o nemažiau ir nuo savo paties spaudim j, ku
ris jos įnašas riuolatai labiau ir labiau spau
džia, mažinasi žemės diametras, jos apėmis. 
Žemės oda, jos lukštas, pasidaro žemei perdi- 
delis ir jis susitraukia, susiraukšlėja teipjau 
kaip oda seno, nukaršusio žmogaus. Visi ši
tie apsireiškimai palaiko žemės paviršių nuo-’ 
latiiiiame judėjime, atmainoje, ir Šitus judė
jimus, kurie paimant pavieniui, sulyginime 
su žemės dydžiu, nekasžin kokio dydžio yra, 
pavadiname, arba atjaučiame pavidale že-j 
mės drebėjimų, kurie keliose sekundose di-1 
džius apskričius, net kontinentus pajiegia iš- 
iinilrinli

nėj Skandinavijoj. Dabartiniame amžiuje, 
tėmyjant kiek geriau ant šitokių gamtos ap
sireiškimų, nors jie mus ir ne tiesiog palie
čia, tapo ne vien labai jausliais, tam tyčia 
padarytais, aparatais, vadinamais seismogra
fais, kurie paduoda dydį žemės drebėjimo, 
bet ir pačių žmonių, kur-kas didesni žemės 
drebėjimai patėmyti, negu tuokart buvęsis. 
Žemes drebėjimas 1895 m., turintis savo cen
trų (išeigos taškų) Argentinoj, pakrutino ga
na aiškiai visų žemę. Jo pasekmės, apsirei
škimai, tapo lygiai Japonijoj kaip ir Italijoj 
atjausti, patėmyti. Persistatykime sau, ko
kios labai didžios pajiegos reiktų, idant kokį 
kalnų, bent vienų milimetrų, pakelti, o vie
nok tas pajiegų didumas išrodo mikroskopi
šku, sulyginant su didumu, nuo jo kyliome- 
trų storio kontinentiški žemės sluogsniai pa
judinami. Patyrę, kad žemės drebėjimas 
1891 metuose Japonijoj visų ketvirtdalį ml-

PtsekmCs didžios audros.

Ii jono namų sugriovė, kyla klausimas, ar ne
galėtų kada-nors tokios orkaniškos pajiegos 
visų žemės kamuolį ant tiek sudrebinti, kad 
keliose sekundose visas žmonių nuveikimas, 
visas gyvumas išnaikintu galėtų tapti?

Norėdami ant šito klausimo atsakyti, tu
rime pirmiausiai ištirti priežastis, iš kurių 
žemės drebėjimai užgema, teipjau kaip pir- 
miaus priežastis vėtrų užgimimo ištyrėme. 
Ar veikia ir čionai nesimainančios tiesos, 
bent normališkame dalykų bėgyje, ant ku
rių šiek-tiek tikėtis galėtume? Ant šito 
klausimo, vienok, lyginai kaip ir aut klausi
mo apie vulkaniškus apsireiškimus, turime 
atsakyti, kad musų pažintis, gimdančių prie
žasčių žemės drebėjimų, labai, siauru, ne
tvirtu yra. Vos tiktai nuo paskutinių de
šimties metų pradėta žemės drebėjimus.su 
tam tyčia padarytais aparatais tirinėti, taigi 
da tokis jaunas yra mokslas seismologijos. 
Suprantamas dalykas, kad šitame trumpame 
laike tas jaunutis mokslas negalėjo kasžin 
kiek daugiau nuveikti, kaip vien patėmijimų 
medegų rinkti ir šiek-tiek skirstyti, iš ku
rios, surinktos medegos, mokslinčiai mėgins 
ant gryno mokslo patyrimų paremtas teori
jas sutverti. Bet, sprendžiant iš ikišiol su
rinktos medegos, pasirodo, kad šitas baisiau
sias gamtos apsireiškimas ant žemės, sykiu ir 
neaprokuotiniausias už visus kitus yra. Net 
oro atmainose pažystame jau daugiau tiesų

naikinti.
Nė vienas gamtos apsireiški masp gręsiųs 

šiek-tiek žmonijai pavoju, nepadaro tokį di
delį įspūdį, kad išrodytų lyg visas gamtos 
surėdymas, įstatymas griūva, kaip šitas bai
sus pasijudinimas pamatų, kuriuos sykiu , su 
dangaus žvaigždėmis, kaipo neatmainomus, 
nepajudinamus gamtoje pažystame. Ant ši
to tvirto pamato dedame visų savo viltį. Ir

feusi plaišioj imas žemės paviršiaus nuo žemės drebėjimo.

ir davadų negu žemės drebėjime.’ Vienok, 
ir dabar jau galime stambiausius brūkšnius 
tų apsireiškimų išpažinti, kurių kaipo kelro-. . , “ _ C 1 11 VU ttUDlJUioniiMH 1OĮ/U4J4UVI, AUAiU aaipu JVC 11 V’

k tai, staiga, be jokių pirma buvusių apsirei- tygj.įnjį) abelnos teorijos prisilaiky-
aVtmn Vado viaa crrn ■> i a n ai n aaniHH _ x w ** 9škimų, kada visa žemė gražiausių saulės 
spindulių, gražiausių gamtos grožybių apsup
ta, pradeda žemė po musų kojų trūkčioti, 
kartais tiktai mažų sekundos dalelę ilgio ir 
pasijudinimai šalių linkui kartais vos kelis 
milimetrus teišneša, o pasikėlimas į augštį 
da mažiau. Vienok šitas staigus pasikruti- 
nimas turi tiek pajiegos, kad liuosus daik
tus net keliasdešimt metrų iš vietos numeta. 
Šitų gamtos apsireiškimų galime sulyginti su 
lenta, tvirtai kur-nors pritaisyta, ant kurios 
kiek smilčių ar kitų lengvų trupinėlių užber
tame ir tada iš apačios su plaktuku į lentų 
smarkiai suduotame; sudavę pamatytume 
kaip augštyn smiltys ar trupinėliai nuo len
tos, nuo musų sudavimo, pašoka. Lyginai 
teipat šokinėja daiktai laike žemės drebėji
mo. Pajiegos, gimdančios žemės drebėjimų, 
yra didžiausios ir smarkiausios, kurias gam
toje pažystame. • Persistatykime sau, kokios 
begalinės pajiegos turi veikti, jeigu įstengia- 
net Čielus kontinentus, ’ čielus sausžemius, 
pvz.: Europų, ar kitas žemės dalis, pajudin
ti, sudrebinti. Prie šitokių didžta 'žemės 
drebėjimų turime centrų, arba punktų, iš ku
rio žemės jlrębėjimas paeina, ne ant žemės 
paviršiaus j ieškoti, bet didžiose žemės vidu
rių gilumose, ;Apie dešimts ar daugiau kylio
metrų gylio, s Tai betgi Į turi būti pajiegos, 
kurios įstengiu žerilės sluogsnį turintį kelias
dešimt kylioAetrų; storio, apėmyje . kelių 
šimtų tūkstančių Kvadratiškų kyliometrų pa
judinti, sudrebinti! Didysis žemės drebėji
mas mieste Lieabbhoje,< 1755 m., nuo kurio 
60000 žmonių pražudo į^.» visas miestas, tuo
kart skaitomas pri^į^f1*4"“1 1
šių krūvų paverstas ta]

• Lietuviai Tautiečiai.
Mes stovime šiųdien išva* 

karėse didelių atmainų: krau
gerys caras, ta siurbėlė per 
šimtmečius siurbusi kraujų 
žmonijos, tapo pergalėtu i®— 
priverstu pasiduoti žmonių 
reikalavimams: suteikė šiokių 
tokių laisvę, konstitucijų, 
,, pa vėlino” rinkti atstovus, 
nors po apsauga kanuolių, 
idant nepakliūtų į viešpaty
stės seimų carato ir autokra
tų priešai. Jiems sekasi: iš
rinktus žmonių atstovus kiša 
į kalėjimus, tremia į Siberi- - 
jos tirus. Žmones, kurie 
dar įtikėjo caro daleistai 
,,durnai” darbuotis aut re- 

* voliucijos lauko, dabar, 
pamatę savo biaurių klai
dų, su didesniu i už
sidegimu nutarė kovoti tol, 
kol sutrūnėjęs caro sostas 
neliks kaipo atminimas Eu
ropos rauzejams. Žmonės 
pamatė, jog jų išrinktiejie 
atstovai tapo pasmerkti ka
lėjimuose, o į jų vietų priė
mė priešus liaudės reikalų; 
įniršę galanda kalavijų, ku
ris ryt-po-ryt atsirems į des
poto, budelio širdį! O kad x 
žmonės turės tapti pergalė
tojais, tai nėra abe
jonės. Ponas Čaikovskis,
— ,,tėvas Maskulijos revoliu
cijos”, — savo kalboj, laiky- 
toj 6 d. gegužio Pittsburge, 
pasakė: „Taurė priespaudos 
ir persekiojimų Maskolijos 
pavaldinių jau persipildė. 
Žmonės reikalauja savo tiesų 
ir nieks jų° nuo to neati
trauks: nė carato pagaminta 
durna, nė liberalų ir demo
kratų mulkinimui tamsesnių i 
minių savo reformoms, nie
kad negalimoms įvykti, pa
kol caras bus caru ir biuro
kratai valdys Maskolijų; ne- < 
gelbės nė gaujos pasamdytų 
chuliganų, juodašimčių, nai
kinančių gyvastis ir gėrybę 
žmonių, tankiai prisidengian
čių socijalistų vardu, idant 
juos diskredituoti akyse žmo
nijos; nebegelbės nieko nė 
prakeikimai, bauginimai pe
kla, posmertinėmis kančiomis 
ir kitais mulkinimo įrankiais, 
pagamintais gaujų be jokios 
etikos ir doros kunigų, popų, 
bambizų.... Kaip nieks ne-, 
gal užtūrėti bangų įniršusio 
eceano, teip nieks negal su
laikyti Maskolijos žmonių 
nuo atmonijimo caratui už 
jo pagamintas plėgas žmo
nijai. Mes esam išvaka
rėse baisios revoliucijos. Ei
lės revoliucijonierių teip su
silpnintos valdžios ir jos tar
nų, — išdavikų, . kunigų ir 
neva žmonijos gerodėjų veid
mainių liberalų-demokratų,
— dabar šimteriopai tapo 
papildytos narsiais revoliuci- 
jonieriais, kurie, matydami 
visur silpnumų, puvėsius, 
kaip tarpe caro valdžios, teip 
ir kitų „reforminių” partijų 
eilėse, prisijungia prie tikrų 
revoliucijonierių, kurie ne
nori skylėtas vietas Masko
liškos viešpatystės skylėtais io 
pais lopyti,bet žengia prie to, 
idant ant griuvėsių bespėkio 
milžino, stotų iš revoliucijos 
pelenų nauja viešpatystė, 
nauja tauta. Caro durna ne- 
užilgio pakriks, aš ti
kiu, jog pakriks, o tas pakri- . 
kimas, tai musų pergalė: 
prie mus (socijalistų, revo-t 
liueijonierių) pristos ne tik 
radikališkesni demokratai ir 
liberalai, bet su mumis eis ir 
visa tauta, (plačiosios mi
nios^, kų dar vis tikėjo į per
dirbimų Maskolijos, nesu
griovus jos iš pamatų. Ne
pakanka to: mes turim savo 
užpakalyj ketvirtų daįį ofi- 
cierų ir kariumenės dabar, o ' 
kada durna pakriks, antra pu
sė likusiosios stos musų pu
sėj, nes paregės, jog nėra 
Maskolijos tautoms išgany
mo nepajus per karštų ug
nį revoliucijos”....

eime.
Pirmiausiai skverbiasi akin patėmijimai, 

kad vienuose apskričiriose labai tankiai ir 
smarkiai žemės drebėjimai apsireiškia, kituo
se gi beveik n®, o jeigu ir apsireiškia, tai pa
prastai — labai nežymus būna. Teip, pa- 
veiždon, Šiaur-Vokietijos lygumoje, arba,, 
geriau sakant, ir Lietuvoj, žemės drebėjimai 
labai retai teapsireiškia, o jeigu ir apsirei
škia, tai visada būna atsinešimais arba pa
sekmėms kitur esančių didžių žemės drebėji
mų, r Apart to, beveik visa Afrika apsaugo
ta nuo žemės drebėjimų, išskyrus pakraščius 
Viduržeminių jūrių ir Egiptu. Apskričiuo- 
se, kur tankiai žemės drebėjimai apsireiškia, 
yra, nors ir ne visur, labai daug vulkanų. 
Vakarinis kraštas visos Amerikos, pradedant 
nuo Alaskos Andų kalnynų iki Ugniažemės, 
Pietinės Amerikos uodegoj, yra pilnas mil
žiniškų vulkanų, dėlko tame krašte kuotan- 
kiausiai žemės drebėjimai apsireiškia. Vi
durinėj Amerikoj yra apskritys, kur žemės 
paviršius beveik nenustoja drebėjęs, dėlko 
tengymiai ,’, kybančia supynė” pavadino. 
Atlantiškasis, taigi rytinis Amerikos pakra
štys, yra beveik be žemės drebėjimų ir ne
turtingas vulkanais, išėmus apakričius Al- 
leghany kalnynų, kurie, teisybė, teipgi ne- 
vulkaniški. _ .

Čionai aišku, kad vulkaniškus apsirei
škimus ir žemės drebėjimus visgi šiokis-tokis 
ryšys riša. Beišsiveržiant vulkanui, liekasi 
žemės aplinkis, tai mažiau tai daugiau, su
drebintas, kas ir yra neatbūtinu iš prieža
sties išsiveržimų pasekančių expliozijų. Vie
nok labai greit reikėjo mųstį, jog žemės dre
bėjimai vien nuo vulkanų ^išsiveržimų paei
na, ant mųsties perkeisti, kad vulkanų išsi
veržimai ir žemės drebėjimai turi turėti vie
nų bendrų, giliai žemės viduriuose esantį, 
priežasties centrų, taškų. Vulkaniškus že
mės drebėjimus turime aštriai atskirti nuo

(Toliaus bus)-

Ilgiausių, į griuvė- 
“ paėjo tiktai nuo 

trijų smarkių pastumljimų, trūkčiojimų, 
kurie visi laike penkių minutų įvyko. Lai
ke šitų penkių ininutų buvo ant tų tūkstan
čių žmonių ir gyvūnų iš giedro dangaus 
„svieto pabaiga” užėjusi. Šitas žemės dre
bėjimas apsireiškė net visoj šiaurvakarinėj 
Europoj, ant Britiškų salų, Lietuvoj ir pieti-

dreb%25c4%2597jimus.su


I E T U V A
Svarbi ta naujiena, žmo

gaus žinančio gerai dalykų 
stovį, nes p. Čaikovskis dar
buodamasis per 25 metus su 
viršum revoliucijai, žino la
bai gerai, kas yra ir kas bus 
caro viešpatystėj. Teip mes 
esame išvakarėse baisios ko
vos, po kuriai ir męs lietu
viai paregėsim, kaip stovim, 
kiek mes dirbom tai kovai 
besitęsiant, ir ar užsipelnėm 
kiek vaisių už savo darbus. 
Mus broliai europiečiai, be- 
abejonės, padės visas savo 
spėkas toj kovoj, su noru 
jie guldys galvas už laisvę 
tautos, žmonijos, bet mes, 
amerikiečiai? Ir mes turim 
dirbti labiau kaip iki šiol, 
nes valanda nusprendžiant) 
mus likimą artinasi,' o nežiū
rint ant trumpo apsiramini- 
mo, ji baisiai, netikėtai iš
muš, ir duos nuspredimą mus 
likimo. Valanda svarbi dar
bui, ir siūlanti kuonoge- 
riausią progą mums iš varžan
čių retežių išsiliuosuoti. 
Tautiečiai, dėlto pasidarbuo
kime sušelpti tuos bent ma- 
terijališkai. kurie diena po 
dienos guldys galvas už mus 
likimą. Štai seimas S. L. A. 
artinasi, kurį mes visi kaipo 
kokį didį svetį sveikinam. 
Draugai Susivienyjimo, mus 
yra į 6000 sąnarių — koks 
tai būrys, kokia galybė! Pa
rodykim mes visiems, jog 
esam ištikto susi vieny ję. 
Kiekviens iš irius norės pas
veikinti tą brangų mus atsto- 

■*vų susivažiavimą Chicagoj — 
draugai, sveikindami, neuž- 
mirškim savo brolių,kurie turi 
slapstyties nuo žmogžudiškos 
valdžios,ar kentėti kur kalė
jimų urvuose, bet išmušus 
valandai, stos į kovą drauge 
su visa Maskolijos žmonija, 
su pasišventimu kovos už 
mus tiesas. Draugai! mes 
visi beturčiai, išimant kelis 
pasiturinčius valdininkus, 
bet pasiųsti, draug su. pas
veikinimu, revoliucijos reika
lams mes bent po §1.00 ma- 

.žiausiai vis išgalėsim. Do- 
Harį nesykį, neapsižiurėjęs, 
išleidi, nematydams jo
kios naudos, bet kad mus 
6000 brolių, susivienijusių 
kaip vienas, sudėtumen§6000, 
kokia tai būt pašelpa mus bro 
liams, tariant — kovai už 
žmogiškas tiesas, revoliuci
jai! Amerikiečiai Lietuviai! 
Męs be jokio atsisakymo tą 
turim padaryti, ir daryti visi, 
kaip vienas, ragindami ir 
kitus sekti mųsų pasielgimą. 
Tuo parodysim, ką mes ga
lim, koki mes galingi.

Pinigus galima siųsti jau 
26 gegužio, t. y. subatoj, per 
pačtos Money Order arba 
Express Money Order, ant 
S. L. A. kasieriaus vardo, po 
šiuom antrašu ant čekio arba 
orderio: Jonas Skritulskas, 
New Britain, Conn. O siųs
dami ant seimo S. L. A., pa
rašykit sekantį antrašą:Lithu- 
anian National Convention. 
South Side Turner Hali, 
3143—3147 So. State st, 
Chicagoj III.

Seimas nutars kam juos 
perduoti. Draugai, dar sy
kį, nepamirškim kiekviens 
pridėti savo ranką prie to 
didelio darbo, o dirbdami, 
galime vilties triumfuojan
čios pergalės. •

Fort. J. Bagočius.

PROTOKOLAS 
Pirmo polytiškojo lietu
vių seimo Amerikoje, at
sibuvusio 22 d. vasario, 
1906 m. Phlladelpliijoje, 

Pa.
Iš atžvilgio tad ant to viso 

1og;
a) Lietuviai dar neužmir

šo savo tautiškų tradicijų 
Jr valnybės, laikų, kur jie 
turėjo savo kari umėnę ir 

. pinigus, savo seimą, savo 
universitetą ir mokyklas; 
kur Lietuva visiems tikė

jimams pripažino valnybę, 
net tokiame laikmetyje, 
kada erezijos dėlei Euro
poje žmonės buvo degina
mi, skandinami, ar kitaip 
užkoniaveikiami, kur Lie- 

' tuviai suteikė savoje žemė
je prieglaudą kitur perse
kiojamiems žydams, ru
sams ir dalinosi su jais 
urėdais, lobiais ir privile
gijomis.

b) Lietuva gynė Rusiją 
nuo užplaukimo ir jungo 
totorių ir katros Rusijos 
šalys prisiglaudė prie Lie
tuvos, tos atsivalnijo nuo 
mongoliško jungo, gavo re
ligišką ir tautišką valnybę, 
net rusiška literatūra, per
sekiojama namiejie ca
rų valdžios, pradėjo būti 
spaudinama Lietuvos so- 
stapilėje; taigi Lietuva 
akyse Rusijos užsipelnyti 
turėtų guodonę.

c) Lietuva ir Europai 
suteikė pramogą valnybės, 
pannušdama kryžeivių zo- 
koną, tą ramstį dvasiškos 
priespaudos,kurio nelikus, 
atsidarė valnas laukas pla- 
tinimuisi valnybės mokslo 
ir religijos.

d) Suvalkų gubernijos 
lietuviai neužmiršo savo

liams reikalinga savy- 
valdos laisvę, autono
mijos formoje, su visuome
nės renkamu seimu Vil
niuje, ko musų broliai 
tenai gyvenantiejie ne kar
tą jau nuo maskoliškosios 
valdžios reikalavo, nes tik 
tokiu budu galima bus pa
kelti ekonomiškąjį ir kul
tūriškąjį Lietuvos stovį ir 
įvykdinti tenai politišką 
ramumą, teip labai reika
lingą, idant Lietu va galėtų 
rainiai ir patogiai sugyven
ti su Rusų tauta, su kuria 
ji nuo tiek šimtų metų 
kaimynystėje gyvena;

c) Tegul visoki lobiai 
valdžios, po y vairiomis prie
kabėms konfiskuoti musų 
tėvynėje visokeriopais me
tais — ar tai bažnytiniai 
turtai, ar tai dvarai ir miš
kai, ar tai Vilniaus univer
sitetas su muzėjum ir ar
chyvu — taptų sugražinti 
Lietuvių tautai, ir tegul 
Vilniaus seimas, visuome
nės be skirtumo lyties, ti
kėjimo ir luomų išrinktas, 
slaptu visų gyventojų bal
savimu, tuos lobius paims 
į savo globą ir teip su jais 
pasielgs,kaip reijtalaus Lie
tuvių tautos nahda;

d) Smarkiai protestuoja
me prieš lenkų pasikėsini
mą pat,urėc Suvalkų gu
berniją prie savo karaly
stės, beje po negeistina lie
tuviams politiška ir naci- 
jonališka įtekme, ir tokiu 
budu atplėšti prie savęs 
Lietuvos dalį.

e) Lietuviai ir latviai 
skaitosi kaipo brolis su se
serimi, yra vienos kilties 
tauta; nors per keletą šimt
mečių vieni nuo kitų at
plėšti buvo, dabar trokšta 
galutinai į vieną politišką 
kūną susivienyti po virš 
minėtąją autonomija. Toks 
lietuviškai-latviškosios tau
tos susivienyjimas neuž- 
keuks nieko rusų didejai 
tautai, bet priešingai, ru
sų tauta atsiteis pripažini
mu mums autonomijos "už 
klaidas valdžios, slėgusios 
mus per daugiau kaip 111 
metų, Nuo Maskolių tau
tos atsiskirti mes negei
daujame, bet norime pasi
likti kaipo autonomiška 
valstija, surišta su politiš
ku kunti didėsės rusų tau
tos.

f) Lietuvių ir latvių tau
ta suvienyta po autonomi
ja su visuomeniškai išrink
tu seimu, pripažys lygias 
tiesas kitoms, terp lietuvių 
apsigyvenusioms tautoms, 
be skirtumo tikėjimo ir 
kilmės, jeigu jie elgsis kai-

. po valstiečiai ir rūpinsis 
apie gerovę autonomiško
sios šalies, kaip žydams, 
rusams, lenkams, totorianąs 
ir k.

g) Galiaus reikalaujame 
amnestijos visiems politiš
kiems nusikaltėliams ir kad 
kuomi veikiausiai iš kalė
jimų paleisti taptų žmones^ 
kurie triūsė labui teip 
rusų, kaip ir musų tautos, 
išgavimui konstitucijos 
viešpatystei ir autonomi
jos kitoms tautoms, kaip ir 
mums lietuviams.
Po šitomis rezoliucijomis 

pasirašome:
Philadelphia, Pa.

22 d. vasario, 1906 m.
Pabaigus skaityti rezoliuci

ją,p. Gilbaitienė pataria rei
kalauti, kad ir moters butų 
prileistos prie balsavimų.

Dr. Šliupas paaiškina, kad 
tas yra rezoliucijoje ir per
skaito skirsnį, kur paminėta, 
kad rinkimai turėtų būti be 
skirtumo lyties ir tt.

J. Sirvydas — Rezoliucija 
užsiima istoriškais dalykais 
nuo 12 šimtmečio, bet ji ne
turi nieko bendro su seimu. 
To’įau nurodo, £ad suomiai 

praeities, ir ateityje nori 
drauge gyventi su savo 
broliais kitų Lietuvos kraš
tų (Kauno, Vilniaus, Gar
dino gub.) lietuviais ir da
lintis su jais visos tautos li
kimu.

e) Kaip „memorandu
me” gr. Wittei, ministių 
prezidentui Petrapylėje, 
pradžioje mėn. liepos, 1905 
m. paduotame, teip ir ant 
seimo Vilniuje 4 ir 5 d. 
gruodžio, jie nutarė reika
lauti, idant Lenkijoje au
tonomiją įvedant, Suvalkų 
gubernija nuo teip vadina
mos „Lenkų karalystės” 
atskil ta ir su autonomiš
kąja Lietuva suvienyta bu
tų; juk-ir, kaip ankščiau 
minėta, sutvertoji Vienuos 
kongreso Lenkų karalystė, 
kaipo dar 1832 m. panai
kinta, neegzistuoja, todėlei 
ir Suvalkų gub. ipso facto 
nuo seniai prie n’ėsančios 
Lenkų karalystės neprigu
li ir jos gyventojai lietu
viai prie Lenkijos prigu 
lėti jokiu budu nenori.

To viso dėlei, mes, dele
gatai lietuviškų draugys
čių ir kuopų, reprezentuo
dami ateivius lietuvius iš 
Suvalkų gub. ir iš kitų 
Lietuvos kraštų, kaipogi 
latvius Suvienytose Ame
rikos Valstijose gyvenan
čius, ant kongreso 22 d. 
vasario 1906 m. Philadel- 
phijos mieste atlikto at
mintinėje dienoje gimimo 
Jurgio Washington’o, ku
ris skaitosi tėvu liuosybės 
Suvienytų Valstijų, vien
balsiai nutarėme pranešti 
Maskolijos valdžiai, kaip 
ir visuomenės dalį repre
zentuojančios yvairių tau
tų Maskolijoje partijoms, 
kad mes Lietuviai.

a) Kaip Maskolija) vi- 
satinai, teip dėl Lietuvai 
podraugei, kaip kokios sau
lės užtekant ištroškę, rei
kalaujame pripažinimo ir į 
gyvenimą įvesdinimo kon
stitucijos, paremtos ant 
principų liuosybės, ypa
čiai liuosybės saužinės, 
spaudos, susirinkimų, susi- 
bendravimų, nepaliečiamy- 
bės y pa to s be teismo nu
sprendimo.

b) Nuo Maskolijos val
džios reikalaujame, kad ji 
centralizacijos valdymo si
stemą su rusifikacija, kai
po barbarišką, sulaiko ir 
apšvietimo dvasia nesutin
kančią, nuo visų apšviestų 
viešpatysčių^ ; paniekintą, 
pati panaikintų, atmainy
tų ir musų tėvynėje Lietu
voje suteiktų bro-*

jeigu sukiltume, tai ką be 
ginklų galima padaryti2

J. Makauckas — Socijali- 
štai daugiausiai veikia ir da
bar už viską turi gauti kredi
tą socijalizmas.

P. Šliūpienė — jeigu rezo
liucijos projektas kitiems ne
patinka, tai dapildyti ar at
mainyti. Turime iš vien rū
pintis^ kad ui ūsų reikalus 
pastatyti ant geresnio pama
to. Kazokai užpuola ant 
kaimij, o žmones jokių gin
klų neturi. Duokime gin
klus,^ kaip ateiki laikas ir 
mes eisime.1

Ožemeckią. — Ar daug ką 
dabar galime pasipriešinti? 
Betjgalime padąry ti tvarką, 
kad atėjus reikalui.turėtume 
pajiegų. Rūpinkimės cen- 
trališkąjį komitetą išrinkti ir 
sutvarkinti aukų rinkimą.

Pirmsėdis — i»er ilgai kal
bėsime. Ką daryti su rezo
liucija. Daug yra įnešimų 
ir iš kitur.

Dr. Šliupas — įnešimai — 
tai daugiausiai vietiniai rei
kalai, rezoliucija gi tai musų 
programas, stovenė, kodėl 
mes reikalaujame autonomi
jos.

J. Baltrušaitis — toji rezo
liucija, kaipo istoriškoji per
žvalga gal ir gera, bet čia ji 
ne svarbi. .Ji tik parodo 
nuopelnus mus. Čia einasi, 
kad iš rezoliucijos apsvarsty
ti tik reikalavimus.

Bagočius — mes čia tik su
važiavome, kad revoliucijos 
reikalus sutvarkyti. Prisi
dėti prie revoliucijos. Lai 
griūva carizmas, lai gyvuoja 
revoliucijai

M. Kačinskas — mes nega 
lime,čia būdami, daug ką apie 
reikalus Lietuvoje, ar revo
liuciją kalbėti. Ant vietos 
ėsant tik galima žinoti, kas 
vienam ar kitam reikale ge
riau tinka. Reikia pinigų 
ant visko. Turime rūpintis 
kokiu budu knodaugiausiai 
surinkti. Rūpinkimės susi
eiti į krūvą.

Nekurie ątsiliepia priešai 
jį. Atimtas jam balsas. At
imtas balsas nėkuriems ki- 
tiems, kurie" rėkė viens pro 
kita. bot • į

V. Ambr$evičfus — Skai
tyti rezoliuciją po.skirsnį. — 
Leidžiant per baįus, pasiliko 
priimta.

Kun. Jasaitis— pataria rū
pintis atlikti reikalus trum
pai, nes mažai laiko turi
me.

F. Matulaitis — rezoliuci
jos punktai toki, kad čia nė
ra už ką daug ginčytis. Ro
dosi, kad revoliucija nė-

ra svarbiausia. ' Paremtam 
Vilniaus seimą. Svarbiausia 
butų susižinoti terp savęs 
kaip mums kovoti ir ką turi
me remti.

Dr. ŠI.— įneša, kad rezoliu
ciją leisti per balsus.

A. Jasiulis — Rezoliucijos1 
gal ir geros tik ne ant sei
mo.

Daugelis balsų atsiliepia, 
kad priimti rezoliuciją.

Pirmsėdis leidžia per bal
sus ar ją priimti ištisai ar 
ne.

J. Baltrušaitis — priima
me katę maiše.

Balsuojant, buvo 108 bal
sai kad priimti, 31 gi prie
šai.

J. Sirvydas — atsiliepia 
priešai priėmimą rezoliucijos.

Kuu. Žilinskas — užmano, 
kad Vilniaus seimo rezoliuci
jas perskaityti. .

J. Baltrušaitis. — Galime 
kas žin kokias rezoliucijas 
sutaisyti, jos čia jokios ver
tės neturi. Šitie visi užma
nymai žemiau stovi už Vil
niaus nutarimus. Kaip pa- 
remt aukomis?

Kun. Jasaitis — rezoliuci
ja tam paskirta, kad pagar
sinti rusų visuomenei, komes 
reikalaujame, bet tas nėra, 

dirbo geresnėse apystovosė. 
Jiems nosiukė, kad kožnas 
ėjo į rezoliu$ją)ir patrijotas, 
ar demokratas, ar socijali- 
etas. ' * * L Ū tf

Grinius užmano, kad vie
toje rezoliučijosišreikšti pro
testą. lĮ -

Šernas -L‘kaip sutaikyti 
dalykus dabar, kad Maskoli- 
joje vienur'kovoja, kitur ne.

Dr. Šliupas -rr Su finais ir 
latviais negalime lygintis. 
Pas mus šviesa sunkiai pla
tino?) ir mažai turėjome susi
pratimo ir negreit teip galė
sime pasirodyti kaip jie. 
Užteks tos rezoliucijos kaipo 
aštraus protesto. Socializmą 
dar negalima įvezdinti. Čia 
jis parodo padėjimą kitose 
šalyse ir kiek tenai socijaliz- 
mas spėjo pakilti. Mes apie 
savo.reikalus turime rūpintis 
kaipo lietuviai.

Grinius — revoliucija gali 
būti pasekminga susi vieny- 
jus su kitomis tautomis.

Stankevičius —jei tik nu
versime valdžią, socijalizmas 
tuojau gali įvykti.

Jocis — labai apsiriktume, 
jeigu kovotume su ginklu, 
prie šiądieninių sanlygų.mes 
tik galime reikalauti. Ga
ilaus ir ginklų neturime, ir

kad mes garsintume, kaip ko
vosime.

A. Jocis — rezoliuciją da
pildyti, kad reikalaujame to, 
ką ir Vilniaus seimas.

T.6 Astromskas — galime 
išrinkti centrališkąjį komite
tą, bet negalime daryti nuta
rimus ką veikti Lietuvoje. 
Galime tik paremti. Išsiža
dėkime vienpusiškumų, o iš 
vien dirbdami, daugiau nu
veiksime.

J.RukeviČius — užklausia, 
kodėl neskaito įnešimų, at
siųstų iš kitur. Daug yra ga
na svarbių.

1 P. Mikolainis — mus rezo
liucija gali būti dapildymu 
Vilniaus seimo. Jis velija 
perskaityti Vilniaus seimo 
nutarimus.

J.' Bučinskas —tariamės 
ką Lietuvoj reiktų pradėti, o 
musų plianai gal jiems ne vi
sai tiks. Čia tik rūpinkimės 
iš kokios pusės sueiti į vieny
bę. Lietuvoje patys pasida
ryt sau plianą, o Čia bodami, 
tik rūpinkimės jiems pagel
bėti.

T. Rtitkevičins — Šliupo 
geras darbas padaryta. Jo 
rezoliuciją atspaudinti visose 
kalbose ir platinti.

Pirmsėdis primena delega
tams, kad eiti prie tolesnio 
darbo, nes tiek kalbėdami 
apie vieną klausymą, nepa
baigsime.

Lagsdonas — ilgokoje kal
boje, bando apkalbėti kaip 
mes ką galime gauti. Jis 
nurodo, kad latviai, rodosi, 
buvo gerai pasirengę ir daug 
veikė. Atėjo kareiviai ir 
viską sunaikino. Lietuviai 
vieni nieko nenuveiks, tik iš 
vien su kitais. Visi Priebal- 
tijos gyventojai turėtų susi
vienyti.

Pirmsėdis atsiliepia, kad 
turime priimti šiokį-tokį die
nos rėdą, kad atlikti kitus 
reikalavimus, nes teip nieko 
nenuveiksime.

A. Kvederas—užmano,kad 
pirmiau negu pereisime prie 
apsvarstymo kitų reikalų, 
geriau butų dasižinoti čia su
sirinkusių partijų reikalavi
mus, nes geriau žinotume, ko 
vieni nuo kitų norime.

A. Jasiulis — įneša, kad 
perskaityti iš kitur prisiųstus 
įnešimus. Įnešimas priim
tas.
jį Įdėta skaityti laiškai 

n® įvairių draugysčių ir 
pavknių ypatų, atsiųsti sei
mui su įnešimais ir velyji- 
mais, kas užėmė gerokai lai
ko.

Už kiek laiko pakeltas 
kiaušy.i.ae, ąr verta klausyti

visų laiškų, ypač nuo pavie
nių ypatų su velyjimais.

J. Baltrušaitis —įneša,kad 
skaityti tik pačius įnešimus 
be pradžios ir užbaigos. — 
Priimta.

Po kiek laiko Dr. Šliūpas, 
gavęs balsą, sako, kad jis at
sišaukia į žmonių protus, o 
ne į žmonių širdis. Kad 
skaitome laiškus nuo kiek
vieno socijalisto, kiek tik 
yra Amerikoje, tai kur nuei
sime. jeigu skaitysime nuo 
kiekvieno lietuvio....

Tai kalbant,pakilo rėkimas 
priešai, švilpimas ir baladoji- 
mas kojomis. Atimtas jam 
bakas.

Kun. Kaulakis — meldžia 
užsilaikyti nors kiek ramiaus, 
nes gausime iš salės išvyti.

P. Paseckas — nupeikia 
blogą pasielgimą nekuriu de
legatų^ Šliupui kalbant,visi 
pradeda rėkti. Jis teipgi 
esąs socijalistas, bet norįs su
eiti į krūvą su visais. Gražiu 
darbu galime daugiau nu
veikti.

F. Matulaitis — nutarėme, 
kad skaityti, paskui, pamatę, 
kad niekai, pradėjome prote
stuoti. Vietoj protestąvimų 
apsvarstykime, kaip su tais 
įnešimas ir laiškais užbaigti.

IŠ VISUR.
| Dūmos prezidentasMurom- 

cev. pereitos petnyčios dieną 
bandė perduoti carui durnos 
atsakymą ant jo kalbos ati
darant durną ir jos reikalavi
mus. Caras dreba iš baimės, 
bet nežino ką daryti; bijosi 
savo tarnų ^'bet bijosi ir pa
sekmių atmetimo durnos rei- 
kalavimų. Didkunigaikščiai, 
po vadovyste Trepovo, kvie 
čia prilankius carui urėdnin- 
kus organizuoti „juodąsias 
šimtines.” Augštas užiman 
ti vietas įtekmingi urėdninkai 
siunčia carui protestus ypač 
prieš reikalavimą paliuosa- 
vimo iš kalėjimų politiškųjų. 
Kaip kur caro tarnai rengia 
jau skerdynes politiškųjų. 
Simferopoliuj kareiviai ap
siautė kalėjimą, kuriame bu
vo politiškiejie ir šaudė per 
langus. Kiek žmonių užmu
šė, dar nežinia. Ir gyvento
jai kelia visokiuose miestuo
se demonstracijas ir reikalau
ja paleidimo tuojaus politiš
kųjų. Dabar dar nieks ne
gali įspėti, keno įtekmė per
svers. Jeigu caras atmes du
rnos reikalavimus, sukils 
žmonės prieš randą, jeigu gi 
nusilenks prieš žmonių reika-, 
lavimus, sukels prieš savę 
urėdninkus, ypač gi kuni
gaikščius, kurie gali carą Mi
kalojų užsmaugti, kaip už
smaugė jau ne vieną desĮ>o- 
tiškai valdžiusį Maskolijoj 
carą. Užrubežiuose dabar 
nupuolė vertė maskoliškųjų 
popierinių pinigų, matyt ten 
tiki, kad Maskolijoj užgims 
vėl smarkesni maištai.

| Viešpatystės rodą teipgi 
padavė carui raštą apie kraš
to reikalavimus. Rodą ta ma
no, kad pripažinimas auto
nomijos ne maskolių apgy
ventiems Maskolijos kraš 
tams gali sudrutinti viešpa
tystę. Rodą pritaria ir pa
leidimui politiškųjų, bet tik 
peržengusių tiesas, bet ne su
tepusių rankas užmušystoms 
caro tarnų.

| Netoli Guantonamo, ant 
Kubos, užgimė muštynės terp 
jurininkų Amerikos kariško 
laivo ir kubiečių. Muštynė
se | vienas amerikonas likosi 
sunkiai pašautas, o 22 gana 
skaudžiai sumušti. Kadan
gi policija ėjo iš vien su už 
puolikais, tai reikia manyti, 
kad amerikoniški jurininkai 
kuom nors nusidėjo gyven
tojoms.

| Pereitą sanvaitę visokiuo
se Vokietijos kraštuose siau
tė baisios audros su ledais. 
Frankonijoj ledai išmušė 
vynmedžių pliantacijas ir ja
vus ant didelių laukų plotų. 
Perkūnas užmušė daug žmo
nių ir galvijų, uždegė daug 
triobų. Saaros klonyj, užgi
mę tvanai,išnaikino laukus.

| Kaimuose Stoger ir Ba- 
ritza, Turkijoje er kelias die
nas traukėsi mušis krikščio
nių gyventojų su turkiškais 
kareiviais. Daug žmonių li
kosi iš abiejų pusių užmuštų 
arba sužeistų. Krik-čionys 
su savo šeimynoms persikėlė 
per Montenegro riibežių.

| Vengrijoj didiejie žiogai 
ušpuolėj^aukus, ir kaip ko
kiose vietose javus teip nu- 
ėdė, kad liko tik juo
da žemė. Vynmedžių plian- 
tacijos teipgi daugelyj vietų 
nuėstos. Ilgai žmonės ne 
turėjo nė jokio vaisto išnai
kinimui negeistinų vabalų, 
bet ant galo surado, kad rei
kia užpultus laukus laistyti 
su žaliuoju muilu. Tokiu 
budu likosi bent vynmedžių 
pliantacijos išgelbėtos nuo iš
naikinimo.

(Pabaiga bus).
| Londono laikraštis , ,Tri 

bune” pagarsino, buk Peter
burge keli reakcijonieriai 
oficierai pasiringę su kariu- 
memenę apsiausti Ta u ridos 
rūmą, suareštuoti durnos at
stovus ir Trepovą apgarsinti 
diktatoriumi. Bet jeigu teip 
padarytų, tąsyk sukiltų visa 
Maskolija prieš caro valdžią, 
tokio sukilimo jau, turbut, 
nė Trepov neįsfėS^tų suval- 
dyti-

| Austrija iš E .įropos vieš- 
vatysčių stengiasi, dėl begė
diškų muitų Amerikos uždė
tų ant Europos tavorų, su
tverti lygą prieš Ameriką, 
jai atmokėti tuom pačiu, tai
gi tokiais jau muitais,kokius 
ji ima nuo svetimų tavorų. i

| Laike karės terp Masko- 
jos ir Japonijos, ypač daug 
maskolių padėtų, torpedų 
pasiliuosavo ir plaukinėje 
ant jūrių. Vien Vladivosto? * 
ko aplinkinėse maskoliai pa
dėjo 3000 torpedų ir iš jų di
desnė dalis pasiliuosavo ir nu
plaukė į jūres. Todėl aplin
kinėse Vladivostoko ypač 
feaktyj plaukiantiems lai
vais gresia didelis pavo
jus.

- į Italijoj, aplinkinėse vuk 
kano Vesųviaus siautė audra 
su debesų praplyšimais, nuo 
ko užgimę tvanai, užnešė ant 
kelių pėdų storai-iš vulkano 
išmestais pelenais laukus. 
Nuostolius tų debesų praply- 
Šimų padarytus skaito milijo
nais lyrų.

| Berlyno laikraščiai garsi
na, buk terp Maskolijos ir 
Japonijos vėl užgimė nesuti- 
kimai/Nors Maskolija pave
dė Koreą Japonijai,bet dabar 
maskoliški konsuliai Korėjoj 
nepaiso aut sandaros t rakta; 
to, laužo jį, lyg norėdami 
vėl karę pagimdyti.

| Laikraščiai praneša apie 
apsirgimą popiežiaus Piaus 
X. Laikraščiai mano, kad 
popiežius negalės dalyvauti 
ceremonijose pripažinimo ui 
šventus užkankintus Tonki- 
ne prancūziškus dominikonų 
zokoninkus.

| Susitikime su turkiška 
kariumeue netoli Vlachi li
kosi užmuštas macedoniškų 
pa^ikelelių vadovas, pulkau
ninkas Jankov.

| Kanadoj sudegė miestas 
Cobalt. Užgimusios eipliozi- 
jos daug žmonių likosi už
muštų.

kiau%25c5%25a1y.i.ae


Į Per visų laikų valdymo 
Maskolijos vidurių, Durnovo 
išgabeno vien į Archangels
ko ir Vologdos gub. 33000 
politiškųjų.

Į Ant Šiaurinių jūrių, lai
ke smarkios vėtros paskendo 
3 vokiški laivai. Prigėrė 73 
žmones. Baisios audros siau
tė . Belgijoj. Vėjo išmestos 
jūrių vilnys pagriebė daug 
žmonių. z

| Tambove, ant gatvės Ii. 
kosi nudurtas oficieras Zanov 
už kaukiniraų politiškos su- 
butines, Marijos Spiridono- 
vos.

Ant salos Sardinijos, 
mieste Cagliari, štraikuojan- 
ti darbininkai uždegė mokes
čių biurus, geležinkelio sta
cija ir muitinyčių,išardėgatvi 
nių geležinkelių šėnis ir daug 
karų įmotė į jūres.

ateina, — ar geriau, atsiran
da iš vidaus gyvenimo kliū
čių ir vargų. ” Daugelis žmo
nių gyvena vienvaliniuose 
rūpesčiuose ar tai apie savo, 
ar savo šeimynos sveikatų, 
bet rodosi pamiršta; kad jų 
pareiga yra gauti tokį vaistų, 
kuris gelbsti visokiame prie
puolyje. Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyras, Karčiojo 
Vyno visuomet duoda valgo
mų ir styprybę, priverčia 
veikti visus organus kūno, 
išvalo kraujų gerai. Visuo
met atsikus stokai valgomo, 
apklotam liežuviui, nerviš
kumui, galvos skaudėjimui 
ir silpnumui reikia tuojaus 
vartoti šitų didįjį gamtos 
vaistų, padarytų iš vynvuo- 
gių vyno ir geriausių žolių. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantų Juozapų Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go, 111.

šiai pasiszokti ir pasilinksminti. Bus 
parengta 4 Isoktyniu skyriai: vaikams, 
merginoms, vaikams ir mergaitėms. 
GreicsiauSias gaus gražu prezenta. Bus 
viskas telp gražiai parengta, kad ir Ca
ras su Kuropatklnu nssisarmatytu daly
vauti, bet tas parengta ne Jiems, tik Chi- 
cagos lietuviams. Kvieczia visus kuo- 
skaitlingiausial.

Komitetu.

| Mieste Ciešine, Austrijos 
Šlezijoj, laike laiduotuvių 
trenkė perkūnas į bažnyčių 
ir užmušė 13 kūno lydėtojų, 
o 20 sunkiai apdegino.

____________
įj Caras "ne nori prilipti 

nuo durnos prezidento Mu-' 
raincevo dūmos užgirtus rei
kalavimus. Jis, mat ne 
kad durna ni misterių tar
pi uinkystės su juom susipjė^ 
tų. Nežinia dabar, kų darys 
durna. f

-. Netoli Monastero, Turki
joj, buvo gana smarkus mu
šis terp turkiškos kariumenės 
ir bulgariškų pasikėlėlm. 
Mūšyje 12 bulgarų likosi už
muštų.

| Kubos prezidentas Pai
ma likosi išrinktas ant toles
nio laiko prezidentu ir su 
puikioms ceremonijoms jį 
sudžia Įvedė ant urėdo ant to
lesnio laiko.

| Paryžiaus priemiestyj 
Chartres,expliodavo ant gat
vės pamesta bomba. Explio- 
zijos daug žmonių likosi pa
vojingai sužeistų.

| Išpanijos karalius neuž- 
ilgio apsives su angliška ku
nigą ikščiute Ena Battenberg. 
Visų kraštų valdonai rengia 
jau dovanas jaunavedžiams.

| Turkijoj,mieste Grebene 
grekonys išskerdė tūlų ru
munų skaitlių. Rumunijos 
randas atsišaukė į Europos 
viešpatystes ir reikalauja,kad 
jos padarytų galų nuolatai 
Turkijoj atsitinkančioms žmo
nių skerdynėms.

| Islandijos pakrantėse pa
skendo 3 laivai: „Ingwar”, 
,,Eilie” ir „Sophia Whist- 
ley”. Kiek prie, to pražuvo 
žmonių, tikrai nežinia.

| Įtakoj upės Girondos 
maskoliškas garlaivys ,,Leo” 
susimušė su itališku „Teresi- 
na Mignano”. Paskutinis 
laivas paskendo su 10 jo įgu
los žmonių.

| Pietinės Arabijos gyven
tojai, kuriuos buvo suvaldę 
sultano jenerolai, vėl pasikė
lė ir užėmė miestų Sanaa ir 
pasigarsino neprigulmingais 
nuo Turkijos.

| Netoli Port Said, Egipto 
pakrantėse, paskendo angliš
kas torpedinis laivas Nr. 56. 
Prie to 7 jurininkai prigė
rė.

Draugysčių Reikalai.

Wilmsrding, Pa. Wilmerdingo Lie
tuvos Sanu draugystes sanariai temikite. 
Atmikite, jog 3 d. birželio atsibus labai 
svarbus susirinkimas. Atmikite visi, 
jog būtinai turite visi pribūti ant to 
svarbaus mėnesinio susirinkimo.

Sąnarys, negalintis pribūti dėl kokios 
noro svarbios priežasties turi praneszt 
Komitetui draugystes pirma susirinki
mo. Sąnarys nepribuves ant szlto susi
rinkimo ir nedavęs jokios žinios apie sa
ve Komitetui, bus nubaustas 1 dol. Bū
tinai ssnariai pribukite, nes kiekvienam 
bus naudinga. Susirinkimas prasidės 2 
vai. po pietų ant tos paczios Cunnlngh- 
am sales. *

L. 8. Dr-tes sekret. J. Gslinis. 
‘ - (I-VI) - .

Balius ir Teatras.
New Haven, Conn. D. L. K. Vytauto 

Dr-te turės puiku teatre 30 d. szic^mene- 
sio Gormano fale J e 193 Wooster st. 
Vaidens komedija „Amerika Pirtyje.’’ 
Balius prasidės 2 vsl. po pietų; teatras 
prasidės 7 vai. vakare. Tikietai 25c, 
35c ir 50c. Puikus muzikantai žais vi
sokius smagius szokius. Visus vietinius 
ir aplinkinius lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia acsiĮankyti kuoskaitlingiau- 
slai.

Pajieszkau safo panarnu Romuoldo 
Matuko ir Antano Bulavo, abu Kauno 
gub., Naujo' AleAsndftivo pav.', . Pane
mune* parapijos. , Jifpatys ar kas kl. 
tas telksi* duoti žinia adresu:

Paul Rasi movi ch,
1 8turtewant avkU 1 ^INorvyood, Mas*.

•• ■ :
Pajieszkau savo draugo Povilo Melvy- 

do, metai algai gsyepo oietinsj* Afriko
je, Cape Town ir jono Zalubo, abu Kau
no g., Zarasu PadLdelio vaitystes 
Jie patys ar kasota* pikais duoti žinia 
adresu: >

F. Uaroržti,
Box 201 j - ri m y eWi)*on, P*.

Ant pardavimo ferma. <ss turiu dvi 
fermas, ir yiena isz Ju noriu parduoti, 
abidvi su trioboms arti geležinkelio ir 
mokyklos, 4į milto* nuo miesto. Ar
tesnes žini*sg*u> P®r Įsisukus atsiszau- 
kianti pss

L. Romeli arba lietuvi R. Puiszi,
(1—VI) \ Necedab, Wis.

Pajieszkau savo brolio Matousso Bag
dono, Kauno gub., Raseinių pav., gyve
no pirma PiUslcn Pi. Jis pats ar kas 
kitas teiksis-duoti žine adresu.

. -Anthony Bagdon,
R. D. No. 1, to Laslie, Westwood, N. J. 

t?: ( ■» >
Pajieszkau Antano Szvegždos, Kauno 

gub., Szlauliu pav., Gimbogalio kaimo. 
4 metai atgal gyveno E. St. Louis, III. 
Jis pats ar kas kitąs ,teiksis duoti žinia 
adresu:

John Szlnrpa, 
96 B. Leonard st. Waterbury, Conn.

Pigiai ant pardavimo s&ltunas, val
gomu daiktą bei kitokiu tavoru sankro
va ir sale szokiams; biznis gerte ir se
niai issdirbtas ir pirkusiam gera proga 
prasigyventi; vieta gera lietuviu apgy
venta, vienas bliokas nuo koljardo. At- 
siszaukti reikia adresu: 911 Indiana 
avė., Sheboygan, Wis. (25—V)

Nauja Lietuviazka Restauracija 
Simano Kraųj u tai ežio, >

3317 8. Halsted st. Chicago, III.
Czlon pritaikomi yra skanus valgiai, 

pagal lietuviszka mada. Meldžiame vi
sus lietuvius atsilankyti pas mus, o busi
te užganėdinti. Teipgl užpraszome ir 
XXI Suslv. Liet. Am. delegatus, karle 
atvažiuos ant seimo in Chicaga, atsilan
kyti pas mus, o datinite svetingo prie 
mimo. Su guodone S. Kraujutaitls.

(25-V)

Laikykimės pareigos.
, gyvenime,” sako von 

Hnmboldt, ,,reikia ypatingai 
patėmyti, kad mums nepai
sant perdaug ant laimės ar 
nelaimės, bet pasišven- 
čiant be atsižiūrėjimo vien- 
val ir be atvangos pildymui 
pareigos, tųsyk laimė pati

Didelis ąpvaikszcziojimas 
Sus. Liet. Am. XXI Seimo!

Cbicago, UI., nedėliojo 27 d. gegužio, 
1906 m. bu* iszkilminga* apvaikszczio- 
jimas, gatvėmis. Prasidėjus nuo South 
Morgan ir 33czios gatvių. Drau
gystes ir Kliubai katrie imsite daly vu m a 
parodoje lo Corpore priesz apvaikszczio* 
jima apie 1 ar 2ra vai. po pietų, susinu, 
kitę in sales szitu tautiecziu: L. zVžuko, 
nr. 3301 Auburn avė., P.Szliakio nr. 3321 
Aubunr avė., J. Ruigio nr. 3301 So_Mor
gan st., K. Liaudanskio nr. 3117 8o. Mor
gan st. ir T. Radaviczio nr. 942 33rd 
st., kur katrai bus paraokiaus, dėl susi- 
tvarkinimo, o musu marszalkos visoms 
pranesz apie susigrupavima ant gatvių 

’ir ant 3iu po pietų visi pradėsime mar> 
szuoti linkui State Street in South 
Side Turuer Hali.

Draugystes yra nutarusios imti dalivu- 
ma parodoje ir apvaikszcziojime szios:

1 D. L. K. Vytauto Div. No. 1, 2 
Jaunu Am. L. P. Kliubas, 3 Szv. Anta
no isz Paduos, 4 Szv. Francziszkaus Sa- 
raficzno, 5 Szv. Petro ir Povilo, 6 Ap- 
szvietimo Broliu, 7 Szv. Roko, 8 D. L. 
K. Keistuczio, 9 Szv. Stepono, 10 Szv. 
Kryžiaus, 11 Simano Daukanto, 12 Lie
tuvos Sunu, 13 Teisybes Mylėtoju, 14 
Liuosybes,ir daugybe pavieniu karietose 
važiuos.

Paroda prasidės nuo So. Morgan ir 
Auburn gatvių 33czia iki Union St. 
Union iki 31mos. 31ma iki Fifth avė., 
5th avė. iki 33czios, 33czia iki State ir 
in minėta sale, kur visiems su vėjus, 
prasidės kalbos, ir koncertas, katras 
trenksis iki 10 vai.nakties. Pribuvęs kož- 
nas bus užganėdintas isz geru kalbėtoju, 
dainininku choru, dideliu ir mažu, gerai 
iszsilavinusiu dekliamatoriu ir puikios 
orchestros kokios daugumas nėra girdė
jas, nes grajls lietuviszkas ir kitas kon
certu mellodijaa.

Seredos vakare 30 d. gegužio ant tos 
paczios Sales, South Side Turner 
Hali. 3143-45-47 South State 
Street, bus balius, telpgi grajis pui
kiausia orchestra Chicago. Vyrai su 
mergelėms galės smagiai pasiszokti ir 
visi gražiai iszredytoje saleje pasilinks
minti priesz iszleidima rvecziu-delegatu.

Rengimo XXI seimo S. L. A.
Komitetas.

Susirinkimą* Žinyczios.
Chicago. Nedalioj, 3 d. birželio. 1906,

2 vai. po platu, bus susirinkimas sąnariu 
Žinyczios, svetainėje Northwestern Unl- 
versity Settlement’o, kerte Augusta ir 
Noble gatvių. Ant to susirinkimo bus 
apreikszta žinios gautos nuo skyriaus vi
duriniu dalyku, Washington, D. C., 
sekretoriaus ateito Illinois, ir yvairlu 
valstybes urėdu,delei uždėjimo lietuvisz- 
koc kolioni jos Amerikoje. Žeme galima 
gauti dykai, reikia tiktai pasirinkti vie
ta, ir imties! piie darbo, kol yra laikas.

Visus sąnarius Žinyczios, ir abelnai 
visus lietuvius norinczius apsigyventi 
lietuviszkoj kolionijoj, ant to susirinki
mo maloniai kvieczia

Centraliszkas Komitetas Žinyczios.

Didelis Ketvirtas Metinis 
Pikninkas.

Chicago, UI. Draugyste Liet. Kriau- 
cziu turės savo ketvirta metini pikninka
3 d. birželio, 1906 m. Bergmanno darže, 
Riverslde, III. Prasidės 9 vai. ryto ir 
trauksis iki 11 vai. vakaro. Grajis pul
ki lietuviszka muzika ir bus visokiu vi
siems tinkamu zabovu, kuriu dar ant jo
kio plkninko nebuvo lygsziol. Pelnas 
nuo pikninko visas eis naudai kovojan- 
cziu Lietuvoje už laisvo ir suszelpimul 
esancziu llgonbuczluose bei kalėjimuose 
kovotoja. Nuvažiuoti aut pikninko ga
lima: 12 ui. karais iki W. 52 Avė., o ten 
La Grango karais iki daržui: Metropoli
tan eleveitoriu Garfieldo Parkan iki 48 
Avo., paskui La Grange karais iki dar
žui, arba 22 ui. karais iki W. 40 Avė. 
nuo kur La Grange karais iki vietai. 
Meldžiame visus kuoekaitlingiausiai at
silankyti ir gražiai ant szviežlo oro gra
žiame darže pasilinksminti.

Komitetas.
(1-V)

Szestas Metini* Pikninkas.
Chicago. Draugyste Szv. Antano isz 

Paduos, turės szeszta metini pikninka 
nedelioj, 10 d. birželio, 1906, Bergmano 
darže, Riverslde, III. Prasidės 9 y ai. ry
to. Inženga 25c porai. Bergmano dar
žas yra gražus, naktyje szvieczla daugy 
be elektrissku žiburiu* miela pasivalksz- 
czioti terp žaliu medžiu ir krumu ant 
szviežlo oro. Tauragės mužiką grajys 
lietuviszka* szokius; merginos su vaiki
nais pasirengklte, kur galėsite goaiau

Komitetu.
Didelis Metinis Pikninkas.

Chicago Apszvietimo Broliu Dr te 
turės savo metini pikninka, nedelio], 3 
d. birželio Schutso darže ant Dės Plaius 
avė*, ir 20tos ai., Riverslde, 111., prasidės 
9 vai. ryto. In vieta galima nuvažiuoti 
Metropolitan elevatorių arba 12 ui. ka
rais iki 40 avė. arba nuo Bridgeporto 
Morgan karais iki 22 ui., o tais iki 40 
avė. nuo kur La Grange karais iki Dės 
Platus avė., nuo kur 2 blioku reikia pa
siejau in rytus; iszllpus bus Komitetas, 
kuris parokis kur yra vieta. Visus lie
tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieczia 
atsilankyti ir gražiai pasilinksminti.

Komitetas.

Baltimore, Md. Praneszu giminėms 
ir pažystamiems, kad Vincentas Lapins
kas pasimirė 2 d tzio men.; buvo jis 
antru kartu apsivedei ir paliko moterį 
ir sunu su dukteria pirmosios paczios, 
pati buvo iszvažiavus iu Chicaga pas gi
mines pasisvecziuoti Ir negryio, kol ve
lionis nebuvo palaidotas. Duktė būna 
ligonbutyj — Home of the feeblo miud- 
ed. Kas isz giminiu norėtu piaciųpu ži
noti prietikius nelaisuiego. velionio* te
gul parasto man žemiau paduotu ad
resu.

Kaz. Abromavica a, 
1850 N. Collington avė. Balti mere, Md.

PajieszkoUmal.
Pajieukau tavo vyro JonoKaniaucko; 

24 d. balandžio pribuvau isz Lietuvos ir 
norecziatt su Juo susieiti;' 3 menesiai atr 
galjiz buvo Penu, Pa; paeina jia- isz 
Kauno gub., Raseinių pav.,Burkenu lod 
Jis pats ar kis kitas teiksis duoti žinia 
adresu-

Urszulia Kaniauckjeąe,
Box 8 Loyalhsnas, Pa.

(I-VI)

Pajieezkau savo brolio Jono Kolassins- 
kio, Suvalkų gub., Marijampole* pav., 
Garliavos parap. Ji* pats ar ka* kita* 
teiksis duoti žloe adresu:

8t Kolaszluskas, 
738 Garden st. * Milwauke*, Wis.

Pajieszkoma yra Ona Urbonaicziute, 
po vyrui Audriuviene Sunelaitiene, gy
venusi pirmiau E. St. Louis, dabar ro
dosi ChicagoJ* tebesirenda. Atsiszauk- 
ti teikia in „Lietuvos" redakcija.

Pajieszkau Petro Mauliaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Girdiszke* parap., 
U pinos miestelio, 5 metai kaipAmarik*. 
Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duoti žine 
adresu:

Vin. Maulius,
^>x 448, •< Donorą, Pa.

Pajieszkau Adomo Snlaucko, pasiva
dinusio Szunskiu, 25 metu amžiaus, gel
tonu plauku, be usu. palei antaki turi 
randa nuo perkirttmo anglies, penkių 
ir puses pėdu aukszcsio, 4 d. gegužio Už
eidama* i*zn**z* mano 880.00. Kas su
teiks mau ii uis apie ji, gaus 85.00.

A. Barysas,
1621 Chore h st. » Scranton, Pa. 

(i-vi)
Pajiesskau Juozapo Kuczinsko, Vil

niaus gub., Traku pav., Jeszno gm., 
Bzkicvanu kaimo, pereita meta atvažia
vo isz Lietuvos ir gyveno N*w Yorko 
valstijoje. Ji* pats ar kas kita steik*!* 
duoti žine adresu:

Jonas Wil*hutis,
Hartshorne, Ind. TerBox 7,

Pa J tesakau savo pusbrolio Juozspo 
Laurynaiczio Kauno gub., Eržvilko vol., 
pirmiau gyveno Oambridgoport, Mass. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

John Puiszius,
810 W. 82 st. Chicago, 111.

Pajieszkau savo kaimyno Petro Btocs- 
kuno, su visa atsimins įsivažiavusio isz 
Luternes in Cblosgs; tarta pss ji Isbsl 
svarbu reiksią. Jis pats ar kas kitaa 
teiksis duoti iine adreso:

Felix JanulloniS,
357 Fewen at. Piymouth, Pa.

* Pajieezkag apeivedimai merginos, ne 
senesnes kaip 18 ar 22 meta.Asz esi u 23 
metu amžiaus, 5 pedaJr 10 coliu auksz- 
czio. Atsisaaukti meldžiu adreso: -

* Sk Barananokaa,
87 Bublin st. Gardner, Mase.

Pirkti atseiua pigiau negu 
dyka gauti.

Jonas X. lietuvys, gyvenas ant 
fermos Washlngtono valstijoje, 
keletą lietuviszku iaikraszczi.u. . 
bas B. antras farmerys, Jo kaimynas, 
nelaiko ne vieno laikraszczio,- bet mėgs
ta skaityti. Taigi kad nereiktu laikrasz- 
czius, pirkti jis nuolatai pasiskolindavo 
juos nuo Jduo pasiskaityti. Viena ne
dėlios ryta Jokūbas rengėsi važiuoti in 
bažnyczia, buvo gražiai s-zventadleni- 
nems drapanoms.ap^redes,bet užsimanė 
dar lalkraszti perskaityti. Pasiuntė 8 , 
metu savo vaike parne-ztl nuo Jono 
laikrasztl. tik liepe skubinti, kad bažny
czia nesuvelictL . Vajkskad paskubinti, 
nėjo keliu, bet tiesiog bego per daria pro 
bieziu avilius k«*r Užkliudęs koja už 
kelmelio parpuolei ft puldamas sujudi
no bieziu avili. Bites mėtėsi isz avilio 
ir eme valka gilti.' Vfdkns rėkti. Tė
vas Užgirdės vaiireirlksriLi bego gelbėti, 
szoko per dratinej^ora^ užkliudė ir per- 
plesze 85 00 vertas kelnes ir tvora isz- 
verte. Motina telfigi 4širko riksmą Už
girdusi, szoko bqgti Ugp verte puodyne 
su.pienu in rekszti'kur maži kecziukai 
gulėjo ir kacziuRus prigirdė. Motinai 
bėgant is-/.puolė toksiniu dantų pilnija 
vertei 220.00 ir tuoj užmynus! sulaužė. 
Szuva pamatęs gupadoriu ir gatpadine 
beganezius puoleAin pagalba I ž Urbia sa
ke vienuolikę perdd i ifeflrtszMs:, nu? kiau- 
szinlu. Kiausziniaj atizalo lr aplei- 
iiuiū^nejo abiVftllirt DfUJtr^inVta 
valkas/ likęs Btubeįe iiMtollojo paiie- 
ta^eg^ir nuęjgų, 4a . cretrulmi nuteps 
naujutėlius Larpetus vertus .825 00. Po 
visu riksthif-fermeriai Uzvtstiavo baž- 
nycziop. Czia per parversta tvora perė
jo ksrva verta 840.00 ir apsledusl jaunu, 
žaliu kornu Užputo ir padvėsė. Susksi- 
ežius viską - nuostoli isznesza su viris 
8100.00. To visko žiogus nsbutu daty- 
res jeigu butu už 82.00 laikraszli iszsiro-

už

savo 
laiko 

Jok u

Ar nori padvejoti savo pinigus?
Jeigu telp, tai pirk akcija nuo The 

Boll Ciothing Korporacijos; o su keliais 
metais tavo indeli pinigai pasldvejos. 
The Bell Ciothing Korporacija yra tai 
Drapanų Bztoras, egzistuojantis jau 3 
Setai ir darsntis gera bizni po No. 983 
—987 Milwaukee avė.

Szi Korporacija atidarys dabar saro 
Antra Dideli Drapanų Batore naujame 
A. Olszevskio name, kur bus pastatytas 
szia vasara ant szisur-vakarinio kampo 
Halsted ir 83-ios gatvių. Ant inkurimo 
szio antrojo sztoro ji padidino savo ka
pliais ant 825000 00 teip, kad dabar 
kiekvienas lietuvys gali ežia gauti pirkti 
akcija ir stotis savininku Drapanų Szto
ro. Prie szios korporacijos prigult sem
tai lietuviu, todėl kad Jie ežia indeje 
savo pinigus turi gera pelną. Korpora
cija moka akcijonieriams nuo pinigu ant 
akcijų indetu 5ta procentą. Nuo pirki
niu kokius akcijonlerius szios"kompani
jos sztore perka 5ta procentą ir kas me
las iszmoka akcijonieriams Dividend 
kokis isz abelno sztoro pelno kožnai ak
cijai priguli. Tokiu budu czia indeli 
pinigai atnesza didesni pelne negu jie 
butu sudėti in geriausia banke arba pa- 

] skolinti ant procento ant geriausiu kur- 
' nos propertiiu.

Todėl kas nori padvejoti savo pini- 
nigus tegul pasiskubina pirkti keliks ak
cijas (shares) nuo Bell Ciothing Korpo
racijos pakol jos kasztuoja tik 810.00, o 
kada naujas sztores jau bus po stogu, 
akcijos kaastuos po 815.00. Tagl pasi
skubinkite pakol dar pigios.

Akcijas galima užsiraszyli pas korpo
racijos direktorių, Kazimiere Služinska, 
kuro turi savo adynas „Lietuvos" redak
cijoje, ketvergais nuo 6 iki 9 vakare, o 
o nedalioms nuo 9 iki 12 ryto; atba pas 
Jos rėprezantus: Alek. Bijantka, 3327 
Auburn avė., Dom. Giacza, 3255 So. 
Halsted st., Paul Brucha, 3316 So. Mor- Į 
gan st., A. Ivaszkeviczia, 3347 S o. Mor- 
gan et., Antane Masiulį, 3327 Auburn 
avė., Hipolita Kaczauska, 3157 8o. Hal
sted it.

9U>kslaIue Akuszerijos.
Lietuves ir Lietuvaites, kurios norite 

ingyti laipsni „Mokytos Akuszerkos” ir 
būti pripažintai per randa su pavelijimu 
atvirai ir liuosai praktikuoti? kreipki
tės pas

Dr. A. L. Graiczuna,
3202 bouth Halsted st. cor. 32nd st.

Chicago, III.
d- VI)

szes.

Reik si su jų. 10000 darbininku bei uos
tininku, vedusiu ir nevedusiu ' žmonių 
prie darbų pabrikuoss, ani geležinkeliu, 
akmenynėse, geležies ir anglies kasty- 
nese, kur nėra streiko, misikuosč, lentų 
piovioyczlose, restauracijose ir viestna- 
miuose Chloagojn ir Vakariness valsti
jose; algos nuo 81;75 iki 82.25 ant die
nos; dykai kelione Isz Chfcagos; 1000 vy
ru reikia prie darbu WMblngtono vai 
stljoje; a^gos 82.50 iki 84.00 už diena; 
darbas misskuose, piovinyeziose Ir pa- 
brikuese; kelione iss Chicago* 12 Ir 15 
gegužio tik 813.00. Pigus namai ir fer
mos — tiesiog žadėta žeme ten. Ateik 
tuojaui arba rassyk savo kalboj, inde- 
damas už 2c. marke atsakymui. Chica- 
gos Abelna* Terptautiszkas Biure* ad- 
resas:

J. Lucas, Buperintendetaf, 
666 Milwaukee avė. Chicago, III.

Reikalaujame visur darbininku Ir in 
vakarines ir iu pietines valstijas prie vi
sokiu darbu; ant geležinkeliu mokestis 
81.75 ant dienos; ant farmu po 825 00 
am menesio su gyvenimu; akmenų skal
dyklose po 81.65 ant dienos. Kas tik 
kokio darbo norėtu gali per mane gauti. 
Ateikite pas mane pąalteirauti, o busite 
užganėdinti.

Lletuvlazkaa agentas, arti lietuvlszkoe 
bažnyczio* szv. Jungto.-

J. Matzaųauckaa, 
3249 So. 3. Halsted »i. Chicago, III.

arti 33czlos
Kas norflngyti *kna Ar rando* nemo-. 

keti kitam, togų} ateinu pa* mua. Me* 
turim* daugeli namu ir totu ant parda
vimo, ant geriauslV ir/lygu ir mažai pi
nigu inmokąjlmo.

212 First at.,
102 Ferry st., f : - t (Newark, N. J.

' y 
Farmoa jlr Lotai.

Atidariau dideli ofisą pardavinėjimui 
f ar m u Miobigano, Wisoonsino ir kitose 
valstijose. 2eme-gere.it pigi. Parduo
dame ant lengvu lizljryu Ir pastatome 
stubas tiems, katrte faunas nuo 
musu. Kelione likai Jn ten ir atgal. 
Parduodu telpgi lotus arti naujo pabri- 
ko naujame mieste Gary ir Tolleston, 
Fnd., kur Suv. ValsL plieno korporacija 
stato didžiausia dirbtuve sviete, kass- 
tuosianesia 875000000, dirbs Joje 25000 
darbininku. Dabai ten yra gera proga 
apsipirkti lotus pirkiniai ar gyvenimui. 
Ten gvvens 100000 Amoniu. Pasisku
bink, kol geriausi lotai neparduoti dar. 
Geriausia yra proga pirkti lotus pirk
liams ir darbininkams, kurie yra nuo 
8100.00 iki 8500.00.' Norint ataižinoti 
plaozlau reikia ateitthi musu ofisą arba 
Et laiszka susireszyti.

iohigan and Wiso4nsin Farm Landa, 
" ‘ įkas K. Walshim, Agentas,

alsted ak* Chicago, I1L
Domintai

3249 So. Hi_____
utį BSozioa aL

Aukos reikalams revoUucjjlnio 
judėjimo MaskolijoJ.

Kaip jau syki psgarsinome, negamin
simo daugiau ta aukautoja pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti 
jai.
Szios

prasso mus kai-kurie aukauto-

aukos pasiunstos C. R. Sz< 
kasieriui T. Dūdai.

įsa So. Boston Mass. Banarial Dr-tes 
Szv, Petro ir Povilo paaukavo revoliuci- 
jos reikalams:

J. Jeruzavicze, J. Liukeviczs po 81.00; 
J. Lužailia J. Marcinkevioze po 82.25; 
P. Mikalauckas, P. Skudria, J. Obidin- 
ka, L. Szvalgždis, J. U r pasai lis, V. Bela
kąs, J. Venis, P. Alelunas, A. Departaš, 
J. Balažaitis, T. Pivarunas, J. Klinga, 
J. Radsevicae, J. Komiciuepo 82.00; J. 
Motiejūnas 81.75; J. Baronas, A. Jan- 
kauckas po 81.50; P. Jusaitis, P. Povilo
nis, P. Juravicze, A. Vainoras, A. Za
remba, P. Varnauekas po 81.00; mažes
niu suku 82.25. Viso 854.00.

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK, N. Y.

A. Lesnlevrskls, 144 S.Houston St.

So. BOSTON, MA8S.
Nlkod. Gendrolis 287 3-rd Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczin, 178 Ferry st.

A. Sūnelis, 66 West St.

BROOKLYN. N. Y.
8tan. Rlnkevricztus, 73 Grand st

8HENANDOAH, PA.
Andrius Miežis, 181 8. Malusi.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckaa, 89 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cbeponis, 72 Jubilee 81, ' 

BALTIMORE. MD.
L. Gawlis, 2018 N. Washington st 
Jonas Želvis, 711 W. LdMard st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd St.

PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8.8.
L M. Maskeliūnas, 2137 5-th Avs.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkua, 211 First eU\

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonis, 6^Blendale, St.

MINER8V(LLE, PA.
Juozas Ramanauskas^

Puiki Proga Grant Worksuose.

Banda dykai! Banda dykai!
Gyvenk vienoj ir išrandavok kitų.

> Už $2700 iki $3250
' Pirksi viena iš

50 Nauju dviem auksztais namu |
Arti W**tern Electric Komp., Ssar*, Roebuck & Oo., National Kai 

teabl* CastingsKomp., Wlnslow Broliu ornamsntaliszku geležiniu darbu 
ir amerikiniu spiraliszku dudu issdlrblniu.

20,000 Darbininku Žmonių

$300 jmokesties,
Llaklnys po 832.00 ku menasi*, imant palūki drauge. Rando* (80 03 

ant menesio; S ar 6 kambariai* trioba *a anksztn ir 7 pėdu ponamiu su 
(•aliotai* pamatai*. Geotsijo* puazle* apdabai: maudykla, *xlltaa ir įsai-’

’.tas vanduo. -Visokį gatvių pagerinimai intaleytl ir apmokėti.
14 TA UL ir 49-TA Are.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils 
vertėje. v

(Dovydą* B. Lyman. globėjai. Vlliard T. Block, itzdlninkss )
Męs parduodame juos dabar po $450 

lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis.
Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietini* ofisas: 18-ta ui. Ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedelioml*. 
JAS. E. HILDKETH, 

ūžveizda. Savinybe* Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

8PRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

W1LKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st.

WORCESTER, MASS. 
Ant. Bernotas, 12 H&rlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

M c KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.

NEW HAVEN, OONN.
K. Blažaitis, 524 East Si.

MOUNTi CARMEL, PA.
Jonas Banis Box 541

KeILaujauti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
Joccph Petrikis,
8. J. Kasputis
Fdik. J. Galminu
Stanislovas Valaskas.

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
B mok lyne, PhUadelphijoj, Balti more j, 
Bostone ir Brocktooe.

Sztai agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
4. Diržulaitis, 155 Metropolitan avė. 

Phlladelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2- n d 8t., 

b Jos M. Smolcnski, 783 80. 2nd st 
Boston, Mass.

F. 7. Mackevicz, 83 Endicott St.
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
B. E. Cor. Sharp A Camden

F. Bakutis, 521 Columbia avė 
Brockton, Mass.

Jonas Pocius^ 14 Intervallest
Pas szituos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c. kas subeta.

str.

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniau kas savaite.
Diduma*: 8% Z 11 coli ii 16 pustų. Amerikoj ant 

metų į‘,‘50 Kam rupi Lietuva ir žinoti ka* 
dabar tenai* dedasi, tai užsirašykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisingo* žinios ji viso* 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Ka* norėtų užrašy
ti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pre
kė 11.75; Ameriko viena* num. dėl pametimo 7 et
Agentą*: M. J. Darni Jonaitis, 9 
8108 8. Halsted ut- Chicaso, 111.

Knygų Kataliogas.

t

8S Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti iiaStuoniu 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimą*; 
— Vagis;—Kas kaltas;— Gatves vaikai; — 
Paparčio žiedas;— Miiko sargas; — Signalas; 
— Keleivi*. Chicago, ,IU. 1003, pust. 90. .ISO

43 Pasako* 11 gyvenimo lletuviikų Vėlių bei 
Velnių, surinkto* D-ro J. Baaaoavičiaus, 470 
puslap , Chicago, III. 1006 m. Šioje knygoje 
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(danguj, čyKiu, pekla; apie giltine, mara, 
ketera, apie dvaae* (dūlias), velnius, ,'u vai
dinimas! Ir tt. Pasako* uiraiytv* t kiele 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kauno gub, 
pagal kauniečiu kalba. Suvaiko gub. vagai 
•uvalkiečiu kalba.Prusu Lietuvoje pagal Pra
šu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
atperka čia knyga. Preke neapdar.... »1 .no 
Apdaryto*...............................................*900

44 14 mano atsiminimų (su autoriau* paveik
slą) . Paraėė Dras Vfucss Pietaris, spaudoo 
parengė Dras J. Basanavičių*, Chicago. 111 , 
lt»T6m., pusi. 301. Gražios apysakėle* U gy
venimo sodiečių........................................7oc-

07 Lietu vilko* Pasakos Y v* ir i o*. Dali* I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Ohioago, IH., 1908 
m. pust 880. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Ka* litą knyga 

-, turės, tam gera irgvažiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdaryto*..............11.93

Apdaryta................................................. II .50Apdaryta.
08 LletvvUko* Pasako* Yvalrto*. Daili 11. Su

rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, III. ĮSOS 
pu»l. 130. Telpa čia K6 gražiu, žingeidžių Ir 
juokingu pasakų, bovjjančiu ktekvtenaskai
toma ūklausytoj*...........................t. Sl.eB
Apdaryta ............................. tl.ftO

OO Uetuvilko* Pa**ko* Yvalrio*. Dali* ITI. Be 
rinko D-ra* Baianarlčlu*. Chicago, 111.. taož 
puti £33. Talpa čia SOS gražiu Ir labai J'^’hinipi
Drūtuose apdaruose............ .....................81.50

70 Lietuviško* Pasako* Yvalrio*. Dali* TV. Su
rinko D-ra* J. Basanavičius. ‘ 
pusi. 299. Telpa čia 234 labai 
msnčio* pasako*, bosijančio* 
tytoja ir klausytoj* .7........

._j,Ill. 1906. 
Uos ir nži- 

_______ ______________ _  .jviena sicol 
irto j a ir klausytoja________________ SI. 80
Drūtuose apdšroo** ..............................41.SC

07 Pamokslai Hmlotia* ir TVItyM* iiguMinSti 
galvočių visu amžių. Chicago, III.. 1899. pus-> 
lapių 188. Szitoje knygelėj telp* 128 gra
žio*. juokingo* Ir Uniniingo* pasakaitės. Ka* 
nori MrSti gražiu, juokingu ir pamokinančiu

■ skaitymu, tegul nusiperka iia knygele, o turte 
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo

ki* duoti iimintinga atsakymu....„,..BOo
1OO Pasaka apie Kantria Alena, kuri p*r SS 

metu vaikičiodama po svietą daugybe bėdų Ir 
varguiSkentėjo. Chicago,m. 1908,pusl.68.COc 

194 Robln»on** Kražius. Graži ir m<>ra'iJka pa
saka. Antra pertalslta laida. Chicago, fil. 

ISO* pusi. 0............................................900
ISO Žmogus N*pliuiki*. Vertė 11 ėvediiko Nėris 

Chicago, JU..188B. pusi SS. Graži apysakUS: 
- kaip turti ngo pilkėjo bubu* apsirodė (u var

ginga mergina Ir laimingiau gyveno už kitus, 
■u turtingom* apsivedusiu*........ . lOc

114 Poną? ir Bernas. Chicago, UI. 1904 pusi. 64. , 
Apysakaite L. Tolstojaus U gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiais susipa
žinti su buriu ir sanlygoms gyveninio masgo- 
Įlėk n kaimiečiu; .ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 13o

CIO Dedi* atvažiava. Komedija viename akta. 
Pagal tenkiika sutaisė K, B-a ir M. P is. Chi
cago. I1L 1908, pusi. 68. Šita komedija buvo 
kelis kurtus lošta ItetuvUkos draugystes Pe
terburge, Moskolijoje. Ji yra maskolilko* 
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti, Maskolijo* valdžia jos par
siuntimo nedraudžia............................ COo

BIS Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. Bę* ir 
M. P is. Chicago, III. 190!, pusi. 48. Šita 
kuygute telp kaip ir No. 810 yra Maskolijos 
cenzūros ' leista ir gali būti Lietuvon einu- , 
tyama......... ...................................... lf>c

909 Mindų .^is Lietuvos karalius. Chicagn. III. 
1900, pusi. 86. Istoriškas paveikslas penkiuose 
aktuoK-. Lenkiukai paraėė Julius IblovackL 
lietuvUkai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams 
teatru.................................................. ,.9So

331 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija 
Viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-i*. 
Chicago, IU. 1902, p-jsL *1. šita knygute teip 
kaip ir No. 810 yra Maskolijos cenzūros dalei- 
•** ir todėl gali būti Lietuvon siunčlama-lOc

471 Akyvi apsireiikimai sviete, ant kuriu žmo
ni* nuolatai žiuri, bet 1* gerai nesupranta, 
Chicago. TIL, 1894. pusi. 76. Su paveikslais. 
Parodo it ko darosi žaibai, griausmai, lietu* 
ir sniegas: kas yra debesiai, ant ko jie laikosi, 
irtt...................-........................................3Oc

473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, ju bū
vi ir pabaiga. Chicago. Iii. 1896. pust 25S. bu 
paveikslėliais. A prato kas yra žemė, ii ko ji 
Susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip Jos toli vie
na nuo kitos; kas jts plianetos. korneto* ir ki-. ) 
to* retai matomos žvaigždės.Yra tai vienatinė 
ktnxa, lė kurio* žmogus .gali tikrai apsiėvlgti ■ 
Drūtuose, gražiuose apdaruose .. Šl.OO

473 Aritmetika. Knyga iteimokinimui rokuo
ti ų. prekė..................................  9Sc

480 Biologija arba Melstas apie gyvus daik
tus. Pagal prof, Nusbauma sutaisė Szernas, 
Chlcaao. 111.. 1901. pusi. 147. Su paveikslėliais. 
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukėčiii, 
žvėrių Ir kitu sutvėrimu.................... -8 Oc

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.' 
A. Bacevlčia, spauda „Lietuvos," Chicago, 
III. 1903. pusi. *09. Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.vabalu, tuvio, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, a liktai ir supranta
mai iteitk i na gargtos istorija, yps? tuos da
lykus. ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta....................  BOo

608 Gamtos pajiego* Ir kaip iiJu naudoti*. Pa
gal Bitnera sutaisė Szernas. Ctrieago, 111. 1904

- pusi. 238. Svarbios moksliškos vertes knyga, 
su daugybe paveiksiu mirta inerlju ir 
kitokiu prietaiso iinaudojimo gamtom* 
pajiegu...,.......................  606'

510 3 kur at*ti>do mnsu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys’Pagal Lunkevjčiu sutaisė 
Szernas, Chicago. III. 1901. pusi. 73. Su paveik
slėliais..................................................... 9Oc

595 Kaip gyvena augmenys! Cbicago. IU , 1901, . 
pusi. 129. Su paveikslais. A prato y vairius mu
su žemės augalus, ju sudėjimą. atmaina* gy-\ 
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki v 
didžiausiu ir tobuliausiu.. . . 35o

545 Nematomi prietai ir draugai žmonių, pa
gal Bittneri sutaisė Szernas, Chicago. IU.. 1906, - 
pusi. 113. Su paveikslai*. Aprašymas visokiu 
veikliu bakterijų, mikrobu, bacilliu ir kita 
smulkiausiu gyvūnėlio, gimdančiu svarbiau
sia* ligas terp žmonių, kaip tai: mara. chole
ra. raupus difterija, sifilis yra geriau žinoma* 
neng pranouzligė. Ir tt..........................3Oc

553 Paėjimas organllko svieto. Pagal Bittneri 
sutaisė Szernas. Cliicago, III., 1905, pusi. 137. 
Su paveikslais. Yra tai istori ja augmenų ir gy-

Į vunu nuo senu seniauiiu laiku pagal moks
liškų* iityriuėjimus susektu* požeminiuos* 
sluogsniuoee. Knyga didelės moksliškos ver-

1 tė*...........................  35c
ĮįOO Senu Gadynių Ilnyke Sutvėrimai. Pagal 

Hutchinsona sutaisė Szernas.Chicago,III.. 1900, 
pusi. 37& Su paveikslai*. Aprato seniausiu ga- 
dvniuyvalrius sutvteimus gyvenusiu* ant že
mės dar prie! auiradima žmogaus. Sziandien 
u sutvėrimu kunu* žmonės kasdami giltas 

Suliniu*, kanalu*, ar Imdųml i< žemės anglis 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielu* 
nesugadintus ko nu*, kurie Šiandien yra itsta- 

. t v tl yvairiuose m u zč juose Ir 14 ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip sena yra muku žetnė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemė* keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kūnas 
randa, tnosklinčtai apskaitė kaip sena yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jos žmo- 
>0.,...........  41.00
Apd&ryta ....................    41-95

507 Spėka ir Nedega, principai prigimtiniesu- 
rtdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremtu. Visiem*'suprastinsi paralė 
prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokiėka 
laida su mažais prtdėčkai* i* senesniu tafdu 
lietuviškai perguldė Dras J. Szllupas, Cbicago 
III., 190*. pusi. 380. su paveikslu ir biografia 
rsšaliaut. Yra tai mokslas gvildenanti* gam
ta* dalykas, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu..............................................SI.50
Gražiuose, drūtuose apdaruose..........19.00

580 Svietopab* i ra. Ii rusiško verte Pr.Slulelia. 
Chicaga, DL, 1908, pust 81. • Ka* nori da*iži- 
noti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
čia knygai*...........................................lOa

500 Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje ė*, 
mės. Rusilkai paraiė Rubukin’as. Verte Dra- 
Bs. Išleki* T MD, Chicago, DL. I900.posl43.

paveikslėliais. A prato visa* vandens

padangėse atvėsę, keičiasi in vandenslafcliua 
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, ii 
kurtos nuvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
dengta čielus kaimus ir laidoja saro pusnys* 
žmones ir gyvulius, paskui tirpdant* nuo sau
lė*. keičiasi in vandeni ir užlieja tauku*, išrė
žo ravus, upe* ir upeliu*Ir kavoj**! po žemė, 
kur vėl velki* ta p»ti darbu, k* ir ant v išaus 
žemė*............................................................. lOc

03 OEthnologija arba tt okstas apie žemės tauta* 
Pagal Dr. M. Bata-rlaiklt* paraše Šernas. 
Chicago. III 1903, pusi. 667. Yra tai svarbiau
sia moksliška knyga apie visas musu pašau- 
l*s žmonių veisle*. Ji parodo visu viešpat—-

parv*. tikėjimą, papročiu*, nžilenima ir *bd- 
M1 vilk*. U b*tilp«t»lu pavėjiniu matysite 

>Uurtu, tulu visas 
reidas į beždžiones 
sako: ..Sutvėrė Die- 
taveikslo savo,” bet 
visliu veidus, msto- 
iadk nežlne kurie 11 
lul Dievo. Kas nori

Pinigui du*kltc ant adreso:
Jk. OL8ZKWSKI, 

904. 33-rdfež., Chicae

gere.it


728 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

MABJA DOWIATT

gab. P*’

TelerouMi CanMlTOMS. . -'J 
Telefonam gelte* teAiehvlenoe į

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
* ’ •

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.

Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat'skai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savLagybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.

- Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
AŠ darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

| Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinonu tauiiszkotns ir bai-i 

u-tinemj Jraiigystems iszdirbas-' 
Kurutic^, Araerikouiszkas, 
WeHawas, Szerpus, Jnos-i 
t d s, K u kardo a. Ženklelius? 
Kepures ir dėl Marazalku 
parėdus. - f

| darbas butu prideraneziai atliktas 1 
lictuwaiu.-.i.

T. ANDR
116 W. PiTision St,

r tuom suszelpli

USZEWI

J Gaodotiniems Kunigams iszdir* 1 
įbat-Kapas, Amatas, Dalmati- K 
[ka<s Albas. Stulas ir wi*u« bei- K 
įnytinios parėdus. Višaki darbą at- -X 
1 lieka artistuzkai in la'ltą. .2
i Norėdamos guodotmoe Dr tęs, f 
arba gaododni Kuaijai, kad Jutu 1 
sawo tautetj, paveskite ji tikrai J

cz & co.
■a Chicago, III. |

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
...... pas.........

Chicago Metai Clinic
344 So. State St., Chicago, III.

f”LINKSMYBE NAMUOSE.
r±FM RHI 1 FR ARCAN PRFKF TIKTAIGEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. 

Grajyiama maszina arba vargonėliai, 6U 
kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok
slo visokius marszus, valtcus, polkas, kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 
dėl giedorių, kliubų, draugysczių, vėgė
lių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausia dalykas dėl užbovy jymo sve- 
crių.Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen

tus už voleli.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ptoczio ir 9 aug- 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už 
$5.00. Norint pasinaudnoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.

Teipgi turime dvdesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16 ploczio ir l4 augszczio. Su tai^ vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko 

į] už $10.00.

I

I

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musų Preke Tiktai $6.75.-

American Typevrriter druka- 
[JU voiama maszina yra reikalinga 

dėl kiekvieno žmogaus. Su ja 
galinta drukuoti teip greitai ir 
gražiai kaig su masžina už 
$100. Kiekvienas be jokio mok
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kaišuose. Maszina yra 
įdėta | puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
litaros ir ženklai.Tą maszina ga
lima gauti sekancziudse kailiuo
se: Su lietuviszkomis litafomis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis, 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliškomis ir skandinąviszkomis. American 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo neliebus sziame 
Likrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
kalno, tegul prisiunczia vieną doleri ir mes tuo jaus iszsiųsime tavorą,. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti | 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir pigiaus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų graži kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 6. * 
218 FULTON STREET NEW YORK CITY, U. S. A.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

Nerviszki Vyrai.
I Vyrams reikalaujantiems pagalbos prisiunalu 

kopija garsaus recepto dykai. Ne O.O. D. 
ne a'pgavingu* vaistus, tiktai recep

tą. PerskaitukUt uia patarga
* ATS ANGIAI.

OFFISAS—Kampas 31-mos ir 
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, ILI
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Šri pasarga yra vyrama sugriauto* nervias- 
koa alsiem o*, kurie per savo Jaunystes klaidas ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotusapcavingus vaistus, elektrias- 
kus dirius, “apeclalirtua" Ir kitus netikusius be 
vertes gydymus. Nuo diržu nepagytlte, o nuola- 
tal vartadaml valetus sunaikysile pilvo ilebczio- 

t jima, užnuodloslte visa sistema ir padarysite 
i savo liga neiazgydoma.

Daug metu asz kentėjau savo jaunystes klal- 
I d ai, aerviaskoma, naktinius tekėjimus, skoka 
I vyrlazkumo, silpna atminty, stoka ambioltoa, 
j neramumą, gėdingumą, sirenų skaudejima. viea- 

tiny nusilpimą ir tt. kaip peiksiąs pirkau ir var- 
| tojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ka 
i tik iszgirdes. Ant galo buvau priverstas v akiu o- 
; U ta Eropa pagalbos jieazžotl pas garsu daktare, 
i kurs mene ir iszgyde. tTraukia dantis be jokio 

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

JOHN’S ELIXIR 
lazgydo visas skilvio ligas, negromuliavima, 
negalejima valgyti, skaudejima krutinės duo- 
biukeje ir szonuose, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystinta. gurgima ir iszputima viduriu, 
‘dima temos, jautime lyg guzą arlta kamuoly 
gerklėje ir negalejima jo nuryti, suspaudimv 
szirdies, gumba, vėmimą rvtmetyi ir atsikosė
jimą tipztuskrepliu, kartais kibsi pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausmą viduriuok#, 
tryda, apsivelusy, iszakyjusy ir skaudama lie- 
.žuvy, bėgimą kraujo isz aantu smegenų, silp- 
fihi&n viso kūno ir plaucziu, azirdies plakimu, 
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se. snauduly, o ypatingai po pietų, pabalimą 
ar pageltonavima veido,*’svaigimą ir skaude
jima galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa- 
einanczlu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena isz virszui paminėtu ženklu, tai tuojaus 
orderiuok Joh.n's Ellxir gvriause gyduole nuo 
skilvio ligų. Gaunam su virsz 300 padėka vonių 
*nt nedėlios. Pžeke dl.OCĮpž butely, 6 buteliai 
už į5.00. Viduriai turi Iszsiliuoeuotl mažiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
jie yra nesveiki. Naudok John's Liver PMs, 
uuo viuuriu užkietėjimo, tiktai 2S« ui skry
nele. >Iiidek pinigus in greraata ir adre’uok 

JOHN’S SUPPLY HOUSEeViS’nV

To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai 
buvo utraszyti, asz ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz tinau isz 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitus pagelbeti. Kas 
man apraszys savo liga, asz jam pasiusiu utpe- 
ozetvtame laiszke to recepte kopija su patari
mais dykai. Asz jau gavau szimtus lalszku lis 
visu szlos szalles kraeztu nuo vyru, kurie raszo 
kad imdami vaistus pagal ežy receptą vislszkal 
pagijo, teip kaip ir^tz.

Recepte utraezyti stiprus bet nevodlngi vai
stai ir receptas teip peraszytas kad valetus gali
ma gauti kiekvienoje geroje apliekoje ui matus 
pinigus. Gavę recepte, jei nenorėsite patys elU 
in aptiekė užsteliuoti vaistus, tai paraszskitę 
man, o asz jums juos ežia Chioageje pasirupin- 
sjulr pnsiuntlu. Asz nesuncaiu C. O. D. kad 
iszviltoti nuo jus pinigus, arba parduoti jumis 
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyslte 
mane kame nors neteisingu, galite tai paga'rayti 

szltame paežiam c laikraeztyje.
' Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi raižykite man ‘sziandien, o gausite to re
cepto kopi 1a lt reikalingus patalinius dykai 
tuojaus. Szy poaiulitima asz geliu atlikti be jo
kiu jums kasztu. Adresuokite: f-

C. Bentson, P. H. box 655, Chicago, III.

DMinpI MORRIS FORST & C0. Slyvinė‘ COR. SECOND AVĖ. & SMITHFIELD STREET '

P1TTSBURG, PA.
Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda

me geresne degtine pigiau negu kokl-nors kita firma ar degtine* 
krautuve Amerikoj. .

Mes apmokame visas siuntimo lesias (kav.tus) in rytus ifci 
New Yortto ir in vakarus iki Chlcagos ant pirkiniu virsiaus 85 00. 
Jeigu parsieina toliau siunsti, duodame 10 nuoszimti, idant tuo m i 
pirkėjas parsisiunsdinimo leszas galėtu apmokėti. •

Orderiuojant ai u niki te pinigus registruotame laiszke ar per 
Money Orderi ant vardo Morris Forst A Co * Cor. Bocond 
Avė. & Smithfield St., PittAburir, Pa.

Paniuunadtnkite musu privatiszkaji prekių surasta. Kal
bame* visuose kalbose.

Morris Forst 6c Co. z
COR. SECONO AVĖ. & SMITNFIELD STREET TnrLvJv!

PITTSBURG, PA. lOrKOiyi

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Edison'o Phonograph'ai palinksmina kiekvieną, aenj 
ir jtunj girdint kaip puikiai visokias-melodijas graji- 
na, dainas dainuoja, aekliamaoijas kalba, ir ka pats 
nori įdainuoji arba įkalbi, o Phonograpk'as žodi* į žodį 
išduoda tuom patim balsu.

Yra tai XX amžiaus geriausia Ir prak
tiškiausia mažina garaaus iAradejo 
Thomas A. Edisono. Kataliogą Phono- 
grapbų ir Recordų prMunėiu kožnam 
dykai. Recordų turi u-l 4 kalbų, tarp 
tų ir lietuviAkų. BeikMaudami kata- 
liogų, pridekite mark} prisiuntimui.

M. J. Damijonaitis 
3108 S. Halsted St..; Chicago, 01.

tV" PASARGA. T#lp-giparduoda UlkrcdJliut. armonika*, ir kiltais* teserua. Lketuvllkoa 
KaTALiocaa kožnam dykai, karia prizlų* aavosdreag ir u* porj oro^. aau^gtMl palto kall^.

Ant 17 Akmeni
Eji!’^Ulhodelii

W
teatuotM ragaus
it. aozukia aiaaka* 
Ir naatatomoa, vy - 
tu *r tnot-rtztaaa, 
..kasotu, dvigubi 
ntiag" iok'žtei. 
lai unm.lkootu. 
.1 garsi laika rodo 
vlawr vartojama, 
tlnk.llo brau, 
o g.riau.lal laika 
intia; jgvarai*. 
aa ant 26 matu, 
laikrodėly poaian- 
mna C. O. D. ant klekviaoo 'adrvao, aa pavalyt*- 
«u laz#gzanilnaou. Jaiga baa toks kaip ruto- 
•no, nlaimokek eiprvaul SS 7B ir atvežimo 
turto a Ir pa *11 m b lalkrodaly, jai ne, n*mokek 

aa vienoecnto. A'<ni#k, kad u* toki pat iaikro- 
lely kitur mokeal KJb.OO. Prie laikrodėlio dar 
^įdedate# W< aokalt-U Ubai gr»iu leaolugvly 
■u kompasu dykai.

Rtttlslor tfatch Co..
MM) Central Bank Bldff,Chicago.

Kanlal kur tu
nes

o

Įsi Havanos, o isasigema gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai Tau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jie turi 
puikia sale dėl vąšeliu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoonu 
susikalbėti eaglisskal. Ateikite pas ma
ne, o asa jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
Įsa kitu miestu galiU gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Auburn av.v Chicago, III.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduole* nuo tpuogu, pilnai iazgydan- 

ežios, tik už 82.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,gal

va pilna pleiskanų, tai vartok muau gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
lik 82.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes toliau* ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, tepriaiunezia 10c. stempo- 
mi*. Nuo muau metodo* tukstanczlal 
pasigelbejo. Paraižyk aisaklai ka nori.

Koenigsberg Specialiste, 
Box 108, No. South Eigbt Btroat, Wllllamibarg 

Brooklyn, N. Y.

(Tarpo 83-ioc ui. ir 83-io PI.) 
Telephona* Yards 6012.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? - *

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakins, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora* 
liškus sapnus, nubegimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusietoj imą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės. ' .

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodų.
Ofllsas stldaryias kofaų dienų nuo 10 ryte Iki 4 po pietų ir vtl 
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėllom Ir Šventadlenom nuo 10 iki 12c

Chicago IVledical diriic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., / CHICAGO,

Drukuofamos MaAzlnos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maszina.
Maszina Odeli Typewriter No. 4, 

kurios iksziolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už..............................$0.95

Mat mes nupirkome szitn maszinu 
1000 isz vienos aubankrutyiusioc firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
giai. Maszlnos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujsto geros drukuojamos 
maszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 isaparduosime, tai jau 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kssztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.95 pas:
A. OLSZEVSKI,

942 83rd St. Chicago, III

F.PBradchulis
Attornej wd Cennselor at Lav. 
Chunter o! Commerce Bldg. Room 709 
B. E. Cornor LaSalle A Washington sts. 

CHJCAGO, ILL. 
Telepbone Main 3642.

Wienintolls lietuvrys advokatas, baigės 
mokslų jurisprudenoilpeosion Amerikoj 
Weda provas kaip dvilinkas teip ir 
krimlnalisskas visuose suduoto.
Bes. 3112 B.Halsted arti 31 mos 

-Tel. Yards 6046

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius dkktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bi|du su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nv.leisdami atsi
sako? i

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su / atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligęs. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų, kurių niekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vięAas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

išgydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
trreumltismcbS tos ^&on^ams>ta! matyt iš daugybės padėkavonių 
uistocD^usioa vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jon.DZabokeviczc stitutui;pągal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box so, paduodame

*

Dabar yra Laikas Pirkti Gerus 
ir Pigius Lotus.

Ant Auburn avė., priaazal Bzv. Jurgio 
Batnycsla, terp 82 ir 83 ui. Yra ozia 12 
lotu prieszai bainjrozta ant Auburn avė , 
teip gražioje vietoje ir prie placzios ulv- 

zlos, kad geriau visame mieste negali 
ma rasti. Ant Aburn avė. dabar deda 
cementinius szalitakfas ir Inveda van
deni in kiekviena lota, teip kad pirku
siam lota jokiu Iszkaszcsiu daugiau nė
ra. Lotu prekes 8500 ir angszcsiau. 
Kas norite gauti pigiai geroje vietoje 
lota, pasiskubinkite, nes tiktai 12 lotu 
yra ant pardavimo. Juos netrukus žmo
nes Isspirki ir paskui bus jau per vėlu. 
Pirkite tuojau*, v A iššaukti reikia pas 
A. Olszcvskl, 9M. 33 su, arba pas Foltx 
J. Wengiorski, 6137 6. Morgan st.

čion kelias:

Iszgydyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidicziene 

Westwood,
N. Y.

Naulcuslsi Iszrastos Modleiitas: Nanjana- 
•***u yr» paaekmlngtanai, gydo daugybe 
ilgu. Plaukus tikrai ataugina, slinkimą, pleis- 
kanar, papuczkus ir daugel kitu ilgu su naujau 
siu badu Ridikai gydymas, paraižykite pas

Prof.J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U, S. A.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Ch i eigoj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO
844 South State St. Chicago, UI.

IneiimsM Dykai ,
Patemyk stebuklu* Osteologijos 

Fiziologijos 
Neurologijos 
Pathokigijoa 

Mokykis pradžia žmogiszkoe rasos nuo 
lopszio iki grabui.

Milžinirzkumal ir keistumai gamtoa. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto Iki lt vtdurnakczio. 

Papraszyk daiinretojo prie dura lietnviszkos 
Knygos. visai dykail Atslszaukitszladien.
344 South State St. arti Harrlson 

CHICAGO, LLL.

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva serą 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Vvilksuski, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Neužmirszkite adreso:

J. Wilkovski,
118 Grand st., Hoboken, N. J.

KOZM1NSKI & YONDORF,
73 Dearborn st.

Bankieriai.
Mos skolijame PINIGUS ant turtany- 

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime,' pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

Ar nori gem ir geroje vietoj 
LotaP

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czioa arba ant ited ulzgrieszai ssv. Jur
gio bažnyosla. 'Lola iki i dali, turi dvi 
alles, gražioje, samioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, priesisl hetuvisska baž- 
nyosia.
Lotu prekes W>o $900 ir augsz- 

CEiam
Szie lotai ui metu bais verti 81200. Yra 

tiktai 19 lotu amt pardavimo. Pasisku
binkite kas norius ingyti gera, gerojo 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.

Lotu Affcnt&l:
A. Olszevskis, 924 38rd st.
Feliz J.Wengierski. 9137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviciia^ 8244 8. Morgan st.

CHAS JURKUS, 
1404 52nd avė.', GRANT WORKS,ILL. 

Pirmos Kllasos Saiiunas ir 
Offisas suradimui darbo ir rodu davimui. 
Asz parūpinu darbe kožnam lietuviui 
pas mane a teisiau kušiam ir visame rodą 
duodu dykai.

DR I KULIS
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas :::: 

8256 8o. Halsted Street, CHICAGO, III.

Qtdo uoas motbbo, varnu xa vnu raasazumai. 
Tavei uuaaeus, utemsszūsus u aaanaa

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos ' 

Mrdlngg apu už išgydymą manęs nue neregu
liari Ikos mėnesinės, varginusios mane per S 
metus; kankino mane didelis plovimas, skan- 
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesiaei gi 
apsistotus baltosios vėl mane nalklao. Per vi- 
sų tų laikę perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada apraėiau savo Ilgę jums tuo- 
6u nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to

tu visai lėgljau. imdama tuos vatstns, ui ku
riuos siunčiu Tamistat lirdingę padėkavonę

T. VysiockienS.
70 Sara toga St, Cebiees, N. Y.

Daugaali* ProfMorlau ir Specialiste:
Su link.niHilnliia praneJii Tomistai, kad • 

esiu Vitai •velka* ir liuo*a* nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
Ir strinose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad voa paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių savo specialistais, bet vis be naudos, kol 
nedasigirdau apie jųaų garsųjį Inrtitiita, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikata, už kf e- 
siuHkingas iš ilrdles DruiK. C- Oolitas, ve
lydamas pas jį kreiptis 
iiams. išgydytasis,

, Augustas 
IMS Hudson St., k

visiems tavo tautie-

Rok Na 
Allegheny City, Pa.

Mielas Profosorian:
Praueėiu Tomistai, jog esiu pasveikę* IN li

gos, nuo kurios maue gvdite — pertankaus 
Ciapinimo, uždegimo pusi&s, lytiškos silpny
bes, nubėgimo sėtnens. nemigos, uervi-kume, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nasilpnūiitno 
kaip yra apraiyta Jifių knygoje ant pual. 08 
Vadovas į Sve:kat£. Jųsų speciafliški vaistai 
mane galutinai išgydė ir dalmr džiaugiuosi 18 
savo laimingo Seimyniiko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Filį pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtu atgriebti aavo 
sveikatą ir bų.ti laimingais.

* Fr. M and Inas, 
Box 325,* Mystkc, Iim.

Skaitytojau, jei tau hieks nepagelbijo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. au Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurines si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankjų nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytiha kreiptis tuoįau»Aį šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos. . :

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas » Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų lig-ų- Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų uemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kao sirgti ir varginti savę j* _vai gali trati išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institnte, 1401.34,th St, Nei York City, N. Y.
u o- . asablikal ufflsas (ter> Brosdwsy ir 7tes Ate) atdaras kasdien nuo 10 Iki 5 vai. >o plotų.
Vakarais: Uterninka, lorodofo |r Ntayėtejo nuo 7 iki 8 vaL NeMioms: nuo M) vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
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