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Revoliucija Maskolijoj.
Msekolijoj atsibuvo, jau 

rinkimai naujos durnus atsto
vų, bet žinios tik palengva 
ateina, pilnų dar vis nėra. 
Vilniuje, kaip rodosi, rinkė
jai pasidalino tik į du sky
rių. kovą vedė tik demokra
tai su socijalistais, bet katros 
partijos kandidatų išrinks 
daugiau, dar nežinia, tiek 
vienok žinia, kad išrinktiejie 
nepriguli prie rando šalinin
kų. - Maskvoj ir Odesoj lai
mėjo opozicijos partijų rin
kėjai. Kazaniuj išrinko 45 
rinkėjus Spalininkų partijos, 
taigi rando šalininkų ir 35 

" opozicijos partijų. Kaza
niuj opozicijos partijomis per 
tai nepasisekė, kad čia užgi
mė vaidai terp demokratų ir 
socijalistų. Reiktų todėl 
manyti, kad ten, kur išrinko 
daugiau opozicijos šalininkų, 
kaip antai Maskvoj ir Ode
soj, opozicijos partijoms pasi
sekė susitarti. Smoleįiske ir 
Voroneže laimėjo socijal-de- 

į mokratai. Vladivostoke žmo- 
Į nes išrinko rinkėjais tris so

cijalistus, iš kurių du sėdi 
kalėjime, o vienas išvytas. 
Lietuviškame Minske teipgi 
išrinkti opozicijos partijų 
rinkėjai, bet čia reakcijonie- 
rius gubernatorius panaikino 

^rinkimus.4 Kada čia atsibus
■ ųtri rinkimai, nežinia. Tur
būt jų neatliks pirm durnos 
susirinkimo.

Iš visų kraštų Maskolijos 
atėjusios žinios rodo, kad at- 
einančioj durnoj bus teipgi 
daug daugiau atstovų opozi- 
cijinių partijų. Klausymas 
todėl gema, ką Stolypin da
rys su ta jam priešinga du- 

' ma? Ar vėl jos sąnarius iš
draikys? Laikraščių kore- 

' spondentus jis užtikrina, jog 
tikisi bent iki vą^arai palai
kyti durną, tik Mafisymas ar 
joje mažiau, reikalaujanti 
įstengs suvaldyti daugiau 
Reikalaujančius? Jeigu tas 
nebus galftnu, daugiau rei
kalaujanti iš syk statys to
kius reikalavimus, kokių ran- 

I das nepanorės išpildyti ir 
durna dar prieš vasarą susi- 
rems su randu; jis turės arba 
tuos reikalavimus išpildyti, 

Į arba išvaikyti ir naująją du- 
^mą.

Stolypin skundžiasi, kad 
žmonės randui netiki, nors

I
 žmonės randui netiki 
tas randas esąs teip teisingu, 
kaip teisinga dar niejkur ne- 
g'buvo. Bent teip užtikrina, 

Mąįkalba laikraščių kore- 
reikrflentams teisingasis Sto- 
kaluP- Bet jis apreiškė, jog 
ryjtf ir antroji durna butų 
paleista, visgi rinkimų tiesos 
.nebus perkeistos, kadangi 
imat išplatinimas žmonių tie- 
Isų nesutinka su Maskolijos 
| pamatinėms tiesoms. Į Tuom 

*1 tarpu 
uĮ rando 
■ raudo 
^tiesas, 
RM|-kolijos durnos 
pjjOlamento ir tai tokią, ko- 
pP/Jr niekur jau nėra. Ir ki- 

’ juk besistengianti vai- 
ks vadžias savo rankose 
Įiikyti randai išmislinėjo 
jkias tiesas, bet kad jos 
utiko su žmdnių norais, 
jjo griūti, randai turėjo 
pažinti žmonėms jiems 
įulinčias tiesas. Juk 
*kai surėdytoj draugijoj 
Įmonės pavesti randų iš- 
lojimui, bet randai turi

kova terp žmonių ir 
dabar ir eina už tas 
ginamas pamatines 

kadangi jos ir daro iš 
parodiją

ir

žmonėms tarnauti. Ne no- i 
sis tabokai, bet taboka no- i 
šiai, sako patarlė. Antai,: 1 
Austrijoj, iki šiol buvo ant j 
skirtumo luomų paremti par
lamento pasiuntinių rinki
mai, bet šįmet, žmonėms rei- j 
kalaujant, net be parlameu- < 
to užgyrimo, randas turėjo < 
nusilenkti ir atsibuvo jau 
be tarpiniai visuotini rinki
mai. ' Net rubežiuojanti su 
Maskolija Azijoj Persija įve
dė konstitucijonališką rėdą; 
parlamentas, susirinkęs, atė
mė nuo valdono tarnų jiems 
valdono padovanotus be žmo
nių pritarimo žemės plotus/ 
Jau Persijoj randas ir valdo
nas turi klausyti žmonių at
stovi}. Ir Chinuose, po japo- 
niečių įtekme,- išpalengvb 
bandoma įvesti konstitucijo
nališką rėdą.

Europoj, išėmus griūvan
čios jau Turkijos, kurios die
nos beveik suskaitytos, nėra 
viešpatystės turinčios tokią 
netikusią rjjdą kaip Maskoli- 
joj.. Žinoma, užtai atsaky
mas puola ant sprando jos 
žmonių, kurie pasiganėdino 
rando pančiais ir davėsi caro 
tarnams sau ant sprando jo
dinėti. Patarlė juk sako: 
kiekviena tauta turi tokią 
rėdą, kokią užsipelno. Ma- 
skolijoj žmonės kentė skriau
das, vargą todėl, kad to vi
sko priežasčių suprasti nega
lėjo. Supratimas mat eina 
drauge su apšvietimu. Ma
skolijos caras ir jo tarnai, tą 
suprasdami, stabdė visokiais 
budais besiplatinimą apšvie
timo, mokyklas ir bažnyčias, 
kadangi iš jų, jei gerai surė
dytos, gali eiti šviesos spin
duliai, valdžios padarė įna

giais garbinimo caro ir jo 
valdžios. Maskolijos moky
klos ir bažnyčios auklėjo ne 
žmonis mokančius savo reika
lus apginti, bet paklusnius 
vergus, neturinčius nė savi
stovių nuomonių, nė energi
jos ką nors savistoviai veikti. 
• Toks I auklėjimas žmonių 
padėjo rods randui ilgai pan. 
čiupse laikyti žmonis, kadan
gi jie nesuprato, kad tuos 
pančius galima ir reikia su
traukyti, bet ir ekonomiškai 
nupuldė ’ visą Maskoliją. 
Nors, gamta Maskoliją gau
siau negu kokį kitą kraštą, 
negu Vokietiją ar Prancūziją, 
apdovanojo savo dovanoms, 
bet, turbut, bent Europoj nė
ra labiau už maskolius varg
stančių žmonių. Kadangi 
vedimui pramonės reikia ne 
tik mokslo bet ir savistovu
mo, o kad jį pas žmonis iš
naikino netikęs žmonių au
klėjimo būdas, tai tikrai ma
skoliškos pramonės beveik 
nėra. Fabrikai išdirbanti 
net tikrus Maskolijos pro
duktus didesnėj dalyj yra 
svetimtaučių. Net maskolių 
užlaikomuose fabrikuose da
lis meisterių yra svetimtau
čiai, o jau direktoriai, darbo 
vedėjai, su mažu išėmimu, 
veik visi iš svetur pakviesti. 
Išrovimui tos sėklos, kokią 
pasėjo Maskolijoj carai ir jų 
tarnąi reiks gal šimtmečių 
laisvi gyvenimo.

Pereitą sanvaitę, išeinant 
iš; teatro, Penzoj likosi nu
šautas gubernatorius Ale- 
ksandrovskyj.

11 d. vasario Peterburgo 
kariškame teisme atsibuvo 
prova moterių Klimovos ir 
Terentjevos, apkaltintų už 
dalyvavimą pasikėsinime ant 
gyvasties Stolypino. Tei-

amas abidvi pasmerkė nužu
dymui, bet caras apkeitė 
bausmę kalėjimu per visą jų 
gyvenimą.

Maskvoj, 11 d. vasario, 
pulkas ginkluotų vyrų ant 
gatvės užpuolė ant gabenan
čio į banką pinigus rando 
degtinės pardavyklų kasie- 
riaus ir atėmė 50000 rublių, 
bet bėgdami, pametė pun
delį su 7000 rubl..

Japonijos pasiuntinys pra
nešė Maskolijos užrubežinių 
dalykų ministerijai, jog mi
kado prisakė tuojaus pasi
traukti iš Mandžurijos Japo
niškiems kareiviams, liks vien 
maža dalis kareivių saugoji
mui geležinkelio. Savo at
siliepime pasiuntinys aprei
škė, jog ištraukdama pirm 
paskirto laiko savo kariume- 
nę iš Mandžurijos, Japonija 
nori parodyti, jog draugi
škai ir sutikime nori gyventi 
su Maskolija.

Ir lietuviams bukimuose 
nepasisekė. Svarbiausias 
lietuvių apskritis Prūsų 
Lietuvoj — yra Klaipėdos — 
Šilokarčiamos. Ityi Šiol, tik 
iš čia lietuviams tparlamen- 
tan pasisekė siųpi lietuvį 
pasiuntinį. Rods iš iki šiol 
išrinktų lietuvių pksluutinių 
tik Smalakys nesiglaudė prie 
vokiečių, buvo ti 
atstovu. Paleis 
mente I 
pastorius 
lietuviai jį buvo i pastatę ir 
tikėjo, su pagelba vokiečių 
konservatyvų jo kandidatu-, 
rą pervaryti. Vienok nepa
sisekė: išrinko nįcijonai li

lietuvių 
e parla- 

lietuvių atstovu buvo 
us Gaigalai Ir šįmet

grynai technikos kliūtys, 
prašalintosios tik paskuti
niam tarpe, neleido greičiau 
pasirodyti pirmamjam nume
riui.”

Daugiausia vietos pašvęsta 
šitam pirmamjam numeryj 
rugsėjo Mėnesio konferenci
jai, jos nutarimams ir su
manymams. ... Kitos soči- 
jaldemokratų partijos jau 
seniai buvo priverstos nele- 
gališkai pradėt savo laikra
ščius leist — dabar ant to 
paties kelio pastūmė nežmo
niški caro valdžios persekio
jimai ir L. S. D. P.

,N.G.’

Persija.
Persijoj, kaip ir pirma bū

davo, pasimirus šachui, var- 
žynės ir kruvinos kovos terp 
besivaržančių sostą sūnų, už
gimė maištai ir dabar. Ta- 
brise pasikėlėliai apėmė gin
klų krautuves. Naujo ša
cho priešai paleido paskalą, 
buk naujasis šachas atsisakė 
priimti sušaukto parlamento 
užgyrimus. •

Šachas vienok liepė pagar
sinti viešai, jog jis priima vL. 
sus parlamento užgyrimus, 
jog krašto valdžia pavesta 
parlamentui, o urėdninkai 
yra vien parlamento tarnais.

Organizavimui svarbesnių 
urėdų likosi į Persiją pakvie
sti europiečiai; sutvarkymui 
pačto ir muitinyčių buvo 
pakviesti belgijonai. Dabar- 
žmonėms reikalaujant, kad 
urėdai butų pavesti vien per
sams, pradėjo atstatinėti 
svečius, pirmiausiai pradėjo 
apstatinėti belgijonus. Liko 
dar svetimi oficierai organi
zuojanti kariumenę ir pri
žiūrinti ginklų dirbimą. Vie
tiniai bankieriai rengia Te
herane banką, bet jie atsisa
ko priimti pinigus nuo sveti
mų banklerių.

11d. vasario Tabrise pasi
kėlę gyventojai paėmė iš 
rando krautuvių ginklus. 
Ant gatvių Tabrise buvo 
smarkus mūšiai ir žuvo čia 
daug žmonių. Ramumo dar 
nėra, bet galima tikėti, kad 
parlamentui pasiseks žmonis 
nuraminti.

Vokietija.
Pasibaigė jau galutinai 

rinkimai Vokietijos parla
mento pasiuntinių. Šiuom 
kartu daugiausiai žudė Vo
kietijos socijalistai: jie nu
žudė netoli pusę mandatų. 
Daugiausiai gi pelnė randą 
remiančios partijos; taigi iš
rodo, jog randas ištikro turi 
pamatą džiaugtiesi, jam pa
sisekė apsilpnyti svarbiausią 
savo priešą — socijalistus. 
Bet jeigu parlamente pasi
sektų susitarti opozicijos par
tijoms, taigi katalikams, so- 
cijalistams, liberalams ir len
kams, jie galėtų bent svar
besnius rando mierius stab
dyti ir nors kartais jį suval
dyti. Klausymas tik, ar 
toms partijoms pasiseks su
sitaikyti. Rinkimuose antai 
Bavarijoj katalikair ėmė soci- 
jalistus, jeigu jie parems ir 
parlamente, tai ne vieną vo- 
dingą rando užsimanymą ga
lėtų stabdytu

tiniame parlamente Prūsų 
lietuviai neturės jau nė šiau
dinės atstovystėj Sulygi
nus Prūsų lietuvius su ki
toms tautoms, lengva patė- 
myti, jog jų politiškas supra
timas stovi labai žemai. Pa
imkime štai daųiečius: jų 
Schleswige yra vos 40000, o 
jie visada parlamentai! gali 
siųsti savo tautos gerą atsto
vą: šįmet jie už savo kandi
datą padavė 14000 balsų. 
Lietuvių gi Prūsų Lietuvoj 
yra trissyk daugiau,^net jie, 
be vokiečių pagelbos, neįsten
gia savo atstovo išrinkti, ka
dangi daugumas lietuvių bal
suoja už vokiečių niekiausių 
partijų atstovus..

Apsllpninęs focl jalist us, 
randas stengiasi jiems 
atkeršyti, išti
at keršy ja, bet nieko ne
kaltiems: dabar ė n tai iš Prū
sų pradėjo vaisyti masko
liškus studentus, kadangi 
buk tūli iš tų studentų prieš
rinkiminiuose susirinkimuo
se socijalistų partijos laikė- 
politiškas kalbaĄ Jeigu par
lamente ir katalikai rems 
randą, galima laukti dar 
daugiau reakcijofcieriški} ran
do padavadijimil Bet rodo
si, kad ir naujai te parlamen
te rando galybė nebus teip 
didelė. Jeigu t k jis elgsis 
perdaug kvailai,! be abejonės, 

partijosjo suvaldymui, 
(stengs sutaikyti

dešimtininkams; sakė, kad 
žemės valstiečiams nereikią, 
liepė dabot, kad jokio maišto 
nebūtų jų valsčiuj; jeigu 
šimtininkas arba starosta 
(šaltyšius) nepraneš apie ap
tariamus žmones, bus nubau
stas 3 mėn. kalėjimo. Sta- 
rostos ir šimtininkai sakė ne
galį pildyt tokių pareigų, 
prašė duot jiems ginklus. 
Viršininkas tiesiai pasakė, 
kad jis nepasitikįs ant jų, 
nes jie tuojaus atiduosią 
ginklus ,,jiems”: lai valsčiai 
nutarią, kad reikalingi gin
klai, tada galėsią gauti ber- 
dankas. Paskui viršininkas 
surinko apie 20 žmonių, sė
dėjusių kėlėjime, apstatė 
juos sargybiniais, pasakė dar 
jiems pamokslą, ant galo, 
liepė sargybiniams gerai įsi- 
žiūrėt į jų veidus. Tą patį 
darė viršininkas Andrioni- 
škyj ir Troškimuos. Tos 
viršininko agitacijos tikslas 
suprantamas:

bovskiui nunešti pinigus 
krason. Trijų ūkininkų ne
buvo dar užmokėta viskas 
negalėjo tuom tarpu gauti iš 
ko pasiskolinti; truko jiems 
dar po kokius 4 rublius. Tą 
pač ą dieną atjojo daugybė 
sargybinių, urėdninkas ir 
koks tai činovnikas. Eida- 
pn per kiemus, klausinėjo, 
ar užmokėta mokesčiai. • Už
ėjo pas Dom. Grabovską. Na
mie jo nebuvo; rado tik vie
ną žmoną su mažu kūdikiu. 
Du sargybiniu, prie jos priė
jusiu, užklausė rūsčiai: ,,Ar 
viskas užmokėta?” Ji atsa
kė, kad trūkstą dar 4 rublių 
ir jos vyras išėjęs dabar pini
gų rūpintis pas žmones, gal 
ir gausiąs pasiskolinti; Bet 
girti sargybiniai, nieko ne
žiūrėdami, kirto jai nagaika 
per nugarą ir, rusiškai bar- 
damiesi, sakė: „Duok grei
čiau užmokesnį, o ne, tai męs 
ant vietos su tavimi atsily
ginsime. Persigandusi mo
teriškė, palikusi savo vaiką, 
išbėgo sodžiun pinigų jieško- 
ti. Gavusi pas žydelką 4 r., 
tuojaus jiems užmokėjo. Bet 
to negana buvo. Činovni
kas suriko ant jos: „Eik 
greičiau atrakink klėtį! Gal 
pas jus daug šautuvų yra?” 
Neradę šautuvų, pasiėmė iš 
aruodo puspūrį avižų ir išėjo 

Ant gatvės 
du sargybiniu sutiko dvi 
mergaiti beeinant. Tuojaus 
aut jų užsipuolė. Persi gan- 
dusios mergaitės ėmė bėgti. 
Vienas sargybinis, pasivijęs 
vieną, buvo besiekiąs bučiuo
ti, bet mergaitė, gerai sudro- 
žusi „ponui” per snukį, ištru
ko. Ant galo, visa vyresny
bė susigrūdo pas pinigų rin
kėją Garbauską. kuris tuo 
laiku su pinigais jau buvo 
išėjęs krason. Sujoję arklius 
priemenėn, ėmė liuobti juos 
avižomis. Rūpinosi teippat 
ir patys pasisotinti, laipiojo 
ant grinčios lašinių jieškoti, 
bet jų neradę, sugavo du kar
veliu.

Žmonės kalba, kad tą „juo
dašimčių” gaują užtraukęs 
ant Rudilių Minkevičius. 
Pasakoja, buk jis, turėda
mas ant ko negerą širdį, nu- 
rodinėjęs sargybiniams, kas 
dav neužmokėjęs mokesčių 
irtt. ,N.G?

Iš Ukmergės, Kauno gub..
Nerangus Ukmergės pavie

to žmonės mokesčius mokėt. 
Nežiūrint to, kad pernai Čion 
siuto skraidytoji} būriai, 
vistik dar ir iki šiam laikui 
daugelyj valsčių ir pernyk
ščius metus nebuvo mokestys 
užmokėtos. Dabar valdžia 
būtinai užsimanė išjieškot p j^imaĮ j durną; 

nori (baugint valstiečius, 
kad jie išrinktų tinkamus 
jiems, taikius, vyrus. Ar 
pasieks jie tą, parodys arti
miausia ateitis; bet regėt, 
kad valstiečiai rinks tokius, 
kurie išreikš papeikimą bau
džiamųjų burių valdžiai ir 
pasirupįs tam galą padaryt.

Valstiečiams tik ašaras at-Į kitan kieman, 
nešė tie baudžiamiejie būriai 
su pavieto viršininku, nevie
nam gi dvarininkui — tai 
buvo linksmybės ir pasidi
džiavimo šaltinis. Savo ke
lionėj jie aplankė nevieną 
dvarponį ir per naktis ten 
gėrė, linksminos. Buvo vir
šininkas su baudžiamojo bu 
rio dalia apsilankęs ir pas 
Troškūnų Montvilą. Gra
žiai jis juos priėmė.

,N.G”

Iš Vilniaus
Pasirodė Nr.il „Lietuvos 

Socijaldemokratų Partijos Ži
nių.” Jų atsiradimą teip 
paaiškina ,, Partijos Žinių” 
redakcija:

„Nustodamas'užsienyj lei
sti partijos laikraščius: „Dar
bininkų Balsą”, ,,Darbinin
ką” ir „Echo”, L. S. D. P. 
Centro Komitetas i šauk
što permatė, kad legališkoji 
spauda, dėlei cenzūros sąly
gų, negalės būti pilnu parti. 
jos gyvenimo atspindžiu. 
Legališkuose laikraščiuose 
negalės būt talpinami kaip 
kurie straipsniai ir yvairių 
partijos įstaigų nutarimai, o 
teippat kaipkurios grynai 
informuojamos žinios; dėl to 
reikalinga btivo įkurt nelega- 
lišką laikraštį, kuriame butų 
talpinama cenzūros draudžia
moji medega. Permatyda
mas tai, C. K-as jau gegužės 
mėn. * nutarė uelegališkai ir 
neperijodiškai leisti ,,Parti
jos Žinias. ” Gįyyenimas pa
rodė, kad tei
manė, o rugsėjį mėnesio kon- 
ferencija atrado reikalingu 
primint C. K-ui, kad jis pa
sirūpintų greičiau išleisti 
i,, Partijos Žinias”. Bet tūlos

C. K as

valstiečių mokesčius. Žiemi| 
čių viršininkai gruodžio m-- 
nėšio pradžioje atsiuntė Į 
valgius Įsakymus kuogrei- 
čiaupia sumokėti mokesčius, o 
ne, tai busią atsiųsti baudžia- 
miejie mokesčius išlupti. Su
kruto valstiečiai mokėti: kas! 
turėjo keletą skatikų šven
tėms susitaupinęs, nešė dabar 
į krasą arba valsčiaus rašti
nę. Bet daugelis neturėjo 
pinigų ji® neramiai laukė 
baudžiamojo būrio pasirody
mo: praeitų metų baisybės 
dar aiškiai jiems akyse eto- 
vėjo.

Ant galo pasirodė ir bau- 
džiamiejie būriai.

Nusibodo naujai atvažia
vusiam . Ukmergės pavieto 
viršininkui Markovui sėdėti 
Ukmergėj ir išsirengė jis į 
pavietą, kad valstiečiai pa
žintų savo naują valdytoją ir 
išmėgintų ant savo kailio iš
dykusių sargybinių nagai- 
kas.

Aplankė viršininkas Ragu
vą, Subačių, Kupiškį, Andri
oniškį, Utėną, Anykščius, 
Troškimus. Žmonių ašaro
mis jie kelią sau aplaistė; 
kur jie praeidavo, tik aima
navimas ir verksmas buvo 
girdėti: jie išsinešė paskuti
nius skatikus;, daugelį mo
terių išgązdino. Baudžiama- 
sis būrys primušė Subačiaus 
valsčiaus raštininką ir vaitą, 
kad ji* nerangiai lupo nuo 
žmonių mokesčius. Gruodžio 
21 d. keturi sargybiniai, at
ėję į Troškūnų valsčiaus ra
štinę, pareikalavo arkliams 
avižų ir šieno ir sau po 75 k.- 
Nusigandęs nagaikų, vaitas 
davė jiems iš valsčiaus kasos 
8 rubl. 25 kap..^ Atėjus 
baudžiamamjam burini į Ku
piškį, nešė žmonės ant tur
gaus paskutinį savo turtą; 
rugių pūdą galima buvo nu- 
pirkt už 30—40 kap., papra
stai gi mokama 75—80 kap.; 
arklį vertą 80 rubl. galima 
buvo pirkti už 40—50 rubl..

Kas mokesčių buvo neužsi- 
mokėjęs nors vieno rublio, 
paimdavo to padušką, išves
davo arklį, karvę. Atvykę l 
sodžių, veltui imdavo šieną, 
avižas, liepdavo sau mėsos 
privirti.

Pavieto viršininkas netik
tai rinko mokesčiuB, bet ir, 
važinėdamas po pavietu va- 
r6 savotišką agitaciją Anyk 
ttiuos Jis 1184 pamokslu 
pasakė susirinkusiems sta- 

Lėtoms, šimtininkams ir

artinas rin- 
valdininkai

Iš Kupiškio, Ukmergės p.
Gruodžio 17 d. atėjo is- 

prauninko prisakymas, kad 
mokesčiai dviejų metų (1905 
—06) butų tuojaus sumokė
ti. Kitaip tai jis su karei
vių ir sargybinių pagelba 
priversiąs užmokėti. Žmo
nės mokėjo, bet negalėjo su- 
spėt. Ir štai gruodžio 11d. 
atvažiavo Kupiškiu Įsprau- 
ninkas, sušaukė valsčiui! vi
sus starostas, dešimtininkus, 
pinigų rinkikus, aštriai išba
rė už mokesčių nemokėjimą, 
už priešinimąsi valdžiai, už 
kelių netaisymą.... Išbarė 
kartu ir sargybinius, kad ne
aštriai elgiasi su žmonėmis. 
Jei kas nors žodį priešingą 
pasakytų, tuojaus reikią su
imti, o jei ranką pakeltų, už
mušti ir jam lavonas prista
tyt! Mokesčiai gi turi būti 
sumokėti iki 9 valandos ry
tojaus, 12 d. gruodžio. 
Žinoma, per tokį trumpą lai
ką žmonės; nesumokėjo. Ir 
ant rytojaus paplūdo po so
džius sargybinių ir kareivių 
gaujos, pristavo ir urėdnin- 
kų vadovaujamos. Nežiū
rint į tai, kad Jokio pasiprie
šinimo nebuvo, tačiaus neap
siėjo be mušimo; mušė sar- 
sargybiniai visus be skirtu
mo: ar vyras, ar moteris, ar 
net vaikas.... Ir žmonės 
sumokėjo mokesčius, žinoma, 
su ašaromis, aimanuodami, 
keikdami.... Brara.

,N.G.’

Iš Subačiaus, Ukm pa v..
Gruodžio 9 d. Rudilių so

džiaus ūkininkai, sudėję mo
kesčius, padavė rinkėjui Gar-

Iš Panemunėlio Stoties, 
Zarasų pav..

Kasmėnuo atkeliauna aut 
gelžkelio stoties darbininkai 
iš užveizdos pasiimti algos. 
Nebeto, kad tada, susiėję į 
karčiamą, kokį rubliuką 
viens, kits neišleistų „pasi
linksminimui”. Praeitą mė
nesį irgi atkeliavę darbinin
kai pasiimti algos; algą gavo 
ir suėjo į karčiamą. Čia prie 
jų prisigretino Žvirbliukas iš 
Šatekšnių sodžiaus. . Praei
tais metais jis buvo pagarsė
jęs šitoj apylinkėj kaipo „so- 
cijalistas” — darė teismus, 
matavo žemę, pardavinėjo 
ponų miškus, žodžiu, viešpa
tavo, kol neatsirado kiti, už 
jį galingesni, ir nenulaužė 
jam ragus: per mitingą Pa
nemunėlio miestelyj kalbėto
jas soči jalistas išrodė visus to 
chuligano darbus. Susilp
nėjus socijalistamsį Žvirbliu
kas vėl pradėjo „veikti”: jis 
pradėjo prikalbinėti darbi
ninkus paaukaut kiek pini
gų „ant socijalistų”. Tame 
pačiame bute „baliavojo” ir 
trys sargybiniai. Sargybi
nis Romancevičius paragino 
darbininkus: „aukaukite so-



cijalistams: socijalistai — 
geri žmonės —- „ml tože sto- 
im za chorošich socijalistov!” 
(ir męs einame už gerus so- 
cijalietus). Bet darbininkai 
„neaukavo” tiems „ soči jai i - 
stams”; atsirado dar iš jų 
viens, kits, kuris iškėlė aik
štėn tų chuliganų sumany
mų. Tie patys darbininkai 
vakare uždainavo marselijėtę. 
Miestelio gyventojai, išgirdę 
laisvės dainos gaidų, subėgo 
paklausyt. Pribuvo ir sar
gybiniai, tie patys, kurie 
rytmety] prikalbinėjo aukaut 
pinigus socijalistaras, ir pra
dėjo „tvarkų” daryt — vai
ky t, mušt; vienų suėmė, bet 
pasirodžius, kad tai vietinis 
žmogus, paleido. Su kokiais 
socijalistais eina išvien Pane
munėlio r sargybiniai, skaity
tojas pats supras. ;Tų pati 
daro jie ir kitose vietose.

,N.G.’ r
Jš Biržių, Panev. pa v..

9 d. gruodžio netoli Pasva
lio, ant vieškelio iš Biržių, su
imti 5 vaikinai. Pas kaip- 
kuriuos atrasta revolveriai. 
Nurodūz-^uos policijai patys 
žmonės, užėję juos daržinėj: 
manė, kad tai paprastiejie 
vagys - plėšikai, prisidengę 
partijos vardu. Suimtuosius 
policija labai sumušė ir pri
statė į Biržius. Ypač atsižy
mėjo mušimu Biržių sargybi
nių „staršas”, kuris jau nuo 
pat reakcijos pradžios pagar- 

- sėjo savo darbais. Kas jau 
Biržių šaltojon pakliūva, re
tai įkas išeina, negavęs ra
gauji „staršo” nagaikos. 
Gruodžio 13 d. suimtuosius 
*ėvarė į Panevėžį. ,N.G.’

IS AMERIKOS.
Nauja stačiatikiška vysku

pystė.
. Maskoliškas stačiatikiškas 
sinodas Peterburge užgyrė 
įsteigti Amerikoj antrų sta- 
čiatikišką vyskupystę. Vy
skupo sostas bus Chicagoj. 
Pirmutiniu tos vyskupystės 
vyskupu bus Peterburgo mi- 

* tropalitas Antonius, žinomas 
reakcijonierius.

Geri žmonių reikalų ap- 
gi iiėjai!

Albany, N. Y.-* Valdžios 
New Yorko valstijoj rengėsi 
užvesti provų prieš išnaudo
jantį visus gyventojus trustų 
„American Ice Co.” Mede- 
ga užvedimui pro vos buvo 
priduota valstijos prokuro
rui Jacksonui. Jis vienok 
apreiškė, jog visi jo rankose 
buvę dokumentai prapuolė. 
Na, žinoma, be dokumentų 
ir provos užvesti negalima.

Didelė dovana.
New York. Pralobęs iš 

darbininkų darbo, garsus 
Amerikos milijonierius Ro- 

'ckefeller,pado vanojo čianykš- 
čiai mokyklų užveizdai 32 
milijonu doliarių. Dovana 
ta likosi priimta.
Sniego darganos Ir šalčiai.

Rytiniuose Amerikos kraš
tuose siautė sniego darganos. 
Užpustė geležinkelius teip, 
kad tik pasažieriniai trukiai 
galėjo su dideliu atsargumu 
bėgioti. Ant jūrių siautė 

- vėtros. Užtai viduriniuose 
kraštuose, kaip tai: Iowoj, 
Minnesotoj, Nebraskoj už
stojo dideli šalčiai; Minneso
toj termometras rodė 32° že
miau zero. Čia sušalo ir tū
las žmonių skaitlius. *

Jurininkų maištai.
. Philaįelphia, Pa. Ant 
Amerikos kariško laivo Ten- 
nesee, dėl per aštrios discipli
nos, pakėlė maištus jurinin
kai. Su valdant juos, vienas 
jurininkas likosi nušautas, o 
trįs sunkiai sužeisti. Suval
dė juos vien iš porto pa
šaukti kareiviai’

Nelaimė kastynčse.
Wilkesbarre, Pa. * Kasty- 

nėse No 19 L^high <fc Wil- 
kesbarre Coal Co. Wanamie 
užgriuvo oloj 7 darbininkus. 
Maža yra viltis užgriuvusius 
išgelbėti, kadangi apart to, 
oloj užgimė dar gaisras.

Nelaimės ant geležinkelių
Pittsburg, Pa. Terp Pitts- 

burgo ir Trafford City iššo
ko iš relių trūkis, vienas, pil
nas žmonių vagonas nupuolė 
nuo augšto kelio pylimo į 
grabę. Prie to 20 ypatų ta
po sunkiai sužeistų.

Expliozijos.
Cincinnati, Oh.. Dirbtu

vėse Stove Rauge and Foun- 
dry Co. Covingtone explio- 
davo sutarpinta geležis ir 
sunkiai apdegino 8 darbinin
kus.

Gaisrai.
Philadelphia, Pa, Sudegė 

vasariniai namai buvusio 
pirma pačto perdėtinio AVa- 
naraakerio. Nuostolius gai
sro padarytus skaito ant 
$1500000.

Syracuse, N. Y. Sudegė 
čia Mawry kotelis. i Nuosto
lius gaisro padarytus skaito 
ant 250000 dol.

IŠ DARBO IAŪKO.
N New York. Beatmena 

Union pareikalavo ant 10% 
didesnių algų; jeigu tas ne
bus pripažinta, bus apgarsin
tas straikas ant visų velkan
čių garlaivių.

N Pereitų sanvaitę Ameri
koj buvo 198 nusibankruti- 
nimai; Kanadoj nusibankru- 
tinimų buvo 18.

N Elkins, W. Va. Kasti
nės Davis Coal & Coke Co., 
kuriose pereitą sanvaitę atsi
tiko expliozija, likosi vėl ati
darytos.

N Stamford, Con. Darbai 
eina čia gerai, ir iškitur pri
buvę darbininkai gali gaut 
darbų.

N Donorą, Pa. Darbai ei
na čia gerai. Neužilgio pa
rengs daugiau dirbtuvių, tai 
darbų bus dar daugiau.

N Lidford, III. Darbai 
eina čia gerai, dirba kiekvie
nų dienų ir uždarbiai ne 
prasčiausi: į dvi sanvaiti dar 
bininkai uždirba 40—50 dol. 
Mokanti mašinas varyti ga
lėtų čia gaut darbų, bet turi 
prigulėt į unijų. Lietuvių 
yra čia 6 apsivedusių šeimy
nos ir 15 pavienių.

M. U.

LIETDYLMAMERIKOJ.
Iš Ellzabeth, N. J.

Darbai eina čia gerai, per 
tai ir biznieriams ne blogai. 
Daugiausiai čia yra lietuviš
kų karčiamų; kitokiems ver
telgoms negerįausiai sekasi: 
daugelis bandė šį tą užsidėti, 
bet ne ilgai laikosi, žmogus 
sukiša savo pinigus ir ban- 
krutina, kadangi tautiečiai 
neremia savųjų, perka dau
giausiai pas žydelius ir jiems 
lobį sukrauja.

Nemažai yra čia ir lietu
viškų draugysčių, bet apie 
jų besidarbavimų tautos la
bui negirdėt, daugiausiai 
jeigu pasigarsina baliais ir 
tai daugiausiai savo vien 
naudai. Neseniai užsidėjo 
čia jaunų vyrų Kliubas, kurį 
pavadino „Apšvietos Kliu- 
bu”, bet jame „apšvietos” 
mažai, susirinkimuose švie
čiasi jie visai kuom kitu, ko 
nieks apšvietimu nevadina. 
Ir dabar Kliubas rengia, 
žinoma, savo naudai balių. 
Kad tik per daug apšvietos 
ne prisemtų!

Geležinis Petras.
: ■ v? ■ f'jtŽr--'

, \

Iš Easton, Fa.
Vietiniai lietuviai pradeda 

busti iš miego, pradeda su
prasti darbininkų reikalus ir 
siekius. Viešuose susirinki
muose galima išgirst revoliu
cijos dainų „Atsimeskim 
nuo senojo svieto”. 26 d- 
sausio, 7 vai. vakare, „L. S. 
P. A.” k. parengė balių ir te
atrų, lošė komedijų: „Kada 
gi bus pietus?” Lošėjai buvo 
1-mos L. 8. P. A. k. draugai. 
Jie nori važinėt po apielinkes, 
lošli tokias komedijas. Si 
komedija Eastoniečiams labai 
patiko. Aktoriai savo roles 
gerai atliko, ką parodė rankų 
plojimai.

Ištariame ačiū aktoriams,' 
kurie už savo triūsą ir kelio
nes nereikalavo nė jokio at
lyginimo. Gryno pelno at
liko iždan III rajono $15.00 
su centais.

Socijalisto vaikas.

Iš Paterson N. J.
- Lietuvių čia gana didelis 
būrelis virš 70 šeinfynų, 
tiek jau ir pavienių. Darbai 
eina pusėtinai, todėl skaitlius 
lietuvių gal su laiku pasidi
dins.

Tautiškas susipratimas kas 
kart eina stipriu; lietuviai 
jau supranta, kad Jie yra lie
tuviais, o ne lenkais, ar kuom 
kitu.

Yra čia kuopa S. L. A., ku
ri kas kart auga ir darbuoja
si, yra teip-pat ir knyginė 
draugystėlė, kuri skleidžia 
apšvietimą, — nesi lieka nuo 
jų nė dr stės šv. Kazimiero ir 
šv. Onos. Jaunuomenė ir gi 
nemiega; retkarčiais lošia ko
kių nors dramų ar komedijų 
ir palinksmina mus. Kokiai 
progai pasitaikius, ar tai ve
stuvėms, ar kitai (nors ne vi. 
sada) renkamos aukos tautos 
reikalams: ar tai revoliucijai, 
ar kankiniams, ar prieglau
dos namui.

26 d. sausio, vestuvėse Jo
no Gudoko su Viktorija Sin
kevičiūte, vienas vyrukas, pa
siprašęs jaunojo, pradėjo pa
sakoti apie reikalingumą šel
pimo tautos, nors neįstengė 
atkreipt atydų svečių, bet ne
žiūrint to, viena mergina, pa* 
ėmus skrybėlę, surinko $3.00 
aukų (vardai aukautojų ki
tur; Rd.) Tų auką siunčiam 
„Lietuvos redakcijon. Ski
riame lygiai kankintiniams 
ir L. 8. D. P..

E. Kinderas.

Iš New York.
Laikraščiams buvo prane

šta apie lietuviškos korpora
cijos „Universal Mercantile 
Association, Pasaulęs Pir
kliškas Susivienyjimas” stai
gų subankrutijimą. Bijogra* 
fija tos korporacijos tokia: 
Pereitų vasarų pasigarsino 
Brooklyne B. Vytautas, jog 
uždėsęs lietuviškų spaustuvę 
ir išleidinėsęs laikraštį pirm
eiviškos pakraipos, vardu 
„Pasaulė”. Nupirko T varau- 
cko spaustuvę ir perkėlė po 
nr. 102 Grand st Čia uždėjo 
krautuvę laikrodėlių, muzikos 
įrankių ir kitų mažmožių. 
Pirklysta šeip teip ėjo, bet 
lakraštis vis nepasirodė. Mat 
dėl nesuprantamų priežasčių, 
leidėjas rengiamo laikraščio 
jokiu budu negalėjo gauti 
redaktorių ir zecerių: ateis 
koks vaikinas, padirbs dienų, 
dvi ir meta viską.

Išgirdęs tokį nepasisekimų, 
tūlas A. Menchikov, uždėto- 
jas lietuviškos korporacijos 
„Cosmopolitan Trading Co” 
New Yorke, paskutiniu laiku 
jau pasivadinusios „Univer
sal Mercantile Associaation” 
— atėjo B. Vytautui į pagel- 
bų. Pernešė tos korporacijos 
ofisų nuo 61 Park PI. ant 102 
Grand st. į Brooklynų, užčar- 
teriavo korporacijų valstijoj 
Arizona ant 6.000.0U0dolia- 
rių, įateigė agentūrų laiva- 

korčHj, rfnntinėjimo pinigų, 
par&lvinėjimą ir siuntinėji
mų visokių tavorų J visas vie- 
špatjfctes fr 1.1, ir t. t. Ap- 
garsfhimiP tos korporacijos 
buvd1 patSlpinti veik visuose 
lietdMiškuose ir lenkiškuose 
laikrtščldHse. Didžiausia ve
dėjų1 atyfla buvo -atkreipta 
ant’to, 'kkd kuodaugiausiai 
pardMtoti Korporacijos akcijų. 
Akcijos parsidavė po $1.00 ir 
daugelis1 brooklyniečių po 
keletu ir po kelesdešimtls nu
sipirkę. Mat akcijonieriai, 
pirkdami visokį tavorų per 
korporacijos rankas, gauda
vo 10%ipigiaus. Net dar
bininkams spaustuvėj ir ofi
se buvo* mokama akcijomis, 
nes, girdi, sulyg korporacijos 
tiesų, gali dirbti tik tie, ku
rie turi 'Mkcijas. Turėju
siems akcijas iš „Cosmopoli
tan Trading Co” buvo dykai 
išduotos akcijos naujos,,Uni
versal Mere. Ass.”,* o tokių 
akcijonierių svetimuose mie
stuose bnvo tepgi nemažai, 
nes „Cosmopolitan Trading 
Co.” pirklysta buvo gana iš
siplatinusi terp lietuvių ir 
daugelyje kitų miestų.

Korporacijos stovis jau bu
vo neblogas. Spaustuvė dir
bo, krautuvė teipgi šiokį to
kį įplaukimų davė ir laikra
štis rengiamas buvo trumpu 
laiku išleisti. Kas link laik
raščio, tai leidėjo nuomonė 
atsimainė: jis rengė išleisti 
laikraštį biznierišką”, nes, 
ėsų, pirmeiviškų ir teip yra 
gana. Tdmn tarpu spausdi* 
nos „didžiausias lietuviškas 
katalikas Visokių tavorų”..

Per Kalėdas, netikėtai, ta
po suareštuotas vienas iš tos 
korporacijos vedėjų, A. Men
chikov už koJiią ten neužmo- 
kėtų skolų. B. Vytautas, pasi
naudojus iš ano uždarymo ~ 
liepė tirams,' dirbantiems toj 
korpomel>j^ krauti viską J 
dėžes, DešTrbks ten biznierius 
davęs didelį Orderį uždedamai 
naujai krautuvei. Mums be
sidarbuojant, atėjo advokatas 
Zuckerman, gyvenąs ant 198 
Broadvvay New York, ir tu- 
štinimų krautuvės uždraudė. 
Pasibaręs su B. Vytautu, ne
užilgo susigerino (jis buvo
A. Menchikovo atsiųstas) ir 
ilgai šnabždėjosi. B. Vytau
tas tad mums darbininkams 
apreiškė, kad A. Menchikov 
esąs tikras vagis ir jau dau- 
glaus iš kalėjimo neišeisęs, 
bet Jis, Vytautas, bizni to
liau varys vienas, atmetęs iš 
korporacijos A. Menchikovą, 
kuris esąs nekas kitas kaip 
tik A. Jocis, gyvęnęs Phila- 
delphijoj ir Chicagoj. Dar
bininkams už darbą tą dienų 
nemokėsiąs (tas buvo subatoj 
po pietų), bet panedėlyj lai 
visi ateina dirbti (buvome 
4 darbininkai, neskaitant K. 
Jankų, kurs buvo pirmoji
B. Vytauto ranka).

Atėję panedėlyj, krautuvę 
radome uždarytą. Vytautas 
nesirodė. Veltui palaukę iki 
pietų — išsikyrstėme. Utar- 
ninke pripuolė Nauji Metai; 
tad męs susirinkome tik sere- 
doj,. bet ant durių krautuvės 
radome prilipytų popierį, ku
riame miepto maršalas apskel
bia korporacijos lioitaciją 
ant 5 d. sausio/ Kas užtrau
kė tų licitaciją/ Kas turi tie
sų parduoti korporacijos sa-’ 
vastį be akcijonierių nutari
mo? Než&iojo1 ir sužinoti ne
galėjo. į* kelintą dienų ant 
durių apgarsinimas tapo ap
mainytas. ’ Pi^rdavimas pa
skirtas ant 7 d. sausio.

Atėjo ant galo pardavimo 
diena. Prieš krautuvę susi
rinko diktas būrelis žmonių, 
visi beveik buvo akcljonie- 
riais korporacijos. Du an
glai man rodė po 800 akcijų, 
trečias, keikdamas, pasakojo, 
kad turįs du tūkstančiu. Lie
tuviai teipgi .turėjo nekuria 
po kelias dešimtis.

Prasidėjo licitacija. Pir
miausiai buvo parduotos 
spaustuvės mašinos su moto
rais, stalais, literomis, elek- 
trotypais ir popieromls. Nu
pirko M. Tvarauckas už 
$1200.00. Paskiaus pardavė 
didelę nesudegamų šėpų, regi
struojamų kasų ir keletu laik
rodžių, po kam visuį susirin
kusius maršalas pradėjo stum
dyti iš krautuvės laukan. Iš- 
stumdžius visus, didumų 
daiktų advokatas Zuckerman 
su miesto maršalais susi
dėjo į vežimus ir nusivežė, ne
žinia kur. Krautuvėj likosi 
„gaspadoriauti” M. Tvarauc
kas.. Į kelintų dienų p. Ku- 
darauckas išsivežė korporaci
jos knygynų. Kas jam par
davė — nežinia. Tvarauckas 
man sakė, kad jis su spaustu
ve viekų nupirkęs, tai dabar 
pardavinėjęs nuo savęs. Pa
maži išnyko iš krautuvės ra
šomosios mašinėlės, armoni
kos, popieros, stalai ir visi 
kiti mažmožiai. Spausdina* 
magias mašinas išsivežė Tva- 
rahekas ir iš milijoninės kor
poracijos liko tik tuščias 
kambarys su dideliais aukso 
raidėms išmargintais langais, 
kur tarp ko kito parašyta: 
„kiekvienas lietuvis gali prie 
musų susivienyjimo prisira-

Teip užbaigė savo trumpas 
dienas milijonine lietuviška 
koq)oracija, o su ja ir pirm
eiviškos pakraipos laikraštis 
„Pasaulė”, už kurį daugelis 
lietuvių buvo jau užšimokėję. 
Į keletu dienų iki miųėtų at
siliepimų gavau laiškų nuo 
suareštuotojo A. Mench i ko
vo. Jis rašė: Sušauk, 'Pami
šta, akcijonierius ir visi už
protestuokite prieš korpora
cijos daiktų išpardavimų, nes 
korporacijos turtas priguli 
visiems akcijonieriams. o ne 
vienam Vytautui (tikroji 
pravarde to žmogaus — kun. 
B. Siamas). Korporacija 
jokios skolos neturi ir nega
li būt ant licitacijos išstaty
ta. Apie tų galite persiti
krinti iš korporacijos knygų. 
Su guodoue, A. A. Jocis”. '

Nuvažiavau pas aŠvokatif 
Zuckermaną. Pas jį radau 
nekuriuos korporacijos daik
tus, akcijų kuygas ir kuygas 
adresų. - Norėjau dažinoti, ar 
daug akcijų lietuviams ispar- 
duota, ar daug orderių likos 
neišpildytų ir.tt, bet advo
katas prie knygų neleido. 
A. A. Jocis (Menchikov) 
man paskiaus rašė, kad tas 
advokatas buvo apsiėmęs ano 
reikalus ginti ir daiktus sau
goti, bet paskui, matydamas, 
kad Jocis iš kalėjimo negrei
tas pasiliuosuos, podraug su 
kun. B. Šlamu (B. Vytau
tu) viekų pardavė ir dar A. 
A. Jociui pasiuntė bilų ant 
$500 už vedimų jo dalykų. 
Tikras amerikoniškas biznis!

Keletas akcijonierių buvo 
sumanę, sušaukti .korporaci
jos sąnarių mitingų. Laik
raščius pagarsinti nesuspėjo. 
Parašiau aš tik į Nr. 3 „Darb. 
Vilties” trumpai, pranešda
mas apie kun. B. Šlamo ir 
A. Jocio biznį. Turiu pri
durti, kad beveik visi iki 
šiam laikui, nežinau kodėl, 
kaltę puolimo korporacijos 
meta tik ant A. A. Jocio, tei
sindami B. Vytautų ir net 
užgindami, kad jis buvęs kle
bonu Kast St. Louis ir vadi- 
nęsis B. Šlamu. Bet iš tikro 
vadinu jį subankrntintuoju, 
nes areštavus A. A. Jocį, jo
kie pavojus korporacijai ne
buvo. Gal tas kunigas - 
pseudosocijalistas norėjo tik 
pasipinigauti iš svetimų ki
šenių ir net nesigėdijo 4 
darbininkams nunešti sun
kiai uždirbtų užmokestį!

Kadangi daugelis lietuvių 
prieš pat bankrutijima kor
poracijos buvo įdavę ŠI. pi- 
nigus pasiųsti į Eurodą, mel-

'ijr ' i

džiu todėl visus siuntusius 
pinigus per minėtų korpora
cijų parašyti man numerį 
gauto kvito, adresų savo ir 
priėmiko, o teipgi dienų siun
timo ir Įdėti markę atsaky
mui, tad aš pasiteirausiu 
Banke Ricbard <fc Co., ar tie 
pinigai likosi išsiųsti į Eu
ropą (mano adresas: 87 
Grand st., Brooklyn, N, Y.). 
Lai visi akcijonieriai parašo, 
kiek kuris turi akcijų pir
kęs, ar kitokiu bud u į kor
poracijų pinigus įdėjęs. Jei
gu kas žinotų, kur gyvena čia 
aprašytas kun. B. Siamas, 
vardu nuskriaustųjų—mel
džiu man pranešti. Parody
kime, kad ir mes mokame sa
vo reikalais rūpintis, nes jei 
apsileisime vienam/ tai be 
abejonės atsiras ir daugiaus 
tokių uždėtojų „lietuviškų 
korporacijų” ir leidėjų nie
kad neišeinančių pirmeiviškų 
laikraščių. Akcijonierių mi
tingas atsibus 26 d. vasario, 
žemojoj salėj Draugelio, 73 
Grand st., Brooklyn, N. Y., 
8* vai. vakare.

P. Bukšnaitis.

1h AVnterbury, Con.
„Lietuvoj” patilpo straip

snelis p. Povilą i kos p. a. 
„ AV'aterburio koresponden
tams”, kurie bpk neteisybę 
rašų, ypač užmeta melagystę 
Pleperiui. Jeigu jis nųat- 
šauksęs savo korespondenci
jos, tai jį laikysiąs melagiu. 
Netaisysiu Jo žodžių, neą vie
tiniai žino kame teisybė^ko- 
respondencijos rašomos ne 
vietinių žiniai, tie ir be to 
teisybę gali žinoti. Rd.). 
Man rodos ir Pleperiui ne
reikalingas atšaukimas, nes 
ir Jis ne pamelavo, o to apie 
Pov. rašinį negalima pasaky
ti. Jeigu ne jo ir Jo draugų 
neapkenčiami socijalistai, ne 
butų reikėję ,nė Šliupo, nė jo 
kalbos. Nieko būt kitus 
melagiais vadint, jeigu pats 
ne meluotų. Kiek Pov. pa
leido Nr. 4 „Lietuvos” apie 
prakalbas buvusias 12 d. sau
sio, tą jau paaiškino Teisy
bę Mylintis, todėl to nereikia 
'antrinti.

Meluoja Pov. ir korespon
dencijoj tilpusioj „Darbiu. 
Viltyj", sakydamas, Jog pa
matęs prie durių daug sta
čių, manė, jog pilna svetai
nė, bet prasigrudęs, pamatė, 
jog viduryj tuščia. Čia Jis 
pats sau prieštarauja. Pov., 
noreliams sukurstyti žmonis 
prieš socijalistus, šaukė: 
• Jog jų vietinė kuopa neiš- 
duodanti atskaitos iš darbų: 
ji rengia, girdi, balius ir pra
kalbas ir dabar esą 500 žmo
nių („Darb. Vilt.” rašė, jog 
buvo tuščia svetainė) ir neži
nia, kur pinigus dėsią. Bet 
aš, prigulėdamas į komitetų 
rengimo prakalbų, žinau, jog 
svetainėj ne buvo visai 400 
žmonių. Mat p. Pov., nepri- 
gulėdamas prie kuopos, no
rėtų Jos darbus kontroliuoti. 
Juk kuopa, rengdama susi
rinkimus, turi ir išlaidas, 
kartais lieka, kartais gi rei
kia pridėt. Ir busiantis šį
met Waterburyj partijos su
sivažiavimas padarys kuopai 
nemažai išlaidų. Kada tik 
būva renkamos aukos revo
liucijos naudai, pinigai su 
vardais aukavusių būva pa
siųsti „Kovos” redakcijon, 
kur jie ir pakvituoti; jeigu 
terp aukavusių nėra Povilai- 
kos vardo tai todėl, kad jis 
niekada nieko neaukauja.

St. Senkus.

Iš Chicago, Iii.
Ir vėl prisiartina diena, ku

rioje bus trečia „Aušros” 
Dr-stės prelekcija. Chica- 
gačiai, buvę ant pirmųjų 
prelekcijų, jau maž daug ma
tė, kaip atsibuvo pirmosios 
pralekcijos ir kokią jie iš jų 
turėjo naudų. Nors gal pir- 

mujų prelekcijų tematai^tf 
vo ne teip visiems interesui 
janti. Pirmi mėginimai via 
sunkesni. Bet šitoji prelek. 
cija, manome, užinteres^M 
kiekvieną, nes bus kalbėtą ! 
apie Lietuvos istoriją. Ka 
bėB B. Balevičia. Be abeji 
nės kiekvienas, nors toli 
tėvynės Lietuvos, jos 
užmiršti, kadangi tenai 1|H 
daugumas giminių ir pažį^H 
mų, su kuriais linksmai 
ne vieną dienų praleidi 
O čia, dirbk (arba darbo jieO* 
kok) ir melskis. Visas užstj 
ganėdinimas ir ramumatįJ 
alutis.

Taigi Amerikos lietuvį™ 
(nesakau visi, bet daugmna^B 
randa ramumų alutyj. oJ 
apie prakilnesnius darbini 
teip svarsto ir mano kai J 
kiaulė apie dangaus karaly-a 
stę.

Tiesa, negiriant, bet Clii l 
cagoje nuo įsiveržimo revo-j 
liucijoj Rusijoj prakilne- ’ 
sniujų lietuvių darbuotasi 
nemažai ir daug triūso padė- , 
ta, bet vaisiai to triūso ne 
perdideli, buvo tikėtasi 
didesnių. Buvo rengiamos 
tankiai prakalbos^ teatrai ir 
koncertai.
kyt, kad reikia pabandyt 
truputi sistematiškiau, t. y. 
rengt prelekcijaa. Ir tas ta? 
po įkūnyta. Apie vertę jų 
ne kalbėsiu, te kalba tie, ku
rie jas lanke. Tik primįsių 
apie antrų prelekcijų, kurią 
kalbėjo p. J. Šernas, „Lietu
vos” redaktorius, „Apie ge
ografijų”. Šernas savo pre- 
lekcijoj daug papasakojo, 
labiausiai apie etnpgrafijų.

Trečia prelekcija atsibus 
17 vasario, 1907 m. Freiheit 
Turner Hali 2417—2421 So. 
Halsted st. 3:30 po 
Kviečiame visus, 
arčiau susipažinti su 
vos istorija.

A. Žimontas, aekr.
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Iš Bayonne, N. J.
20 d. gruodžio, per pasi

darbavimą p. Bitvinskio, per 
plakatus buvo sušauktas su
sirinkimas. Susirinkę lietu
viai sutvėrė „Lietuviškų Tau
tišką Politišką Kliubą, p. v. 
Didž. Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino. Iš syk prisirašė 
39 sąnariai ir visi užsimokėjo® 
įstojimų ir mėnesinę po 25 c. ■

Susirinkimai bus laikomi® 
18 d. kiekvieno mėnesi^ I į 

Antras BUsirinkimasKliu- ■ 
bo atsibuvo 18 d. sausio. Pri.B 
si rašė 5 nauji sąnariai. Nu-B 
tarė išimti charterį, pasim:B 
pint apie palengvinimą iš-B 
ėmimo lietuviams ukėsiškųB 
popierų.

Geistina butų, kad Kliu* 
bas užsiimtų ir apšvietimu 
savo sąnarių, įtaisytų 4yiy- 
gynei Į. Daug gero tarp čio
nykščių lietuvių nėra. Tau
tiškais darbais neužsiima, 
laikraščius ir knygas mažai 
skaito. Todėl ypač vaikinai, 
uždirbtus pinigus praleidžia • 
ant raugalo ir kazyrų. t t

13 d. sausio atsibuvo susi
rinkimas žydų socijalistų ir 
revoliucijonierių; buvo už
kviesti ir kalbėtojai. Prakal
bas parengė sušelpimui Ma-/ : 
skolijos žydų. Kalbėjo: žy
diškai, vokiškai ir maskoliš
kai. Kalbėtojai perkratinėjo 
dabartinį Maskolijos padėji
mą, caro budelių darbus ir 
linkėjo neilgo Romanovams 
viešpatavimo. - £®Bl

Įžanga buvo po: 50, 
ir 1.00 dol. Žydai suri»^«J 
$ 880.00 Maskolijos vien^^^B 
čia m s. O kur čia nykščių 
tuvių prakalbos ir aukos 
brolių ir tėvynės labui?j

1 d. vasario nemažą įspB^M 
padarė nusibankrutini^^H 
The Mechanics’ Trust cHĮBgB 
pany bankos. Nežinia,ai 
tyčia, ar ištikro angliški^^M 
laikraščiuose apie bank^^^B 
nimą pranešė iš laiko.

Žmonės, išgirdę apie^^l



f J?

pWduka, bėgo ir lietu- 
^Kigus atsiimti.
Hh. vasario vakare susi- 
K su viršum šeši šimtai 
Įh) ir ėmė veržtis į bankę. 
wBo policmonai su knipe- 
I pradėjo stumdyt žmo- 
■ daužyt kojas; ir galvas. 
R paskui -pradėjo leisti po 
-3 žmones į’ bankę ir mo- 
iti pinigus. Paskui iš bau- 
« iš^jo senutis žmogus ir 
laiškino, jog banka neban- 
htina, liepė pinigų neimti, 
| žmonės netikėja, kas ga- 
L, tas pinigus atsiėmė.*

Januškevyčia.

Ils Union Cityj Coirn.
Liehiviškas politiškas kliū
ti, 13 d. sausio laikė savo 
Įtinj susirinkimą, kuriame 
Lo pakeltas klausymas rin
ito aukų Lietuvos re volių- 
Hnieriams,' kadangi pavie
tas ypatos kartais visuomenę 
Raudoja. Štai ir pas mus 
lenas bučeris rinKo aukas 
ietuvos revoliuėijonieriams 
n metai atgal, o męs neina-

uasi galė griaujauti caro 
sostą. Ar tai tiesa? Kodėl 
teip yra? Kodėl tuodvi par- 
tiji nesusi vieni jo? Pažiūrė
kim.

Dvi apkalbamos čia parti
jos, tautiškų demokratų (ir 
socijal - demokratų (socijali
stų) peistato dvi luomi, rei
kalai Jų yra neįik y vairus, 
bet priešingi. Demokratų 
partija yra partija turtingų 
ūkininkų ir vertelgų, jų 
idealu yra turėt daugiau tur
tų. L. socijal - demokratų 
partija yra partija fabrikų 
darbininkų, bernų, tarnaičių, 
kumečių, mažažemių, katrie 
negali išmist iš savo žemės 
ir t. 
alų 
ki 
d
si

etas bučeris nusiuntė pini- 
ns savo giminėms, o gal pa- 
[liko padidinimui savo biz- 
Jo? Kliubas persergsti visus 
ktuvius, kad tokiems dail
iau neduotų. Dabar kliu* 
ks paskyrė iš savo kasos re- 
pliucijai $5.00 ir išrinko 
eturis kolektorius kolek- 
koti lietuvių tarpę: Jonę Be- 
Laitį, J. Martišių, J. Ratke- 
Įčių ir J. Virbickų.
I Kliubas už tuos vyrus at- 
lo, Surinkti pinigai bus 
■siųsti į vietų ir vardai au- 
■□tojų pagarsinti.
■Antrę Kalėdų dięnę, laike 
lakalbų J. Šliupo; surinko- 
L $3.10. Kliubas pridėjo 
lc. Viso $3.80. . Tuos pini- 
|ib paskyrėmė sergančiam 
aštininkui. (Pinigai jam 
pęfLfesiųsti ir tolesnis aukų 
ūkimas jau pertraukta*.

H Susivienyjimo 20-ta kuo-
■ turėjo metinį susirinkimą 
■rmę nedėldienį sausio. Bu-
■ svarstyta apie tuos $25.(10. 
I Susivienyjimas paskyrė 
■roliueijai.Kasierius jų neiš- 
lintė, buk Susivienyjimo 
iiopa negali draskyti kasos 
le visų sąnarių; nutarimo, 
įm nepereitame susirinkime 
tebuvo visi sąnariai, tai ka
perius priešinosi ir nesiuntė 
)inigų. Visi pripažino kasin
ių kaltu ir kitę kasienų iš
niko, tas turi pinigus pasių- 
iti paskirton vieton.

Kliubo Sekretorius.

«

škumų, kaip pa veizdan, dabai 
yra pas mus; vodingoa ir tą
syk, jeigu nesiremia ant do
ros, je:gu Jos principuB per 
žengia. t'

IŠfl. >

vienok jie šiędien susijungė. 
[ vieną ryšį, nedbijo. su#, 
Kiaušių dalykų atliktiglabpi 
savo tautos ir tėvynės.Nę- 
kurtę su nusistebėjimų žiūri
me į jų karžygišką bp-dd&rbg- 
viraę politikoje arba gaivini
me tautiškos dvasios tarpę 
savo tautiečių, ne paisant 
įvariausių persekiojimų ir 
kankinimų. Prisižiūrėjus ar
čiaus į jų gyvenimų ir dar
bus, klausymas veržte ver
žias: Kas tenai yra daugiau 
nukentėję, ir šiędien da 
kenčia už tėvynės ir žmonių 
reikalus? Ar nemokslęeiv|ai? 
Kas buvo pirmutiniais bu
dintojais paskutiniame laike, 
kas kurstė žmonis prieš žiau- 
rię Maskolijos valdžię? Ar ne 
mokslęeiviai? Kas pirmučiau
siai atsiliepė gyvų žodžiu Į 
žmonis ne paisydami ant įvai
riausių pavojų? Ar ne mok
slęeiviai? Tę patį juk galima 
pasakyti ir apie Rusų, Len
kų, Latvių, Čekų, Vengrų, 
Suomių ir kitų tautų mokslę- 
eivius. < Gal tūli draugai 
pasakys, kad męs toks men
kas būrelis ir da išsiskirstę, 
mažai sveriamo. Bet atgin
kime, kad ne dauguinaa—vei- 
kia, bet geras noras ir pasi
šventimas.

Męs, Valparaiziečiai, su no
ru pritariame p. F. Bago- 
čiaus atsišaukimui. Geistina 
butų, kad ir iš kitur mokslų* 
eiviai musų dtaugai atsiliep
tų, kad šis užmanymas nepa
siliktų vien tik užmanymu, 
bet įsikūnytų, atneštų gerus 
vkisius. Taigi draugai į dar-

II Reikalai politikos Ame
rikoje:

a) Partijos, b) Mokslųei- 
vlal, c) Mokytojai, d) Moky
klos parapijinės, e) Moky’ 
klos svietiškos (tautiškos), f) 
Mokyklos vakarinės, g) Agi- 
tatyviški susirinkimai ir tt. 
ir tt. H
III

tųayk jau teisybės *be»ipiau* 
jaujanti ne paiso. Laisvama
niai išniekino socijalistus tik 
dėlto, kad juos p. J. Šliupas 
niekino. Bet kodėl laisva
maniai neniekino socijalistų 
ankščiau (t. y. pirm ergelių 
C. R. 8. K.)? Reikia pripa
žint, kad ir socijalistų pusėj 
teipgi netruko ypatiškumų, 
jie teipgi, be jokių faktų, 
niekino laisvamanius. Dabar 
Jau tarpe tų dviejų organiza
cijų kįlo besi niekinimai dėl 
ypatiškų vaidų. Gal kovo
jančios ypatos nepažino idė
jų, o pažinę jų vertę, pradėjo 
savo pasekėjams išrodinėt jų 
netikumę; bet vargu kas ga
lėtų tikėt, kad laisvamaniai 
nepažinojo socijalistų idėjų, 
ir pirmeiviai socijalistai — 
lasvainanių. Bet kol nebuvo 
ypatiškų nesutikimų ir idė
jos buvo geroj. Kįlo nesu
tikimai ir idėjos per niek, 
nors jos butų ir geriausios.

Teisybė tik tada pasirodė, 
kada visuomenė išreiškė savo 
nuomonę, pati paskirdama 
aukas revoliucijos įeikalams.

Bet kokię blėdį atgabeno 
tos piovynės lietuviškai vi
suomenei, tai tos ypatos, tur
būt, neįstengs atlygy t visuo
menei.

Pereituose metuose panaši 
kova kįlo tarpe 8. LA. „šu
lų” ir socijalistų, pirmiausiai 
dėl D-go Žagaro feljetono, 
kuris ištikro, nė vienos doros 
ypatos negalėjo užgaut, ku
riam nerupi įgijimas tuščios 
garbės. Bet 8. L A. didvy
rius tas labai užgavo ir jie 
pradėjo šaukt, kad socijali- 
stai 8. L A. išdergė, reikia 
jiems atkeršyt! Nedaug lau
kus, galima buvo išgirsti t ir 
tarpe socijalistų su Susi v. sę- 
narių susikirtimai, dėl savo 
„didvyrių”. Vienok išmintin- 
gesniejie organizacijų drau
gai neatkreipė atydos ant to, 
nes iš kalno buvo galima ma
nyt, kad Iš to išeis paprasta 
ypatiška kova ir tikros ypa- 
tiškos polemikos?

Taigi ir tarpe šių dviejų 
organizacijų šmeižimai kilo 
dėl ypatiškumų arba, geriaus 
sakant,dėl „šulų”.Ištikro rei
kia pripažint, kad mažai, la
bai mažai, yra tokių ypatų 
tarp lietuviškų inteligentų, 
kurie dirbtų visuomenės la
bui netušČiais -žodžiais, bet 
darbais, daugumas tuš
čioms rekliamoms *po
laikraščius
jieškoti. Užtai strafjjsnių^ga- 
linČių pakelt musų brolius ir 
parodyt kelię, kuriuom jie 
privalo eit į geresnę ateitį — 
labai mažai. Gana to, nes 
ant laimės, tas viskas vįik 
praėjo ir daugiau negrįš. 
Vienok reikia tokius atsiti
kimus tėmyt, kad kitę kartę 
galėtume panašių blėdingų 
polemikų išvengti.

Dabar pradėjom Naujus 
Metus. Pradėkim ir naujus 
darbus, kurie atneštų žmoni
jai gerovę. Seni netikę dar
bai teišnyksta su praėjusiais 
metais. Šalin ypatiškumai! 
Šalinčmeižikai ir siundytojai! 
Tegyvuoja vienybė, meilė, 
brolystė ir dora! Tegyvuoja 
darbininkiškai - socijalistiška 
revoliucija!

J. K. Vasiliauskas.

Kaip kur rašėjas da
ro klaidžius išvedimus. Po
lemikos visur buvo ir yra; 
jos nekenkia, jos pertikrina, 
nurodo tikrus kelius. Terp 
mus reikia ne polemikas nai
kinti, tik jas geresnėms, do
resnėms, kulturiškesnėms pa
daryti. Jas gimdo ne tuščios 
garbės Jieškančios ypatos, bet 
daug svarbesnės priežastys. 
Kur yra skirtingos idėjos, sie
kiai, ten turi būt ir kova už 
tas idėjas ir siekius, o kur 
yra kova, ten ir polemikų iš
vengti negalima; Jos naudMi- 
gos ir reikalingos; vodingos 
yra tik paremtos ant asabi-

Iš Brldgedort. Conn.
26 d. sausio pirmas rajona. 

L.8.P.A. Connecticut valsti
joj, pakėlimui Čianykščių lie
tuvių, parengė prakalbas^ 
Kalbėtojai buvo du: P. Gri
gaitis, L. 8. D. P. atstovas ir J. 
Grinius iš Brooklyno, N.Y. 
Prakalbų klausyt susirinko 
labai mažai žmonių, vos apie 
50 ypatų. P. Grigaitis aiški
no dabartinę revoliuciją Ru
sijoj nuo jos prasidėjimo iki 
dabartinių dienų. Mažai kal
bėjo apie Lietuvą ir jos da
bartinę kovę ir troškimę išsi- 
liuosuoti iš dabartinio jungo.

J. Griniu-i perstatė savo 
kalboj kelis caro ir jo val
džios paveikslus. Baigdamas 
kalbę. ragino lietuvius au
kauti pinigus sušelpimid re
voliucijos Lietuvoje. Vienas 
vaikinas su kepure perėjo 
per susirinkusius ir surinko 
$2.50. Renkant aukas, P. 
Grigaitis dar antru kartu 
kalbėjo apie L. S. P. A.; raP 
gino lietuvius prie tos parti
jos rašytis.

J. P. Viznis.

I
Reikalai spaudos; laikraš
tiniu kystė Amerikoj.
Reikalai ekonomiški ver
telgų ir darbininkų.

Reikalai kooperatyviškų 
pramonių Amerikoje ir Lie

tuvoje.
VI Reikalai lietuviškų para

pijų Amerikoje.
Dr. A. L. Graičunas.

Čia užgriebti ne visi lietu
vių reikalai; yra jų daugiau. 
Mums rodosi, kad butų ge
riau, kad seime, jeigu jis bus 
sušauktas, kiekvienas delega
tas turėtų tiesų duoti be ap- 
rubežiavimo įnešimus, kurie 
seime galėtų būt apsvarstyti. 
Įnešimus visuomenė galėtų 
kelti ir per laikraščius, kad 
tik jie iš tikro butų svarbus 
ir įvykdomi; tęsyk ne reiktų 
nė sekcijinių komitetų, nė 
sekretorių. Apimantis vie
nok lietuvių reikalus seimas 
negalėtų pasibaigti su viena 
diena, kaip buvo Philadel- 
phioj.

IV

Kas iškuriavo tę, 
yra jau iškaliau- 
Darbininkai po 

Socijalistų parti-t. Jų ekonomišku ide- 
a uždirbt daugiau. To- 

bud u demokratai yra 
aviai, ponai; socijali- 

• tarnai darbininkai.
Jeigu darbdavys duos dide
les algas tarnams už trumpę 
darbų, tas išeis naudai , tar
nams, bėt išto bus nenauda 
ponams, o jeigu darbdavys 
mokės mažai, neužganėdins 
tarnus.

Abidvi augščiau paminėtos 
partijos kariauja už nepri- 
gulmingęLietuvę (aš nežinau, 
ar demokratai už tę kovoja, 
daleiskim kad teip). Prisižiū
rėk im tada, kokių tos parti
jos įvestų tvarkų iškariavus 
neprigūlmystę, jeigu viena 
iš tų partijų paimtų viršų: 
demokratai, beabejonės, no
rės Lietuvos „nuo marių iki 
marių” (jų atsiliepimuose 
kalbama tik apie etnografiš
kų Lietuva. Rd.), jie norės 
Lietuvos be žydų, be lenkų, 
be gudų, norės, kad Lietuvi
ška kalba butų vyriausia, no
rės karumeziės drūtos ir span- 
gos policijos; norės uždėt di- 
diles akčyžias ant įvežamų iš 
užrubežių daiktų, protekcijo- 
nališkų tarifų ir jeigu galės, 
tai neprileis darbininkų prie 
dalyvavimo renkimuose irtt. 
Žinote, kodėl tokių tvarkę 
jie norės įvest Lietuvoj? Ne
norės žydų, lenkų ir kitų, 
kad tie jiems negadytų „biz
nio”; 
jiems 
gintų 
tuvių 
kitos tautos su panašia „de
mokratiška” rėdą, ir t. t

Socijalistų Lietuva visai 
kitokia: jie reikalaus liuosy- 
bės, vartojimo prigimtos 
kiekvienam kalbos, jie bus 
priešingi kariumenei, priešin
gi didelėms akčyžioms? pro- 
tekcijonališkoms tarifoms; jie 
reikalaus lygių tiesų kiekvie
nai y patai be skirtumo tau
tos, tikėjimo ir lyties. Už- 
veždami tokię tvarkę, jie ži
no, kad slegiant kitę tautų 
arba kalbų, galima tikėtis ir 
persekiojimų; žino, kad ka- 
riumenėje tarnauja darbinin. 
kai, žino, kad jeigu augštos 
akčyžės, tai brangi duona 
ir t. t.

Jeigu dvi Lietuvos partiji 
snlygit su Amerikos parti
joms, tai lengvai patėmysime, 
kad L. D. P. bus panaši re- 
publikonų ir demokratų par
tijoms, o L. 8. D. P. socijali
stų partijai.

Geresniam paaiškinimui, 
papasakosiu sekantį atsitiki
mų, kurį mačiau savo akimis. 
Pasitaikė man būt sykį pas 
vienų ūkininkų (Vilkaviškio 
paviete, Alvito gmin.) sve
čiuose. Atkreipė mano ati
dų, kad mano gaspadorius 
davė degtinės piemenukui. 
Mam užklausus, kam Jis daro 
iš to vaiko girtuoklį, ūkinin
kas atsakė: ‘„Bernų algos 
kaskart didinasi Jr da jie, 
kad tik kas, tai tuo pameta 
vietų ir eina kitur, bet jeigu 
jis bus girtuoklis, tai bus vi
sada skolose paskendęs, nega
lės teip greit pamest” šypso 
damasi pridūrė: „juk iš pie
menuko bus bernas”. štai

piemenukas, jeigu Jis nebus 
kvailu, bus socijalistų. Ar 
gali būt vienybė tarpe tuo- 
dviejų dviejų?

Dabar, pamatę skirtumę 
tarpe demokratų ir »ocijali- 
stų, pažiūrėkime, kaip abidvi 
partijos dalyvauja dabartinėj 
revoliucijoj: perstatykitę bal
sės muštynes su caro vergą*s 
visoj Rusijoj, ant gatvių Ma
skvoj, Petrapilej, Varšavoj, 
Kronstadte it kitose vietose; 
prisižiūrėkite lavonams pu- 
vantlėms ant gatvių. Jie 
darbininkai ir inteligentai so- 
cijalistai! 
tas šiędien 
ta Rusijoj? 
vadovyste
Jos! O kę demokratai veikė? 
Jergė socijalistus, nes socija- 
listai, šaudydami kazokus, 
galėjo netyčia demokrato 
1;riobos langę išmušt!

Taigi, jeigu lietuvis ameri- 
cietis šelpia Demokratų par- 
;iję, būdamas pats „biznie
rių”, jis šelpia savo partiję 
ir aš neturiu nieko priešais; 
jeigu jis šelpia L. S. D. P., 
jis ne paprastas žmogus — Jis 
jasišvenčia gerovei kitų. 
Jeigu darbininkas, pelnantis 
sau kąsnį duonos fabrike ar 
kasyklose aukauja demokra
tams, jis yra arba tamsuolis, 
arba (atleisk man broli dar
bininke,) kvailas.

Matant, kaip vargdienis 
darbininkas aukauja pinigus 
demokratams, man širdį skau
da ne dėlto, kad gaila pini
gų, bet kad tie pinigai pavirs 

į retėlius jeigu ne aukavu
siems, tai jų vaikams. Dar 
bičiukų partija yra soči ja li
tų partija.

A. Petratis.

ValparaUiečiąj.

Red.

Kam turi būt skiriamos 
, Amerikoj revoliucijai 

' sudėtos aukos?
Pakilo vėl polemikos dėl 

ekirstymo, geriau, gavimo 
aukų, terp socijal-demokratų 
Ir tautiškų demokratų. Ma. 
hydamas, kad tas klausymas 
Ivarbus toj valandoj (ne tiek 
lėl pinigų, kiek dėl principų) 

norėčiau išreikšt savo nuo
monę, tikiuosi, kad Redakto
rius neatsakysite ir man vie
tos'„Lietuvos’’ skiltyse.
j Nepaisydamas suvis pa
skvilių čianykščių demokra
tų, apdovanojusių socijalistus 
purvinais vardais, aš noriu 
pasakyt porų žodžių vientau
čiams. Paantrinu, kad rašau 
litę, nenorėdamas kelt vaidus 
|r besikoliojimus tarpe ypa. 
tų, bet išaiškinimui dalykų 
r ’ u'd kiekvienas galėtų ži- 

n'pusę jis rems: soči-
Į ^demokratus, nepai-
i katrie geriau gali

l’Heturiu ant mislies 
į 81 susivienyt tas parti- 

v'nanau, kad tos par- 
Bk negali susivienyt 

W.4uo su alyva.
?^i pasitaiko patiktif yi pasitaiko patikti 

pakibant su nusimini- 
L n tą) kad revoliuciji- 
^Ks Lietuvoje dalinasi 
LTtijas ir tuomi ailj?nL

Lietuviško šeinio reika- 
; Inose.

Centr. Kom. Selo. Re y oi. 
Lietuvoj 7-toj savo atskaitoj 
pranešta visuomenei, Jog ruo 
šiasi 
Visuomeniško 
tai svarbus ir gyvai apeinan
tis visus Amerikos lietuvius 
reikalas, tų kiekvienas pri- 
pažįs ir toks seimas, pareng
tas sumaniai, gali netik at
nešti didelę naudų lietuviams 
Amerikoj, bet ir Enropoj.

Seimas jokios svarbos ne
turės, jei bus sušauktas tik 
rinkimui naujo Centr. Kom. 
Šelp. Rev. Ir be seimo, man 
rodos, visuomenė gali išreikš
ti savo užeiganėdinimų ar ne- 
užaiganėdinirnų dabartiniu 
komitetu per laikraščius. Aš 
manau apie seimų tokį, kurio 
užduotis butų sutraukti krū
von reikalus visų lietuvių ir 
išrasti kelių išėjimui iš da
bartinio musų labirinto, ku
riame mes klaidžiojam ir ga
lo to klaidžiojimo nemato
me.

Be ilgų išvadžiojimų, dry- 
stu paduoti rengėjams seimo 
ir visuomenei užmanymų:

1. Idant seimas butų atlie
tas nuo dienos viešai apgar
sintos ne greičiau kaip į 6 
mėnesius.

2. Kad seimo rengėjai pa
dalytų iš kalno surašų reika
lų ir kad kiekvienam reika- ' lt 1Clui butų tam tikras sekreto
rius, kuris tnoš reikalus 
prieš seimų gerai’ suklasifi
kuotų (sudavadytų).

3. Kad. kiekviena y pa ta, 
neskiriant lyties, galį para
šyti tam tikrus referatus ir 
iš kalno sekretoriui pasiųsti 
ir toks referatas turi būt 
skaitytas seime.

Reikalai svarbiausi, bet ne
pilni, turi būt komitetų ap
svarstyti, o visuomenė gali 
atmesti ar priimit ar labiau 
išplatinti.
1 Reikalai politikos Lietu

voje. ,
Kų ir kaip turipe šelpti? a) 

Partijas, b) Kankinius, c) 
Mokslęeivius, d) Mokytojus, 

yra demokratu, VnuedijamaB|džioa pusės turi panešti. O Į e) Mokyklas ir it ii tt

kariumenė ir policija 
reikalinga, kad juos 
kad ir nuo pačiu lie- 

darbininkų arba nuo

Susidraugavimo studentų 
reikaluose.

P. F. Bagočius atsišaukė 
per „Vienybę Lietuvninkų” 
prie mokslęevių, kurie įvai
riose Suvienytų Valstijų 
, ta i sose mokinasi, kviezda- 
mas visus susitelkti į musų 
būrelį ir pradėti darbuotis 
tarpe musų tautiečių. Toks 
sumanymas jau pereitų vasa
rų buvo kilęs ir pas mus, Vai- 
paraiziečius, tik ačiū mus pa
čių nerangumui, tas teip 
svarbus dalykas pasiliko tik 
mums vieniems žinomas.

Iki šiam laikui apie lietu
vius mokslęeivius 8. V. visai 
nebuvo nė girdėti (išskyrus 
lankančius seminarijas). Pa
skutiniame laike matome tai 
vienur, tai kitur pasirodo 
mus tautiečių būreliai, lan
kanti įvairias S. V. mokyklas.

Palyginus skaitlių musų 
mokslęeivių su skaitliumi 
lietuvių, apsigyvenusių 8. V., 
reikia ištikro susigėsti! Iš 
400.000 lietuvių 8. V., kasžin, 
ar atrastume apie 100 lan. 
kančių augėlesnes mokyklas. 
Nors lietuvių mokslęeivių 
teip mažas skaitlius, bet ir 
apie tuos ar musų visuomenė 
žino, ar jais rūpinasi?
. Todėl, draugai! Mums no
rint būti sunais savo tautos 
ir tėvynės, neatbūtinai reikia 
jungtis į vienų ryšį ir pradė
ti darbuotis pagal savo išga
lę, o beabejonės tųsyk ir vi
suomenė daugiaus apie mus 
žinos ir labinus prijaus.

Berods, draugai! daugu
mas iš mus, pažvelgus iš me
džiagiškos pusės, esame blo
gose sanlygos, nekartų ap
leidžiame svarbiausius musų 
gyvenimo dalykus, kurie 
mums labiausiai turėtų rūpė
ti. Bet pažvelgkime tiktai į 
musų brolius mokslęeivius 
tėvynėje gyvenančius. Argi 
jie gyvena geresnėse sanlygo
se negu męs? Prisižiūrėję 
arčiaus, pamatysime, jog 
daugumas jų kenčia didelį 
skurdę iš medžiagiškos pusės. 
Męs teipgi gerai žinome, ko-

ii prie sušaukimo, ^-ro 
uomeniško Seimo. Kad

dvi y pati: iŠ jų ūkininkas kiua jie peraekiojimus iš vai-

Kodėl lietuviškos organi
zacijos viena kitą šmeižia?

Skaitant čianykščius lie
tuviškus laikraščius, labai 
daug randi juose net perdaug 
neturinčių jokios vertės po
lemikų, kurios, apart blėdies, 
nieko neatgabena lietuviškai 
visuomenei. Tokios polemi- 
koe kila daugiausiai dėl kokių 
nors organizacijų.,šulų”, (jie 
patys teip pasivadino). Žmo
gus turintis mažų įtekmę ne
nori visai kištis Į tarpų tokių 
, ,šulų”, nee purvų ir kolio- 
jimų gaus nemažai, nors jo 
nurodymai butų ir teisin
giausi.

Bet kodėl organizacijos 
viena kitų šmeižia, kaip pa- 
veizdan 8. L. A., L. 8. P. A. 
T. M. D. bei buvusia 8. L L.? 
Gal jų siekiai priešingi? 
Anaip tok ne! Nė vienos iš 
paminėtų organizacijų įsta
tymuose nėra nieko priešingo 
kitoms. Tai kę gi mano at
siekt besi kol i oda mos? Kas 
jas supiudo, priveda prie to
kių bergždžių polemikų?- Ugi 
ypatiškumai! Kad tai tikra 
teisybė, privestu keletu faktų, 
iš kurių bus galima matyt, 
kad ne pačios organizacijos 
savę rėdo, tik pavienios ypa
tos jas veda ir rėdo.

Kol neiškilo ergeliai tarpe 
„I-jo C. R. Š. K.”, visos virš- 
minėtos organizacijos (t. y. 
8. L A., L. 8. P. A., T.M.D. 
bei 8. L. L.) viena kitai maž
daug pritarė ir jokių šmei* 
žimų jų tarpe veik nebuvo. 
Kilus nesutikimams tarpe 
I-mojo C. R. Š.K., vieni laikė 
socijalistų pusę, kiti gi — lai
svamanių, kaip tai sakant 
,,politikoj”, vietoj stabdyti 
kovę pavienių ypatų už vi
suomenės reikalus, nors ta 
kova labai blėdinga, ramiai 
žiuri į kovojančias ypatas, 
net gėrisi kova, kaip Rymo 
didžiūnai prisižiūrėjo ko
voms gladijatorių, darydavo 
laižybas, kurioje pusėje bus 
pergalė (lietuviški dabarti
niai kovotojai nuo Rymo 
,,gladijatorių” skiriasi tik 
tuom, kad pirmiejie kovoja 
iš liuoso noro,o pastariejie tę 
darė iš prievartos). Kada ypa
tos per laikraščius vedė aš
triausių kovų, nepaisydamos 
teisybės ir doros,vienur-kitur, 
būdavo, išgirsti, ar tai kar- 
čiamose, ar susirinkimuose, 
susikirtimus pritariančių vie
nai ar kitai pusei, paskui per
sikelia į visas organizacijas;

»es

NAŪJI RASTAI.
J u o k d a r y s, naujas lie 

tuviškas humoristiškas lai k 
raštis, išleidžiamus Rygoj Ja 
kavičiaus, su paveikslėliais i 
Jame, žinoma, kaip kiekvie I ; 
name satyriškame laikraštyj, i 
pamokinančių straipsnių nė> 
la. Išjuokiami čia šioj die
nos veikėjai, ypač gi masko
liški biurokratai ir jų dar 
bai.

Amerikos Lietuvis 
mėnesinis laikraštis, išleidžia 
mas Paltanavičiaus, 61 pusi 
Nr. 1 tel(>a sekanti straips 
niai: Prakalba, Istorija 
Worcesterio, Kaip kovoti ui 
būvį,parašyti Paltanavičiaus. 
Aplankymas tėvynės, para
šytas Kaunienės. Kaip kovo 
jom ant Juodųjų jūrių, para 
šė Matuš. Stebuklai par. 
Agle-Kalvis Rygos sunua 
Sočijalistai,daina Kibirkštis. 
Jonas ir Driskius ir žinios, 
surengtos redaktoriaus.

P o n a b T vardauckas, 
garsus burtininkas. 
Žingeidus su įvairiais pa
veikslėliais pasakojimais, pa
gal surinktas liaudės legen
das. Vertė B Nevalgęs. 
Chrcago, III. 1906 m. 110 
pusi. .

Pasakojimas verstas iš len
kiškos kalbos. Pamokinan
čio, žinoma, nieko nėra. Ir 
pačios legendos yra lenkiškos, 
kaip ir burtininkai Tvar- 
dauckas. Nors didelės nau
dos ir nėra iš skaitymo tokių 
ant svetimų legendų parem
tų raštų, bet laiko praleidi
mui knygutė gerai tinka.

Amerikoj Lietuvių 
Kalendorius. 1907 me
tams. „Žvaigždės” spaustuvėj. 
1907 m.- 78 pusi.

Apart kalendoriškos dalies 
telpa šitame „Žvaigždės” iš
leistame Kalendoriuje: Mai
ronio, Tautiška daina; Šėli
mo apysakaitė p. a. Jieškok ; 
aukso širdyje. Lietuvių dai
na, eilės perdirbtos iš čekiš
ko. Aprašymas Amerikos 
laikraščių (ne lietuviškų). 
Laurinas Ivinskas. Paveiks
lėlis p. a Žydas žydę apgavo. \ 
Trumpa Vytauto biografija.
Eilės p. a. Ateikite minios. • i 
Musų žemė. Šarkos pasaka. : 
Ągnieška. Lietuvių katali
kų daina. Atitikimai 1906 I 
metuose. /■
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Orisson Svett-Marden
Gyvenimo Mokykla

- Lietuvių kalbos išvertė K. Ž c gota.

Negali pažvelgęs ant nebylio kūdikio lopšyje išskai
tyti pašaukimu Dievo ranka išrašytu ir įvyniotu į tą mo- 
Ikrgabalėlį, kaip negali matyti šiaurės žvaigždes magneeo 
adatoj. Dievas davė tokią'jiegą magneso adatai to jauno 
gyvenimo, jog jis pats kreipsis prie savo likimo žvaigždės 
ir nors ta pajiega gali išplėšti laimę per tikrus prirodinė- 
jimus ir nesutaikomu su jos gamta plėtojimosi, o priversti 
jį laikytis kitos vedančios žvaigždės, bet kada kartą bus 
liuosas nuo tavo įtekmės, sugrįš ant savo tikrojo kelio.

Robertas Watters sako: ,,geniališką žmogų traukia 
nežinia kokia nenumalšinama pajiega prie darbo, kuriam 
atlikti sutvertas tapo. Ne atsižvelgdamas į sunkenybes, 
kokioms yra apsuptas, neatsižvelgdamas į tai, kaip maža 
žadančiais yra tie palinkimai ateityje, tas darbas yra vie
ninteliu, kuriam norisi atsiduoti su meile.”

Jeigu stengimasi įgyti medžiagišką naudą nepavyks 
beturčiui ir apleistu būdamas, gal kaip Burns, pažvelgs į 
savo praeitį atsiduodamas, ir manys, jog butų buvus ge
riau pasiaukoti kitam amatui, bet ne mažiaus trauks jį 
nežinia kas prie jo numylėto užsiėmimo.

Civilizacija pasieks aukščiausio laipsnio jeigu kiek
vienas žmogus pasiskirs sau atsakantį užsiėmimą. Niekas 
negali būti pilnai pakakintu, kol neatras savo tikriausios 
vietos, panašiai lokomotyvui stipriam ant bėgių, bet silp
nam ant paprasto kelio. „Kaip valtie ant upės” — sako 
Emerson’as— ,,vaikas atsiremia į priešginumus visuose 

- dalykuose, išskiriant vieną. Tame dalyke nėra priešgi- 
numų ir vaikas tykiai plaukia į neapribotas jūres.

Tiktai Dickens galėjo parašyti istoriją: „Apie vaiko 
verguvę”, apie vaikus, kurių norai tampa tamsių tėvų nu
lenkiami, vaikus, persekiotus kaip tinginius ir tuščiadar- 
bius, kadangi jų darbai neatsakė tėvų norui; geuiališkus 
vaikus, priverstus gyventi sunkiose sąlygose ir prispau
stus dėlto, jog negali prie tų sąlygų pritikti; vaikus pri
verčia sėdėti prie sausų teologijos knygų, kada vidurinis 
balsas šaukia: ,,tiesa — medecina — mokslas, dailė”, vai
kus kankintus dėlto, kad neužsidegė prie darbo, kurį 
jiems užmetė, o priešais kurių jų visa esybė kelia amžiną 
kerštą.

. Tankiai iš priežasties ankstaus egoizmo pats tėvas no
ri, idant sūnūs butų jo paties atkartojimu — antru sa
vimi. Užteks jau vieno tokio kaip tu; — pasakė Emer
son’as. Astor’o tėvas geidė, idant sūnūs butų teip-pat, 
kaip jis, pjoviku, bet pirklystės instinktas buvo perdide- 
lis busimame pirklyje.

Gamta niekados neatsikartoja, laužo pirmą paveikslą 
antram jam gemant. Burtininko kombinacija buvo tik 
kartą išnaudota. Fridrikas Didysis ne kartą kentėjo iš 
priežasties tėvo piktumo, nes turėjo palinkimą prie dailės 
ir muzikos ir neveizdėjo į kareivišką plėtojimąsi. Tėvas 
nekentė dailės ir nubaudė sūnų. Galop norėjo jį pasių
sti pas pratėvius, bet jo pačio mirtis pasodino dvidešim
ties aštaonių metų Fridriką ant sosto. I Jaunikaitis, kuris 
nieku buvo skaitomas, padarė Prusus {viena didžiausių 
karalysčių Europoje.

Knygų skaitymas, modelių dirbimas, prižiūrėjimas 
paties dirbto rato, mėtančio lašus iš gretimo upelio, pra- 

’ rydavo Izaako Newton’o mintį, kada buvo jaunu vaiku, 
o tuo tarpu avįs paklysdavo, o banda ėsdavo ar mindžio
davo kaimyno javus. Tas parodė motinai, jog sūnūs eu: 
tvertas ne ūkininkavimui, kaip ji geidė.

Menku ir silpnu yra erelis, kada stovi ant lizdo ir 
mirksi, bet kaip toli siekia jo akįs, kaip teisingi ratai, 
kuriuos užsuka, kada skraido blaivose padangėse.

Tėvai privertė jauną Arkwright’ą mokytis pas barz
daskutį, bet gamta sukėlė jo smegenyse mintis apie visos 
Anglijos nužemintųjų išgelbėjimą. Ir lyg kaip Kristus, 
tarė jis savo motinai: „Ar nežinai, jog turiu elgtis pagal 
Tėvų paliepimo?”

Mykolo Angelo tėvai nutąrė, kad jų sūnūs nežengs 
begarbių artistų keliu, dargi bdudė jį už piešimą ant sie
nų ir stąlų. Liepsnojanti Jo* kruti nėję ugnis, kurstoma 
dieviško dailininko, nedavė jam pailsto, kol št. Petro ka
tedra nepadarė jo nemirštančiu, lygiai kaip Maitins iškal
tas iš marmuro sienoje Sykstinų koplyčios.

Hugo Miller’o tėvai nutarė sūnų į kunigus leisti. 
Dėdė apsiėmė apmokėti už jo mokslą, bet vidaus balsas 
atsišaukdavo labiąus, kaip kad tėvai ar dėdė. Akmenų 
tašytojų dirbtuvėje buvo jo mokykla, geidė mokytis dirb
ti iš raudono smėlyno.

> Galilėjus turėjo pasiaukoti medicinai, bet kada tėkę 
tyrinėti anatomiją, ar fiziologiją, išsiimdavo Euklidas ir 
Archimedes ir paslaptai dirbo supainiotus uždavinius. 
Turėjo vos aštuonioliką metų, kada atidengė švytuoklės 
tiesas, prisižiūrėdamas žibyklai, kybančiai Pizos katedroje. 
Išrado mikroskopą ir teleskopą, prietaisus tyrinėjimui 
smulkiausių ir didžiausių daiktų gamtoje, pastūmėdamas 
tuomi mokslą į naujas tyrinėjimų vėžes.

Pascal’o tėvas nutarė, jog sūnūs mokįsis senobinių 
kalbų, bet palinkimas, kokį vaikas turėjo ^rie matemati
kos, perkreipė tėvo nutarimą ir erzino vaiką, kol neatidėjo 

‘ gramatikos, o nepaėmė Euklides.
Juozo Reinold’o tėvas peikė sūnų už paveikslų tepimą 

ir ant vienos iš jų užrašė: ,,Darbas Juozo iš gryno tingi
nio.” Bet tas tinginys liko vienu karališkosios akademi

ni , jos įsteigėjų.
Turner’is dirbo iš pradžios barzdaskučiu, bet paskui 

liko garsiu tepytoju vietinių paveikslų. Klaudijus Lor- 
raine, tepytojas, pradėjo karjerą nuo virėjo; Moliere nuo 
oficieriaus, o Gvidoten’as, garsus,,Aušros” tėpytojas, lan
kė muzikos mokyklą. Kvakrai sušaukė susirinkimą nu
tarti ką reikia daryti su Benjaminu West’u, nes tepymas 
nesutiko su jų tradicijomis. Vienas jų, pakilęs tarė: 

♦ „Dievas įpylė į tą jaunikaitį genijų, ar galima netikėti į 
jo tvirtybes?” Merginos bučiavo vaiką, o vyrai, padėję 
rankas ant jo galvos, palaimino jį ant kelio dailininko.

Schiller’J išsiuntė į Stuttgart’ą, idant ten kariškoje 
mokykloje mokytųsi chirurgijos, bet jis slapta parašė 
pirmą savo veikalą ,,Žmogžudžiai”, ant kurio vaidinimo 
nukako persirėdęs. Nuobodumas mokykloje, panašioj Į 
kalėjimą, teip jį kankino, o karštas noras tapti rašytoju 
teip jį apėmė, kad išdrįso, neturėdamas nė šilingo kiše
nėje, peržengti uždraustosios žinyčios slenkstį. Vieną 
dieną mergaitė sušelpė jį ir sutvėrė dvi puiki drami, ku
rios suteikė jo vardui nemarumą.

Daktaras Haendel’is geidė, idant sūnūs taptų teisėju 
ir dėlto stengėsi jame numalšinti palinkimą prie muzikos. 
Bet vaikas atrado seną fortepijoną ir mokėsi ant jo pa
slaptai. Kada daktaras turėjo atlankyti savo brolį, esan
tį pas kunigaikštį WeiserfeldTą, pasiėmė sūnų kartu. 
Vaikas, niekeno nepastebėtai, nuėjo į koplytėlę, kur buvo

žargonai ir netrukus pasigirdo Improvizuotas koncertat- 
kurio balsai sklido toli. Kunigai loštis išgirdo griežimą i 
debėjori, kas galėjo sujungtįftiekj meliodijos su teip ste 
bėtinu nemokėjimu. Atvedėtas U vaiką, o kunigaikštis 
rieton peikti, pagyrė jo mdziką|(ir įkalbinėjo daktar. 
ilaendel’į, kad turi duoti liuėsybę eiti suuui pasak palių 
kimo. Gamta niekada nedudda žifibgui pasilsėti, kol ne 
it ra a jis sau tikros vietos. Dtzina^ir kankina jį tol, kol 
neįstos į tinkamą sau darbo lamką.ii

Danielius Defre buvo kareiviui)pirkliu, sekretoriumi, 
fabrikos direktoriumi, skaičiuotoju, agentu ir parašė 
daug mažverčių veikalų, k<l neparašė savo verčiausio 
darbo „Robinson’as Crusoe”. ^

Wilson’as, ornitholiogas, /užsiėmė paeiliui penkiais 
darbais, kol neužėjo ant savo įiašaukimo.

Erskine praleido keturius metus jurininku ir viltyje 
greitesnio avanso įstojo į pėstininkus. Vieną kartą, 
dviems metams praslinkus nuo Jo įstojimo į armiją, buvo 
teismai tame mieste, kuriame stovėjo su savo pulku. 
Teismo pirmininkas Erskine’o, pažįstamas, pakvietė jį tei
sman ir parūpino jam vietą arti savęs, pridurdamas, kad 
esantieji advokatai priguli prie garsingiausiųjų advokatų 
Didžiojoj Brytanijoj. Erskine klausė jų kalbas ir persi
tikrino, kad gali juos pralenkti. Pradėjo lavintis teisda- 
rystėje ir trumpame laike liko višnu garsiausių advokatu 
kalbėtoju.

A. T. 8tewart’as buvo mokiniu, kol netikėtai užkliu
vo ant atsakančio sau pirkliško amato, paskolinęs pini
gus draugui, kuris pribaustas nepasivedimu, prispyrė, 
kad jisai pasiimtų sankrovą kaipo vienintėlį būdą išgel
bėti pinigus.

— Jonatane! — pasakė ponas Chace’as, kada jam sū
nūs pasakė, jog prisirengęs į universitetą — eisi nuo pa- 
nedėlio ryto į mašinų sankrovą.” Tai atsitiko ilgai prieš 
tą, kada Jouatanas pabėgo iš sankrovos, idant galėtų eiti 
tikru keliu ir užimti galop Jungtinių Amerikos Valsčių 
senatoriaus vietą. t

Jokūbo Smeaton’o tėvas geidė, idant sūnūs butų tei
sėju, bet gamta pervirš apdovanojo jį noru užsiimti me
chanika, kad tėvai galėtų tą sunaikyti. Kartą atrado Jį 
ant tėvo tvarto stogo betaisantį vėjinį malūną, kurį pats 
padirbo.

Gerai kažin kas pasakė, jeigu Dievas nusiųstų >lu an
gelu, vieną gatvių šlavimui, o antrą karalystės rėdymui, 
negalima butų juodu prikalbėti aj>simainyti amatais. 
Nemažiau teisinga, jog tas, kuris jaučia, kad Dievas nu
sprendė jam kitą užduotį, gali būti laimingu tik tą syk, 
jeigu tikrai pasiaukos jo išpildymui. Laimingu yra jau
nikaitis, kuris atrado vietą, apie kurią mastė. Jeigu jos 
neužims, neužims nė vienos ir nepakakįs nė savęs, nė ki
tų. Tėvas tiek-pat gali paliepti, kad magneso adata 
kreiptųsi prie Veneros ir Jupiterio, kaip nutarti apie tą, 
kokį amatą turi apsirinkti sunu?.

Vienoj šiaurės pasakoje figos medis gavo paliepimą 
tapti girios karaliumi. Bet alyva nenorėjo išsižadėti savo 
riebaus skystimo, teip malonaus Dievui ir žmonėms, ir 
neapsiėmė viešpatauti ant medžių; <y figos medis atsakė: 
,,Turėčiau netekti saldumų ir skanių vaisių, kad viešpa
tauti ant kitų medžių? — nenorint” r

Kas per pamokinimas toj puikįpj pasakoj tūkstan
čiams žmonių, apleidžiantiems ypatiškus gamtos turtus, 
idant dirbti tą, prie ko visai neturi jokio pašaukimo.

y Kaip ąžuolo ir eglės karalius, figos medis išrodytų 
ne savo vietoj, bet kas link skanių vatsių, tai ir ąžuolas ir 
eglė žemiau stovi už figos medį. Duoti vaisių figos me
džiui esti svarbiausia gyvenimo pareiga. Žiba jis sau 
tinkamoje apylenkėje, o netekęs galės vaisius nešti netu
rėtų tiesos gyventi. Kartą ir motina viešpataujanti šei
mynoje, y t karalienė, apleidžia ramų namų gyvenimą dėl 
aukšto ir garsaus amato, prie kurio niekas neverčia.

Išsiplatinęs pirma protavimas, buk geistinu amatu 
esti vien medicina, teisdarystė ir teologija, šiandien ne
turi vertės.

Kaip juokingai išrodo, kad 51% besimokančios jau
nuomenės atsiduoda teiadarystei! Kaip daug joje vyrų 
lieka dvasiškais pavargėliais vien dėlto, kad stengėsi įpė- 
diniauti savo tėvams, kurie buvo gal mažverčiais dakta
rais ir teisėjais iš tos pačios priežasties. Musų krašte pil
na žmonių ne ant savo vietos, apsigavusių, sukartusių, 
nupuolusių, be vietos, be pinigų, be kredito, be drąsos.

Tiesa, jog kiekvienas mokinys prisirengia mokykloje, 
bet išsiplėtoja tik ją pabaigęs. Geriausiu dalyku, ko iš
mokina mokyklose yr išmokinimas kaip mokytis ir dirbti. 
Pabaigęs mokyklą, beveik kiekvienas nustoja žiūrėjęs į 
mokslo yadovėlius, o griebiasi prie tokių knygų, kurios 
jo reikalus pakakina.

Pažvfelgk į žuvį, kuri urnai mėtosi ant smilčių, tran
kosi lyg norėtų susidaužyti Į gabalus. Bet žiūrėk toliaus: 
baisi vilnis suduoda į kraštą ir užlieja nelaimingąją. 
Kuomet žuvis pajuto vandenį, atgauna ji pajiegas ir ne
ria kaip žaibas per vilnis. Jos plaukai jai tarnauja, o 
tuo tarpu pirmiaus veltui trankėsi ore ir ant žemes, grei
čiaus trukdė kaip gelbėjo.

Jeigu tau nepasiseks, nežiūrint kad užduotį savo iš
pildė! geriausiai, ištyrinėk savo darbą ir pažiūrėk, ar jis 
tikrai buvo tavo galės rybose. Goldsmith’as persitikrino, 
kad neturi jokio palinkim a prie medicinos, bet kas kitas 
butų galėjęs parašyti: „ Vicar of Waclcerfūld^ ar 
ted Viliūge”. Cowper’ui nepasisekė teisdariauti. Buvo 
teip nedrąsus, jog negalėjo ginti reikalų, bet parašė kele
tą puikių poemų. Moliere neturėjo dovanos teisdarystė- 
je, o paliko garsų vardą literatūroje. Voltaire ir Petrar
ka pametė teisdarystę pirmasis dėl fotografijos, antrasis 
dėl poezijos. CromveH’is buvo nuofoinfnku ligi ketures- 
dešimties metų.

Prieš dešimtus metus labai įrėžai Iš musų pasirodė 
gehijais arba palinkusiais prie koklb norta mokslo. Dau
gumas vaikinų ir mergaičių sunkiai penkioliktuose ar 
dvidešimtuose metuose gali nutartitIkokiu budu užsidirbti 
duoną. Kiekvienas baldosi į savo išiųjutį, prašydamas 
jos palinkti prie kurio nors mokslo, kokio ten nėra.

Garfield’as nebūtų pakliuvęs į prezidąntus, jeigu prieš 
mokytoju, kar^ivid ir sąžinišku po- 
nė Grant’as, bbdami vaikais neišrodė
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stiine pasidariusiame iš sieros iryazf 
siera gi tokiame skystime greiuSG&i| 

Apsireiškimus būvančius tirpstaijl 
tiems kūnams geriausiai galima tėmytt, j 
tie kūnai parvuoti. Įdėkime žiupsnį 
krištalų varinio kuparoso į leikute į<j 
stiklinį cilinderį su vandeniu teip, 
denyj butų galas leikutės; vanduo 
dūdelėj pakils augštyn ir greitai sS 
visus varinio kuparoso krištalėlius bo| 
leikutėj. Kristalai išnyks ir vanduo! 
deryj įgaus mėlyną parvą. Į berki me 
tokio jau didumo cilinderį ir teipgi pfl 
vandens (A) tiek jau krištalų; jie dar jj 
dešimtį valandų nebus sutirpę, gulės B 
linderio dugno; jie bus apdengti eile d 
mėlyno skystimo, o viršuj bus suvisu p£ 
tomas, neparvuotas vanduo, kuris rili J 
apačioj apsiaučia vario kuparoso krištaį 
jų negali sutarpinti, — vanduo, kaip! 
prisotintas. Tas apa
čioj esantis skysti
mas sunkesnis už 
vandenį, todėl jis ir 
laikosi apačioj; bet 
pakanka pakrutinti 
cilinderį, arba su 
kuom nors pamai
šyti ėsantį cilinde- 
ryj vandenį, o pa
matysime, kaip du
gne gulėję krištalė- 
liai greitai sutirps.

Taigi matome, jog 
tirpimas kietų kūnų 
turi rubežius. Ši
tame atsitikime ma
tome, jog skystimai gali ir juose tirpsta A 
kietų medegų sutarpinti tik atsakantį 
gumą. Pašildžius sumaišymą, jame vėl! 
Įima sutarpinti atsakantį daugumą kifl 
kūnų, bet visgi tik iki atsakančių rtibefl 
Ataušinus tokį iš sumaišymo pasidariusį p 1 
stirną, atlikusi, nesutirpusi kieto kūno dfl 
susikrištalizuoja; apturėtus teip kristalu 
vėl galima sutarpinti. Taigi procesai tij 
pimo ir krištalizavimo yra ne chemiška® 
bet fiziškais procesais. i

Gazai tokią jau įtekmę turi ant sli 
stirnų, kaip ir ant kietų kūnų. Padaryki! 
sekantį mėginimą. Stiklinėj dūdelėj ii 
augščiau gyvojo sidabro stulpelio, yra a!

jake, kuris netirpi 
.bet jeigu Čia įleisti kl 
lašus- vandens (ką ! 
sunku padaryti čirški 
na i te su užriestu galu 
tai amijaks tuojaus si 
tirps, perims jį vandul 
gyvasis sidabras tuojai

v

Atsakantis vandeny daugi 
gali sutarpinti tik aitai 
daugumu kieto kūno, ik 
tokio, kuris vandenyj tir

B

Brparviai gazai.

Kriitalizavimu priso- 
tyto ir paskui alau* 

lyto tu mainymo.

pasikels ir užims vietą, kurią pirma užėml 
Svarbiausias skirtumas tirpimi

tą nebūtų buvęs geru 
litiku. Nė Lincoln’as, 
palinkusiais prie Baltojo Namo, neparodė’nė genijaus rė
dyti žmoniją. Bet ne vienas turėjai paėivedimą iš tų ką 
neturėjo didelių talentų jaunystėje, r Reikėtų dirbti kiek 
galima dauginus, kur mus likimas neįstumtų ir slinkti 
prie kiekvienos prilauktos progos tolyn, kur trankia mus 
vidaus pašaukimas. Tegul reikalas bus žvaigždė — kel
rodė, o pasivedimas be abejonės apvainikuos musų verty
bę ir darbštumą.

Vyrai ir mergaitės tankiai atsiduoda užsiėmimui, ku
ris visai nesutinka su jų noru, bet jiems rodosi, kad butų 
laimingi kitoj vietoj. Beveik kiekvienam ateina išsirin
kimo diena. Kokį amatą pasiskirti? Kas bus mano gy-

Toliau bus.

rubežinotame ruime du skirtingu gazu, su
rinktu stikliniuose cilinderiuose A ir B; da
lykime, kad ėsantis A cilinderyj gazas yra 
beparvis, 
taigi kad 
męs jo 
nemato
me, ėsan- 
tis gi ei- * 
linderyje 
B gazas 
— tam- į 
šiai ru- I 
dos par
ves (bro- 
m o ga
ras). Vir
šus c 1-
linderių, a-tarty—
kad gazai-negalėtų išeiti, uždengti stikliniais 
dangčiais. Uždėkime cilinderį A ant cilin- 
d erto B stikliniais dangčiais ir paskui tuos 
dangčius su sykiu išimkime, Pamatysime, 
jog rudasis gazas leidžiasi žemyn į cilinderį 
A, kaipi kad jame nieko nebūtų; bet bepar- 
vis gazas kįla augštyn ir į trumpą laiką ga
zai susimaišo. Taigi, jeigu męs įleidžiame 
į paskirtą ruimą du nevienodu gazu, tai jie
du pereina į viens kitą, kiekvienas iš jų už
ima visą ruimą teip kaipi kad kito gazo visai 
nebūtų.

Mažai yra turinčių parvą, taigi parvuo- 
tų gazų; daugumas Jų beparviai kaip,ir oras, 
jų negalima matyti. Todėl tai ir skirtumus 
gazų neteip lengva patėmyti kaip skirtumus 
skystų ir kietų kūnų. > .

Daleiskime, kad trijuose cilinderiuose 
A, B ir C, užkimštuose kamščiais, yra 3 be- 
patviai gazai: ozygenas, azotas ir anglerug- 
štis.. Žiūrint, jų vieno nuo kito negalima 
atskirti, ka
dangi jie 
visi nema
tomi, bet, 
mėginimais 
labai len
gva juos pa
žinti ir at
skirti vieną 
nuo kito. 
Žėrinti ba
lana, kaip 
žinote, grei
tai užgęsta 
ore$ bet jei
gu męs ją įlosime į cilinderį A, pripildytą 
ozygeno, tai ji tuojaus užsidegs apjakinančia 
akis šviesa. Visai kas kitas bus įleidus Ją 
į cllinderius B ir C., kuriuose yra azotas ir 
anglerugštis: ten ji urnai suvisu užges. Tai
gi matome, kad ypatybės gazo cilinderyj A 
visai kitokios, negu gazų esančių cilinderiuo
se B ir C. Peržiūrėsime dabar ypatybes ga
zų dviejuose paskutiniuose cilinderiuose.

Įpilkime į cllinderius B ir C kalkių van
dens, o tuojaus pamatysime, jog cilinderyj 
C, kur yra anglerugštis, kalkių vanduo su- 
sidrums, b cilinderyj B, kur yra azotas, jis 
bus permatomas kaip ir pirma. Taigi ai
šku, kad tuose cilinderiuose ėdanti gazai turi 
skirtas ypatybes.

Daugelis kūnų perkeičia savo formą po 
įtekme temperatūros: paveikslan, vanduo 
pavirsta į kietą nuo šalčo, o nuo šilumos, vir
damas, garuoja, taigi pavirsta į gazą. Gele
žis tirpsta tarpi n imo pečiuj, o liepsnoj Vol- 
tos lanko Ji išgaruoja kaip ir vanduo. Su
tirpusi geležis, kaip ir vanduo, neturi savo 
pavidalo, bet turi pavidalą indo, į kokį ji 
įpilta. Prie tarpinimo geležies chemiško 
medegos persikeitimo nebūva. Kaip van
dens garai, teip oras ir kiti gazai, atšaldyti 
iki atsakančiam laipsniui, persikeičia į sky
stimą, o jeigu juos dar labiau atšaldyti, teip 
kaip vanduo, persikeičia į kietą kūną, tik 
tam reikia labai didelio šalčio; persikeičiant 
gazams J skystimą arba ir į kietą kūną, jų 
chemiškos ypatybės nepersikeičia.

Fiziški apsireiškimai sumaišant gazus, 
skystimus ir kietus kunus.

Męs Jau kalbėjome, jog du koki nors 
gazai, susidurs, greitai susimaišo. Tas pats 
būva ir susiduri trims, keturiems arba dar 
daugiau gazų. Paveikslan, žibinimo gazas 
susideda net iš aštuonių beparvių gazų. Vi
si gazai susimaišo, pėreina terp dalelių viens 
kito, visi, be išskyrimo, gazai turi tokias 
ypatybes; kiekvienoj susimaišymo dalyj yra 
vienodas skaitlius gazų dalelių.

Sumaišant du skystimu kartais būva tas 
pats. ‘Męs galime praskiesti vandeniu uk- 
susą arba spiritą, jeigu jie musų reikalui 
per tvirti ir apturim sumąišymą, kurio kiek
viename lašelyj bus atsakantis skaitlius da
lelių spirito ir uksuso ir vandens. Bet ne
teip bus sumaišius vandenį ir aliejų; alie
jaus dalelės atsiskirs greitai nuo vandens, 
susirinks į lašus, kurie iškils ant vandens 
paviršiaus ir susilies į krūvą. ‘ Taigi aišku, 
jog skystimai nevisada susimaišo.

Tas pats bus ir susidūrus kietiems kū
nams su skystimais. Apliejus paprastą dru
ską vandeniu, Ji sutirpsta; bet jeigu aplie
sime vandeniu sierą, ji nesutirps. Įpilkime 
į indą su druska skystimo susidedančio iš 
sieros ir angledario; tame skystime druska 
netirpsta, bet užtai siera greitai sutirps. 
Taigi aišku, jog tirpimas kietų daiktų pa- 

Įeina nuo ypatybių juos tarpinančių medegų. 
Druska tirpsta vandenyj, bet netirpsta sky-

gazas (II). 
kietų kū
nų ir gi
žų yra ta
me, kad 
kieti kū
nai ge
riau tirp- 4 
sta įšil
dytuose - 
skysčiuo
se , -gazai 
gi prie
šingai : šildant sumaišymą dalis gazo išlak-į 
sto, o jeigu šildyti ilgai, išlaksto jie visai, j

Chemiška veikmė ant viens kito: gazų, . 
skystimų ir kietų kūnų.

Visi iki šiol peržiūrėti apsireiškimai bJ 
vo fiziški. . Visai kas kitas atsitinka susidu-’ 
rius dviem kūnams veikiantiems ant viens 
kito chemiškai. Veikmė tokia gali būt prie 
susidūrimo visokios veislės kūnų, taigi kie
tų, skystų arba gazinių.

Štai cilinderiuose ^A ir B yra du bepar- 
viai gazai: garai druskinės rūgšties ir ami- 
jaks: abudu gazai ant viens kito, susidūrę,

B

Sutirpimas gazo vandenyj.

r
B

A

Veikme dviejų gazų ant viens kito.

suėję, veikia chemiškai. Viršutiniai abiejų 
cilinderių, taigi atidarytiejie galai, uždengti 
stikliniais dangtukais. Padarykime teid 
kaip viename iš jau aprašytų mėginimų] 
sudėkime abudu cilinderių ant viens kito 
dangtukais ir sudėjus, dangtukus ištrau
kime. Ir tuojaus pamatysime netikėtą apsi
reiškimą: tamsus ūkai tuojaus pripildys abu
du cilinderių; bus tai smulkutės dalelėj 
kieto kūno, kuris iš pradžių laksto^^^fl 
riuose, bet paskui apgula sienas 8
ir jos aptemsta. Cilinderiai kaipifSH ■ 
nuėmimui viršutinio, arba, J
jų perskyrimui, reikia gana didį■ 
prie to būva toks jau užimąs kai 
orui į tuščią ruimą. Vietoj išny.ę 
jų gazų, cilinderiuose ant jų ston Jl; • . 
bus plona eilė naujos medegos (cę 
štis-amijaks arba našatiras).

Abudu paimti mėginimams ga/J 
vandenyj. Sumaišymai abieju 
permatomi, kaip vanduo. SultokinJMĮlIlk 
ties sumaišymus, taigi skystimu jMĮĮĮjil 
pusiais vandenyj gazais; prie to iBHHH

(Toliaus bus.) J-



* REIKALAI
Susivienijimo lietuviu Amerikoje. 
[ Hazleton, Pa. Čianykštfl 

45 kuopa S. L. A. uždėjoį 
naujų dr-stę pašelpinę, kir 
riai, 3 vasario š. m., davėm 
vardų „Liuosybė”. Prie šios 
draugystės išsyk prisirašė 
daugelis sąnarių 45 kuopos 
Susiv. Liet. Am. Nekurie 
net naujai pristojo prie S. L. 
A., kad tik prigulėt prie lai
svos, darbininkiškos draugy
stės ,,Liuosybės”, į kuria gali 
prigulėt vien tik sanariai 8.

Susirinkime 3 d. vasario < 
buvo skaityta naujai išdirbta I 
„Liuosybės” , konstitucija, 
kurių, • šiek tiek pataisius, 
nutarta ^atspaudint. Virši
ninkai likosi išrinkti šie: 
pirmsėdis — Jonas Kirtiklis, <

• jo pagelbiuinkas — Juozas 
Gelgaudą, iždininku — Vin- 1 
cas Maslauckas, raštininkas i 
nutarimų — Kazimieras Mer- i 
kevičius, iždo sekretorius — 
M i kolas Bartasevičius, iždo i 
globėjai — Juozas Raulickis i 
ir Antanas Bendžiunas, mar- i 
šalka — Antanas Kaminskas.

l)r-stė»,,Li uosy bes” naudo
sis parteriu S. L. A. ir steng
sis palaikyt susirišimą su vi- 

' soma dr-stėms, prigulinčioms i 
prie S. L. A. Iš kitų drau
gysčių prigulinčių prie S. L. 
A. musų draugystė „Liuosy- 

- be” sąnarius priims be įstoji
mo mokesties, vien tik su pa
liudijimu anos dr&ės apie 
sąnario prigulėjimų į drau« 
gystę.

Pirmsedis 45 kp. S.L.A.
Motiejus Merkevičius, 

į \
Patėmyjimas dviejų metų.

Skaitydamas laikraščius, 
persitikrinau, kad per pra
eitas du metu musų inteli
gentija piovėsi kaip katinai 

, kovo mėnesyje už kates, bet 
už kų inusų inteligentai pio
vėsi, tai gal nelabai kas nu
mano. Man rodosi, lyg kiek
vienas iš jųjų norėjo užimti 
pirmų vietų, įgyti garbę kaip 
koks dievaitis. Bet visuome
nė nuo jų reikalauja, kad 
dirbtų labui tautos antik
inėje, nes din a raupų labai 
plati, gali patilptraiekvienas 
darbštus tėvynainis; tai už kų 
jus piktinate visuomenę, 
piaudamiesi tarp savęs? Jus 
galite tarp savęs girties, bet 
visuomenė nepagirs, nes su
laikėte ir atšaldėte daugybę 

‘mažiukių skruzdėlių, kurios 
• budavojo tų didį kapčių tė

vynės; pavertėt musų laikraš
čius į niekus, kurie tarnavo 
visuomenei, šviesų skelbė tarp 
savo tautiečių. Atsiradus 
teip vadinamiems vadovams, 
kilo kova ir ji gal nepasi- 
liaus, kol visuomenė nepra
dės rėkti, nes tie besipiovi- 
mai priverčia net mažiausių 
žmogelį pakelti balsų ir pro
testuoti prieš tokį nesusipra
timų musų inteligentų, ka
dangi iš to besipiovimo nau
dos nebuvo, o blėdies tas at
nešė nemažai musų tautiš
kiems reikalams, daug aukų 
sulaikė. IŠ Westville, 111., 
kaip musų vadovai pradėjo 
piautis, sustojo jau aukos 
plaukusios, išnyko ir T.M.D. 
kuopa, o aš tikiu, kad ne tik 
Westvilles lietuviai prisieo- 
tino tais nerimtais vaidais

* * musų vadovų. Nepakako ro-
vimosi tarp savęs, pradėjo 
užkabinėti musų draugystes: 
Susivienyjimų Lietuvių Ame
rikoj ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę. Tos draugystės 
įkurtos musų labui ir pakė
limui musų brolių. Kad 8u- 
sivienyjimas šį-tų yra nu
veikęs labui tautos, niekas 
negal užginti, aš Susivieny- 

^kjimui daugiau garbės pripa- 
tr šyetu, negu besipiau jautiems 
E? inteligentams. Surivienyji- 

visus glaudžia, ragina

galėtume pakelti savo vardų, 
bet da galėtume duoti pašei pų 
našlaičiams; bet musų inteli
gentija to nemato, tik socija- 
lizmo prisipylė akis, nenori 
pripažinti tiesų garbingoms 
musų draugystėms. Socijaliz- 
mas, tai politika ne tauti
škas dalykas.Socijalistiškįsu- 
rėdymų šioj šalyj gal įvesti 
ne vieni lietuviai.

1900 m. kaip westvillečiai 
atmena, buvo rinkimas pre
zidento Suvienytų Valstijų. 
Aš nasivedžiau 80 vyrų iš
imti ukėsiškas popieras, prieš 
pietus gavo 18, o 12 liko, au
džia liepė ateiti po pietų. 
Sugryžę, radom tarp durų 
F. M., lietuvį republikonų 
partijos. Tas žmogelis pa
skundė manę, buk aš socija- 
lietas ir tie visi vyrai esu so
či jai istai. Ir po pietų nė 
vienas popierų negavo ir nuo 
to laiko lietuviai, kurie su 
manim sueeina, neturi malo
nės pas kapitalistų partijos 
valdžių. Žmonių išrinktų at
stovų balsais kongrese užgirti 
apsunkinimai ateiviams pa
stot ukėsais. Tai pasirodo, 
kad socijalistų riksmai daug 
blėdies padarė, o gero nieko 
nebus Jr per kokį šimtmetį.

Amerikoj yra dvejopos 
socijalistiškos partijos ir jos 
turi savotiškas platformas: 
viena vadinasi Socijalistų 
partija, kita Socijalistų dar
bininkų partija. Jos turi 
centrus ir ragina visus dar. 
bininkus vienytis prie vienos 
politiškos organizacijos, tai 
kam lietuviams laikyt centras 
skyriumi Gal Philadelphijoj 
yra centras Europos socijali
stų?

Kaip minėjau, yra dvi so
ja lietiškos partijos, ir platfor
mos jų skiriasi,, tai prie ku
rios mūsiškiai plakasi, ar prie 
Socijalistų partijos, ar prie 
Socijalistų dąrbininkų par
tijos? Su kurios pagelba siūlo 
išganymu darbininkams? Tu
rėkite nors penkis milijonus 
narių,osu lOOOukėsų neįvyk
dysite socijalizmo, dagi užka- 
binėjant tautiškas draugy
stes. i

Daugelis tautiečių priguli 
prie visokių draugysčių, jie 
tai .nelabai apkenčia jei
gu juos socijalistai užkabinė
ja, siunčia ant Marso ar kur 
kitur. Sėjant tarp lietuvių 
vaidus, socijalizmo negalima 
įvykdinti. Geras tautietis, 
mylintis savo tautų ir mylin
tis draugijas, yra ir geras so- 
cijalistas. Musų rėksniai ne
myli draugijų, tai jie nekoki 
ir socijalistai, greičiau juos 
galima prie teroristų pri 
jungti. Laikraščiai tarnavo 
visuomenei ir žmones apšvie
tė iki paskutinių dviejų metų, 
dabar žmones už savo pinigus 
turi skaityti vaidus tarp ko
kių ten stulpų, kurie pavy
dėjo Š. garbės. Lietuviška 
visuomenė žino kų Š. nuveikė, 
už tai jam garbė ir priguli. 
Kada socijalistai nors tiek 
nuveiks, jiems bus ir garbė, 
iki šiol dar didelių jų nuo
pelnų nematom.

A. A. Appanaitis.

ra’
% prigulėti prie vienos tautiš-
, koa| Draugijos, kuomi netikDraugijos, kuomi netik

Dėl Bagočiaus rėksmo.
Būdavo kaip tik po seimui, 

tai kad pakils visoki prote
stai maži ir dideli, tai tik 
klausyk, kaip pilasi kaip iš 
gausybės rago. Bet po XXI 
seimui, apart žmonių su pa- 
gadytais viduriais, niekas ne 
Išsišoko ir tik jau esant arti 
XXII seimo pakilo audra: 
Hiissyravo Žagaras, pasiraitę 
Butkus, sugirgždėjo Giegž- 
nas, sustenėjo Senis Krivai
tis ir nusikvatojo Pittsburg’o 
Bagočins,kursšian bėgęs, ten 
bėgęs, ,,Lietuvos” 5 No. to
liau nenubėgo kaip tik iki 
,,Kovos”, ,,rezervai” ir.... 
o presbiterijonų dieve! koks 
čia švarus, koks gražus laik- 

> raštis ir raidės net $400 ver 
tos. Ir 1500 sąnarių ir $500

tykšo!! Tik žingeidu, iš kur 
Bagočius teip praturto. Juk 
dar neseniai buvo vaitojimai, 
kad turto nėra; net redakto
riui alga už kelis mėnesius 
buvo nemokėta. Turbut Čia 
Bagočiaus vienatinis mieris 
buvo tiktai, kad pažemint 
Susivienyjimą Lietuvių Ame
rikoj, ir savo studentiškų 
tulžį ištaškyt Damijonaičiui 
į akis, idant pasirodyt savo 
sėbrams, kad ve ir aš kariau
ju drauge su jumis prieš Su- 
sivienyjimo ,,šulus”, ydin
gai prieš Eismontų, Pūkų, 
Damijonaitį ir Povylaikų. 
Bet kur dingo Žemantauckas 
— Žagaro kankintojas? To- 
liaus Bagočius, būdamas la
bai ,,buse” savo ,,referan- 
dum”, užsidengė delnu akis 
ir pamato tų, k u re rangosi ant 
i, .Dievo sosto”, Laisvamanių 
Susivienyjimų, jo knygas ir 
Susivienyjimų L. 
kiu dideliu iždu 
skaitlinių, nieko 
kaip Nilo arklį.
tiesė prie to Nilo arklio savo 
dešinę ir meldžia, kad 8. L. A. 
butų jam už tokią satyrą dė
kingu, ir.... viskas sunyk
sta, sugriuva.

Norėt, kad kas butų dėkin
gu, tai troškimas garbės, bet 
parodyt už kų būt dėkingu, 
tai yra kitas klausimas. Ar 
už tai S. L A. turi dėkavot 
Bagočiui ir jo sėbrams, kad 
jį niekina k; pavydi jo pasi
sekimų, jo augimo? Ar užtai, 
kad svyruoja kaip girtas 
prie tvoros, nė pate nežino 
ką šneka? Autai dar (nese
niai Butkus buvo sugraba
liojęs S. L. A. turto „dešėt- 
ką” doliarių (turbut likusius 
paskaitė ,, Kovon” rezervai. 
Giegžnas (51 No. „Vieny
bes” ’06) savo žvilgyje, ge
riau sakant šnairavime į 8. 
L. A., prikiša Havanos eiga- 
garus. Bagočius, savo su
manymuose XXII seimui ki
ša po noria, kad seimų per
kelt į 4 liepos, nes buk tą 
dieną, dirbtuvėms nedirbant, 
darbininkai nereikalautų 
„gaišuot nuo darbo”. Mat 
Bagočius dar nesapnavo kad 
seimas tęsiasi ne vienų dienų, 
bet veik visą sanvaitę ir tai 
nebūtų skirtumo ar seimas 
butų Decoration, Indepen- 
dent, Tbanks giviug, ar La- 
bor day-, vistiek darbinin
kams dienos reik gaišinti. 
Tai turbut jie ir nori, kad 
Susivienyjimas už tokius jų 
tikrai satyriškus sapnus butų 
dėkingas.

Kad Susivienyjimas L. A. 
turi suviršum $20,000, tai ne 
pirkimams brangių raidžių ir 
išleidimams švarių laikraščių, 
bet išmokėjimui „posmerti- 
nių” sąnariams, nes tam ta 
organizacija yra įsteigta. 
Pinigus sudėtus tautiškiems 
reikalams, išdalina kam jie 
yra sudėti. Kiekvienas sei
mas, sulyg išgalės, sušelpė 
reikalaujančius pašelpos, bet 
kad nepakišo gniutulio „re
zervai”, tai tas verčia griaut 
ir ardyt ramumų tarpe orga
nizacijos sąnarių, už kų Jums 
priguli tinkamas vardas ir 
tai be užgavimo — nenuo
ramos. Rods, jus varot 
tą savo nelemtų darbų, neva 
socijalizmo naudai, bet aš 
netikiu, kad tas teisybė. 
Lietuvoj antai visoki šaldros 
plėšia žmonių gyvenimus, 
jie ir sako, kad tai deru so
cijalizmo naudai; bet ant jų 
nelaimės, žmonės tam netiki; 
netikiu ir aš, kad teisybę sa
kot. Jus tik dengiatės soci- 
jalizmu kaip dengiasi kuni- 

’ gai Christaus mokslu, o ne
dorų darbų kaip ir betakti- 
škų rėksmų vien pašvęstų 
vienybės ardymui, nė Chri- 
stus, nė socijalizmas — ne
reikalauja (Tai jau to tak-

* to mat visiems trūksta. Rd.).
Bagočius sako, kad jis ne

davęs niekad tiesos Povylai-
* kai nė Damijonaičiui Susi-

A. su to- 
ir sąnarių 
neveikiant 
Gailaus iš-

li tūkstančiai
tai turbut

vienyjimoi vardu Šmeižti žmo
nes, bet pasakyt, kad pagal 
jo trimitį tn 
Susiv. sanai ►.r-
tiesų pat s pąąiėme, nepaisy
damas, kas Jani davė tiesų 
pasakyt ir tam, kad socijali- 
stai valdo tūlas 8. L. A. 
kuopas. l<J!s 'hepaiso nė to, 
kad 8. DMA., ^nieko neužka
bi nedarnas, duoda kiekvie
nam, pro savą praeinančiam, 
takų, susilįukė bereikalingo 
pažeminiųio dargi neva nuo 
savo sanapų; tai tas nieko. 
Vienok, kad susilaukė vienų 
kitų užtarinių, tada kas kitas.

Teisybė, tūli sanariai 8. 
L. A., kaltina už tokius rėk
smus soči jai i zmų ir socijali- 
stus, bet tame turi klaidų; 
tas neišeina iš socijalistų, tik 
iš socijalizmo varnų, kurios 
visiems lygių naudų suteikia.

V. S. Jokubynas.

Ar negana protestų?
Pirmiausiai dėl p. Žagaro 

feljetono, o paskui dėĮ 
straipsnio 8. L. A. atskaitoj 
patilpusiu pasipylė tiek pro
testų ir protestų prieš prote
stus, kad jokiu bildu visų ne
galima pat ai pi ii t i. Vieni
protestuoja prieš vienus, kiti 
prieš kitus, treti gi |>eikia 
protestus, kovų nori malšinti, 
bet savo malšinimais prote
stus palaiko. Ir teip eina 
nuobodulio pasaka. Nuobo
dulio pasaka tuos protestus 
reikia vaidyti todėl, kad 
juose atsikartoja vis tie pats 
motyvai, naujų protestuo
janti ne suranda, vis tuos 
pačius atkartoja tik kitais 
žodžiais. Protestai prieš ko
kį peiktinų kelio darbų geri 
ir reikalingi, bet jų pakanka 
vieno, diviejų^ pas mus 
kiekvienas ndri protestuoti, 
visai nepaiso, kad laikraštis 
visų ir .prie geriausio noro 
nefstengia patalpinti Pro
testai naudingu jeigu juose 
ištikro yra svarbesni moty
vai; daugumui mūsiškių 
trūksta tų svarbių motyvų. 
Tame ir yra jų nenaudingu
mas, o atsiranda .vis prote
stuojanti. Juk negalima dėl 
vieno straipsnio protestuoti 
per mėnesių eiles.

kokių męs turime, prigulė
dami prie jo. Kelis žodžius 
ištarė apie moteris ir mergi
nas, kuriom dar tuno letargiš
kame miege, neįstengia su
prasti vertės ir naudos tau
tiškų organizacijų. Ragino 
merginas ir moterėles sutverti 
tautiškų draugystę arba pri
gulėti prie Susi v. Liet. Am. 
Kalbino imti pavyzdį nuo ki
tataučių. Kadangi publika 
neužsilaikė ramiai, tai kal
bėtojas liovėsi , kalbė
jęs. Drg. F. Golubickas kal
bėjo aštriau, pabarė publikų 
už neramų užsilaikymą. Toj 
miesto dalyj gyvena tam
siausi lietuviai, tūli čeveruoja 
lenkiškai ir dainuoja patri- 
jotiškas lenkiškas dainas.

Žmonės pasakoja, jog ku
nigėlis, išgirdęs, kad bus ba
lius 122 kuopos Susivieu., tų 
patį nedėldienį užsakė, jog 
eisęs kalėdoti. Turbut no
rėjo sulaikyti žmonės nuo to 
bedieviško baliaus. O męs 
sakome, kad kunigai nevaldo 
smegenis žmonių! Juk Chi- 
cagoj skaito apie 40.000 lie
tuvių, bet pažvelgus į jų dar
bus. pats Christus apsiverktų.

Nepamirškime, jog jau 
XX-tas amžius užstojo. Lai
kas ir mums keltis iš ilgo 
miego ir tobulinti smegenis!

Svečias.

Iš Levingston, III.
Anglių kasyklose dirba kas 

dienų, bet įš kitur pribuvu
siam sunku darbas gauti.

Lietuvių yra čia diktas 
būrelis. Visi gyvena sutiki
me. 12 d. sausio S. K A. 
130 kuopa laikė suririnkimų. 
Duoklę užaimdkėjo 10 senų 
sąnarių, prisirašė 2 nauji.

nė aukų rinki- 
_________ Daugelis lietu
vių ne nori prie 8. L. A. ra
šytieji, kadangi jis ne duo
da ligoj pašelpos. Musų 
kuopa, ateinančiam seimui 
nutarė duoti įnešimų, kad 
butų didesni mokesčiai ir 
kad sanariai ligoj gautų pa- 
šelpų bent po 5 dol.

Buvęs ant mitingo.

gi' Nė prakalbų, 
oti. mo nebuvo. C

Mažas feljetonas.
K IT A ŽEMIO LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.

Iš Chicago, III.
Nedėlioj, 3 d. vasario, atsi

buvo balius parengtas 36-tos 
S. L. A. kuopos. Balius atsi
buvo toj pačioj svetainėj, kur 
buvo XXI S. L. A. seimas. 
Žmonių buvo pilna svetainė, 
kas rodo, jog ir chicagiečiai 
prijaučia tautiškoms organi
zacijoms. Publikos susirinko 
daugiaus inteligentiškos, nes 
ramiai užsilaikė. Geresniam 
užėmimui svečių, kuopa pa
rengė skrajojantį pačtą, bet, 
kaip patėmyjau, tai dauge
lis da nesupranta tokių žaislų, 
nes mažai kas tesinaudojo iš 
laiškų. Abetnai sakant, ba
lius pasisekė neblogiausiai, 
nors kuopa panešė daug vargo 
ir kaštų tokį balių parengti- 
Kaip girdėjau, kuopa turėjo 
gerų uždarbį, kuris bus ap
verstas išsiuntimui delegatų 
į XXII seimą gegužio mėn. 
mieste Cleveland’e. Geistina, 
kad visos,, kuopos panašiai 
darbuotus labui organizaci
jos, nes, kaip^aČiau, 36-tos 
kuopos Viršininkai ir tūli 
draugai smarkiai darbuojasi. 
Prie jų pasidarbavimo jau 
Chicagof Busityėrė kelios kuo. 
pos S. L^A. D senosios gero
kai auga*, tu

10 d.išio mėnesio parengė 
balių su kalboms 122 kuopa 
miesto dalyj Town of Lake. 
Balius buvo pamargintas pra 
kalboms tarpe šokių. 1-mas 
kalbėjo F. Eismontas. Kal
bėtojas išreiškė gailesti, kad 
musų žmonės dar mažai su
pranta svarbumą ir mierius 
Susv. Liet. Am.

Trumpai ir aiškiai paaiš
kino Susiv. mierius ir naudą,

Brangiausia Filicia!
Apsilankiau pas Jonų 

Krondštatskj. Tu, turbut, 
nežinai, kas jis tokis. Jonas 
labai garsus Rusijoj penas. 
Jis daro visokius stebuklus, 
daro pagal užsakymo ir juo 
brangiau kas užmoka, juo 
stebuklas didesnis esti, be
dieviai iš jo tyčiojasi, niekina 
jį, vadina žuliku, apgaviku, 
ir šarlatanu, bet tas gryna 
neteisybė. Jonas šventas ir 
stebuklingas.

Kuomet aš pas jį įžengiau 
ir paprašiau palaiminimo, jis 
skersai į manę pažiurėjo ir 
užklausė:

— Tu kas? Tavo veidas 
ne ruso....

— Teip, stebuklu daryto
jau, aš gal nepanašus į rusų, 
vėlė permirkusi rusiška dva- 
iia.

Ir aš jam papasakojau visų 
savo istorijų: kaip maųo ki- 
šenyj atsirado svetimi pini- 
nigai, kaip manę pavadino 
vagim, norėjo kalėjiman 
įgrūsti, kaip aš bėgau iš savo 
krašto.

Jis, viską išklausęs, malo
niai pažiurėjo man į akis ir 
pratarė:

— Nelaimingas tu! Perse
kioja tavę.., / Męs tavę pri
imsime širdingai....

— Švenčiausias, duok man 
palaiminimų! — nusilenkiau 
aš.

— Kam tau jis? Aš teduo- 
du palaiminimus tik tokiems, 
kurie, negailėdami savo triū
so, dirba tėvynės labui, nai
kina musų nevidonus ir visus

prakeiktus maištininkus....
— AŠ ir tokiu noriu būti.

, — O revolverį ir kinžalų 
ar turi?

Aš ištraukiau revolverį su 
kinžalu ir padėjau prieš jį.

Jis laimino.
— Laiminu aš revolverį ir 

kinžalų.... Nė viena kulka, 
nė vienas užšimojimas kad 
nebūtų veltu.... Juo dau
giau nušausi ir išpiausi pra
keiktų revoliucijonierių, juo 
gražesnę vietų pritaisys tau 
danguj Dievas....

Paskui paėmė švęstų van
denį ir aptaškė revolverį ir 
kinžalų.

Paskui liepė bučiuoti man 
kryžių ir prisiekti.

— Prisiekiu, kad aš kiek
vienoj minutoj esu pasiren
gęs kitoms tautoms nutraukti 
galvas ir kovoti su maištinin
kais tol, kol akmenys nepra
dės šaukti, kad caras šven
tas ....

Aš prisiekiau.
— Ar tamsta pravoslavas?

— paklausė manęs Jonas.
— Ne. '
— Ne! — nustebo popas.

— Gm.... męs į tikrųjų rusų 
sąjungų tepriimame tiktai 
pravoslavus.

— Bet aš myliu Mikalojų 
ir ministerius....

— Gali būti, bet ne pravo
slavui męs negalime tikėti, 
tamsta vieną gražių dieną im
si ir iskirsi kokių,kiaulystę..-

— Aš myliu....
— Jei tamsta nori prigulė 

ti prie musų, krikštykies į 
pravoslavijų.... Už persi- 
krikštyjimą aš tamstai duosiu 
rublį....

— Šventas tėve, ar tamsta 
teip pigiai Įkaiuoji mano vė
lę, duok nors tris rublius!

— Negaliu, sunkus laikai.
Sutikome už rublį šešias

dešimtis tris kapeikas.
Ir aš persikrikštijau.
— Dabar aš tamstai paaiš

kinsiu, kokias pareigas^ pri
valo pildyti tikrasis ru&s ir 
pravoslavas.

— Labai meldžiu.
— Atidžiai, ištempęs ausis, 

klausyties, kas kų kalba ir, 
išgirdęs nors pusę žodžio prieš 
carų, policijų ir popus, tuo- 
jaus bėgti pas žandarus ir 
jiems viską papasakoti.

— Išpildysiu.
— Mažiausiai, mažiausiai 

j sųvaitę turi užmušti devynis 
žydus....

— Išpildysiu.
— Kiekvienam maištinin

kui turi išbadyti akis, kad 
negalėtų skaityti blogų kny
gų ir laikraščių.

— Išpildysiu.
— Nupiauti liežiuvius, 

kad negalėtų loti ant caro ir 
valdžios.

— Išpildysiu.
— Nukapoti raukas, kad 

negalėtų mėtyti boAibų ir 
šaudyti brauningais.^..

— Išpildysiu,
— Beto, kasdieną pas ma

nę turi atvesti dešimtį kata
likų .... aš juos krikštysiu į 
musų tikėjimų, vadinas, teip 
platįsime pravoslavijų.

— Išpildysiu.
— Už kiekvieną atvestą 

vėlę aš tau mokėsiu po 
kias kapeikas.

— Labai gerai, nors 
pūtį mažai.

— Sunkus laikai....
— Na, už pravoslavijų 

teks ir tiek!
— Dar viena tamstos

reiga, labai svarbi pareiga: 
kasdieną visa kakarine išrėk
ti tūkstantį kartų: caras 
šventas, caras šventas....

" Truputį persunku....
— Kų padarysi, reikia Ru

sijos labui darbuoties....
— O už rėkimų nieko ne

mokės? ....
— Nueik pas Stolypinų, 

pakalbėk su juom, rasi, ant 
pusbutelio gausi....

— Ir gerai.
Mums besikalbant, į kam

barį įėjo neapsakomai graži 
mergaitė ir riktelėjo:

— Brangus Jonai!
Bet pamačiusi manę, vėlė 

susilaikė ir mažumėlį užkai
to.

— Dabar gali eiti, pasakė 
jis man, žiūrėdamas J gražy
bę ir varvydamas seiles. 
— Eik laukan, aš stebuklą 
darysiu.... 1 . ‘

— Kokį? — neiškentęs, už
klausiau aš.

— Kas tau darbo.... už 
devynių mėnesių pamatysi...

Aš išėjau, galvodamas apie 
pareigas, apie šventųjį Jonų 
ir stebuklus....

Tokie Jonas. Jo pėdomis 
visi Rusijos popai seka, jo 
klausia rodos caras ir minis- I 
teriai. Tavo grafas

Kuku.

pen-

tru-

už-

pa

Kapinyno kru
tinėję.

Žemė, apsigaubusi pilkais, 
troškinančiais ūkais,sušalusi, 
tarsi seniai numiręs milžinas. 
Susitraukę,gatvėms rioglinė- 
ja žmonės. Labiau panašus 
giltinei, pasenęs, susirietęs 
žmogelis vis eina dirbt; ap- 
keičia paskutines gyvenimo 
dienas ant skatiko, už kurį 
reikia nusipirkti duonos už
laikymui gyvybės.

— Ar seniai ant tavo gal
vos užkrito šarma?.... — pa
klausė jaunas vyras Pilypas.

— Galėjai būt da negimęs, 
kada pražilau — atsakė sene 
lis.

— Tokioj senatvėj dirbt!
— nusistebėjo Pilypas.

— O kų padarysi?... -
— Ar daug metų toj šalyj?

— paklausė Pilypas.
— Jau bus koki dvidešimt 

keturi metai.
— Tai galėjot senatvėj už

sidirbti .......
— Užsidirbt, — pridūrė 

senelis.
— Ko teip nusistebėjote?
— Gana, jau gana.... Už

sidirbt!....
— Žinoma, jaunystėje rei. 

kėjo išsigerti, o senatvei 
atėjus,reikia sunkiai dirbt.

-Žinoma,aš neturėjau nore 
išsigert, bet reikalui prisiė
jus, vienas stato, stato kitai 
man ir reik statyti. -i -

— Matai, o dabar, be abe
jonės, dingo ir tie gerieju 
draugai.

— Tai, žinoma, jau beveik 
visi išmirė.

— Matai, — rodė į lai k 
rodį su pirštu, — rodyklė 
nematomai eina ir rodo musę 
gyvenimo valandas; viens 
praslinko, jau ta daugiam 
neateis.

Męs jaunystėje apie niekų 
daugiau ne^irupinam, kaip 
tik išmaukt stiklų. Nerupi 
mums apšvietimo reikalai, 
pažint ir savus reikalus.

Nenorim žinot nieko apie 
surėdymų draugijos. Ko męs 
sulauksim ant galo?.... Se
nis sunkiai atsiduso.

— Žinomąs sulaukimas, — 
pridūrė ant galo.
Į- —- Ar gali sakyt, kad gy
venai? — tarė Pilypas, pažiū
rėjęs į senelį.

— Toks gyvenimas, — pa-# 
lingavo galva.

—Matai,o ar ne musų kaltei 
Musų rankos pastato didžiau
sias dirbtuves, išdirba pui
kiausius daiktus. Męs kasame 
auksą, audžiam šilkus. Musų 
išdarbiais puošiasi, sėdėdami 
paikiuose rumuose, tinginiai, 
paleistuviai. O męs iš to kų 
turim?!

Senis nieko neatsakė, tik 
rijo žodžius,\arsi jaunas viš- 
tukas storus sliekus.

— Kur — tarė, pažiūrėjęs 
į senį: — musų laisvė, kur 
musų gyvenimas! Argi mus 
Dievas tik mulų vietų užimti 
sutvėrė.

Senis nieko neatsakė, Uk



-i.
5?

r. suspaudė raukšlėtus antakius 
ir užsimerkė.

— Supuvimas dideliais 
žingsniais žengia prie mus, 
kaip kokis milžinas ir neša 
nupintų iš kirmėlių vainikų, 

. kaipo paniekos ženklų už per
žengimų prigimtų tiesų, už 
kklų tarnavimų skriaudikams. 
Ant žemėms apnešto senelio 
veido, pasidarė da didesnis 
įspūdis. Silpnai po blakstie
ną pakriaušėms žibančios 
ak/s pradėjo smarkiau žibė
ti....

— Gal įžeidžiau kalba, — 
persiprašė, atsikėlęs, Pilypas.

— Tai nieko, susigulės — 
atsakė senelis,

— Lobų naktį, labų naktį, 
— pričfurė senelis.

Išėjo Pilypas gulti, o sene
lis,-pasilikęs, atsiklaupė po
teriauti .... Beklūpėdamas, 
užsnūdo ant visados.... 
Naktis tamsi, žmonės visur, 
tarsi sužavėti, miega. Sene
lis, atsiklaupęs, sustingo. 
Nereiks jau daugiau dirbti; 
nereiks vergauti 
gėriams.

Ant rytojaus, devintų va
landų, visi sukilę, o senelis 
klupo.... Buvo tai nedėlios 
rytas. Įėjo šeimyninkė paklo

ji . ti lovų, rado senelį beklu- 
pant.l..

— Kelkis
Senelis nesijudina, nekvė

puoja.... Priėjo artyn, rado 
’ negyvą. 'Persigandusi, sušu

ko;
— Jėzus, Marija! jau jis 

negyvas!....
Tuoj puolėsi pranešt na

miškiams. Labai persigando, 
pamajtę, kad negyvas.

Tuojaus davė žinių grabo- 
- riui, o šeimyninkė išėjo pas 

kunigų.
— Tegul bns pagarbin- 

* I tas.
' — Kų pasakysi? — Neat
sakęs ant pagarbinimo, kuni
gas paklausė.

— Atėjau suderėt: palai
dojimų —‘ neramiai prabilo 
moteriškė.

• į ‘ j

Kas mirė? — storai 
burbė kunigas.

— Tas musų senis. 
i — Koks senis?

— Senis Bytautas, — 
antrino meteriškė.

— Ar jis atbuvo velykinę?
— Nežinau tikrai, bet ro

dos, kad atbuvo...;.
Tuoj, nuėjęs, pažiurėjo . į

— Nėr butą išpažinties, 
nepriimsiu į kapinynų,

— Jis pirmiau eidavo, tik 
nuo to laiko kaip....

— Nesiteisink!
— Kad visados eidavo.
— Ne tas laimingas, kuris 

pirmiau gerai gyveno; bet 
tas,kaipšv. Augustinas sako, 
kurs gerai rfcirė.

— Tai kaip, kunigėli?
— Nepriimsiu! — piktai 

subliovė. — Į kapinynų baž
nyčia šventa uždraudžia lai- 
dot gyvulius.

sudiev, — piktai, 
išeidama, tarė moteriškė.

— Važiuok sveika, — pri
dūrė kunigas. '

Moteriškė ėjo namon.
— Na, kų? — paklausė 

žingeidžiai vyraf.
—1 Nebuvęs velykinės; ne

galįs priimti Į kapinynų.
— O tesižino,' — užpyko 

vyras ir ant galo pridūrė: — 
Rasime vietų. r

Teip ir palaidojo ant mies
to kapinyno. Guli ir 
žmogelis, vargęs amžių, 
jam atilsys ir laisvė.... 
žinynas tyli, turėdamas 
krutinėję vergus ir krauge
rius. Pūva vienų kenksmin
gi žmonijai smegenys, kitųgi 
nuvarginti kaulai. Ramumas 
visiems. J. Šliburis.

IŠ VISUR.
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| Renkant dūmės atstovų 

rinkėjus, Siberijoj ir Kauka
zo apskrityj išrinko daugiau- 

į biai Mocijalistų.

| Paskutiniuose\Vokietijos 
l parlamento pasiuntinių rin

kimuose: konservatyvai lai
mėjo 19 naujų mandatų, nu- 

, žudė gi 13; žydų priešai ir 
agrarijai (žemvaldžiai) lai
mėjo 22, nužudė 6, nacijo- 
nal-liberalai pelnė 27, nužu
dė 16, laisvamaniai pelnė 19, 
nužudė 8, socijalistai pelnė 
6, nužudė 42, katalikai pelnė 
9, nužudė 7, lenkai nežudė 
nieko, o pelnė 5 naujus man
datus, velfai nužudė 5 man
datus. Dabar Vokietijos 
parlamente bus: konservaty
vų 81 (paleistame buvo 74), 
žydų priešų ir agrarijų 26 
(pirma 21), katalikų 108(pir- 
ma 104), nacijonal liberalų 
56 (pirma 51)’, laisvamanių 
42 (pirma 36); socijalistų 43 
(pirma 79); lenkų 20 (pirma 
16), bepartyviškų 12 (buvo 
16). Taigi veik visos parti
jos pasipelnė kaštais socija- 
listų. Jeigu socijalistams 
nepa»isekė, matyt jų vadovai* 
svarbias klaidas padarė, 
svarbiausia bus, turbut, ta, 
kad jie, perdaug ant savę 
pasitikėdami, atmetė tarybas 
su kitoms randui priešin
goms partijoms ir visuose 
apskričiuose pastatė savo 
vien kandidatus ir tokiu bu
du visas partijas prieš savę 
pastatė. Pasekmė tos klai
dos yra: kad naujame parla
mente daugiau yra rando ir 
reakcijos pasekėjų negu visi 
.laisvės draugai galėtų geisti. 
Bet išto nusiminti nėra kų. 
Juk paprastai nepasisekimai 
geriausiai pertikrina neno
rinčius prie klaidų prisipa
žinti; o pažinimas klaidų vi
sada naudingas.

| Varsavoj, laidojant du 
užmuštu darbininku, kuni
gas priemesčio bažnyčios at
sisakė atlikti maldas. Dėlto 
prie bažnyčios užgimė besi- 
šaudymai. 8 ypatos likosi 
užmuštos, o 20 tapo sunkiai 
pašautų.

| Paryžiaus mokyklų mo
kytojai susiorganizavo ir su
tvėrė sanjungų. Mokintojų 
sanjunga atvirai apreiškė, 
jog ji pritaria Herves prieš- 
militariškoms nuomonėms ir 
Jaures nuomonei apie abel- 
nūs visos pasaulės darbinin
kų reikalus. Apšvietimo 
vienok ministeris uždraudė 
mokytojams prigulėti prie 
tos sanjungos: jis mokytojų 
deputacijai apreiškė; jog 
randas, paliuosavęs moky
klas nuo įtekmės bažnyčios, 
negali jas atiduoti terpta u- 
tiškumui ir padaryti jas įna
giu luomų kovos.

| Dėl persekiojimo lenkų 
vaikų Prūsų mokyklose ir 
Galicijos lenkai subruzdo. 
6 d. vasario Lwowe atsibuvo 
didelis lenkų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo universi
teto profesoriai, miestų bul- 
mistrai, daug urėdninkų, 
parlamento pasiuntiniai len
kai ir pirkliai. Susirinkime 
užgyrė: boykotuoti vokiškus 
tavoms, užmesti vokiškų kal
bų korespondencijose su Vo
kietijos pirkliais ir fabri
kantais; uždaryti privatiškas 
vokiškas mokyklas ir ne lei
sti rengti naujas. Apart to, 
nutarė protestuoti prieš pasi
likimų Austrijos ryšyj su 
Vokietija.

| Nors Stolypin svetimų 
laikraščių korespondentams 
apreiškė, jog jis nesirengia 
vaikyti naujų^umų ir lai
svės rinkimų ne stabdys, bet 
ištikro elgiasi kitaip: kadan* 
gi gubernijose: Viatkos, Per- 
mo» Orio ir Elizabetgrado 
išrinkti tapo radikalų parti* 
jos rinkėjai, jis su visu pa
naikino rinkimus.

| Paleistame Vokietijos 
parlrmente socijalistai, po 
katalikų bnvo tvirčiausia 
partija; dabar gi jie nupuolė 
ant penktos vietos, pralenkė 
juos net laisvamaniai, kurių 
partija buvo Vokietijoj sui
rusi. Daugiausiai mandatų 
socijalistai į nužudė pramo- 
ningiausioj Vokietijoj Saksų 
karalystėj; čia jie nužudė 
net 16 mandatų.

| 6 d. vasario caras užtvir
tino kariško sūdo admirolui 
Nebogatovui ir laivynas ofi- 
cieram paskirtas bausmes už 
pasidavimų japoniečiams po 
Cušima, tik bausmes suma
žino: admirolas Nebogatov 
nubaustas 10 metų kalėjimo 
tvirtynėj. Bet sude pasiro
dė, jog ne tiek Nebogatov ir 
laivynės oficierai kalti, kiek 
tie, kurie jį su niekam neti
kusias laivais išsiun
tė? Jeigu Nebogatovų 
nubaudė, tai reiktų bau
sti ir carų ir laivynės mini- 
sterį ir didžiuosius kuni
gaikščius už nupuldymų lai
vynės. Tie, ramiai namieje 
Bedėję yra daug kaltesni.

r - a
| Smolensko kalėjime poli- 

tiškiejie kaliniai pakėlė ypa- 
liškų streikų, kokio dar, tur
būt, niekur nebuvo: jie atsi
sakė nešioti drabužius ir 
vaikščioja visai nuogi. Mat 
jiems kalėjimo užveizda da
vė šiurkščius, iš maišų pasin
ius marškinius ir kelines ir 
jie atsisakė juos nešioti. Ka
lėjimo užveizda kreipėsi į Pe
terburgu su užklausimu kų 
daryti, bet gavo prisakymą 
nenusileukti prieš kalinius.

| Londono laikraštis „Stan
dard” praneša, jog Vokieti
jos randas rengiasi išvyti iš 
Vokietijos visus svetimu 
kraštų ukėsus, kurie kokiu 
nors budu padeda, arba laike 
rinkimų padėjo vokiškiems 
socijalistams; pirmiausiai 
rengiasi išvyti paeinančius 
iš Maskolijos studentus, ka
dangi jie priešrinkiminiuose 
socijalistų susirinkimuose lai
kė politiškas kalbas.

| Mieste Penioj, Maskoli
joj, išeinant iš teatro, likosi 
nušautas gubernatoriusAlek- 
sandrovskyj. Užmušėjas,jau
nas vyriškis, besigindamas, 
nušovė dar policijos viršinin
ko pagelbininkų, vienų poli- 
cistų ir sunkiai pašovė teatro 
direktorių; matydamas, jog 
neištrūks, pats persišovė ir į 
porų valandų pasimirė.

| Varšavoj, jaunų priga- 
vėjų draugystė paleido ne
tikrų vekselių ant milijono 
rublių: daug tų vekselių pa
teko ir bankoms: vienas tik 
prekėjų bankas už tuos vek
selius užmokėjo prigavėjams 
150000 rublių.

| Dideli' šalčiai Išpanijoj 
išnaikino laukuose žieminius 
javus, todėl laukia Čia vėl 
bado metų, nors badas ir da
bar yra pietinėse Išpanijos 
provincijose.

| Vidurinėj Amerikoj, re- 
publikos Hondūras, Nikara- 
gua ir San Salvador rengiasi 
Į karę.

| Maskolijoj, Kazaniaus 
gubernijoj apsireiškė bado 
šiltinės ir platinasi vis 
biau.

la*

Redakcijos atsakymai.
Šimkoniui. • Perrašinėti ne 

turime laiko. Prierašas ra
šytas dar pernai. Ar tik da
bar,po metų, suprasta, kad jo 
Tamista negali perskaityti? 
Išguldinėjimui senų, seniai 
užmirštų dalykų, neturime 
laiko.

IS Cambrldgepert, Mn«.
Kaip žinort^, Gambridge- 

port jau 6 mlgesial gyvuoja 
kooperatyviški krautuvė vai. 
gomų daiktų) Sunkus Ir 
vargingas tojis Milžiniškas 
darbas varyti terp musų žmo* 
nelių, ypatingai varyti kon
kurencijų št 
vėms, kurie 1 
nelių agituoj. 
tyviška draugija nori išnai- 
kyti visus žydus ir lietuvius 
prielankius žydams. Kas tik 
neatsitinka: ar ant gatvės be
inąs žmogų apmušė, ar apiplė
šė, ar užvedi policijų ant lau
žančių šio krašto tiesas, tai 
vis ant musų spėjama. 
Vikrus žydelis ne snaudžia, 
neišraudamas kitokio budo 
musų kooperacijai užkenkti, 
pliauškia, kiek išmanydama, 
kad tai vis kooperatyviška 
draugija daro.

Norėdamas užsiundyti tam
sius žmonis ir užduoti smū
gį kooperacijos gyvavimui, 
žydelis, sušilęs, darbuojasi, 
bėgiodamas iš vienų namų į 
kitus su savo išgalvotu plia- 
nu, aiškina žmonėms koope
racijos nelabumų, savę persi- 
stato doru, teisingu, ištikimu 
ir tt. Kad tik žmonės aplei
stų savo krautuvę, o bėgtų 
pas jį. Aiškus dalykas ir 
gerai suprantamai Jo išgal
votas plianas, kų ans nori 
padaryti su savo {tasekėjais. 
Bet veltus besidarbavimas; 
kooper. krautuvė gyvuoja ir 
gyvuos, nors visokius pin
klius daro, kad mums už
kenkti. Apsiriko žydelis, 
jis tų butų galėjęs padaryti 
dešimtis metų atgal, o ne 
dabar. Nors ir dabar dar 
atsiranda žmonelių, ištikimų 
žydui, kurie, ne apsvarstę, 
glaudžiasi po žydo sparnu. 
Tas mums bus ne benuo- 
skaudos, ant tūlo tyiko tupė
sime pavagrti. f * *

Zycįų kraut u- 
p tamsių žmo- 
bhk koopera-

žmoneliai, kurie dabar glau
džiasi prie žydelio, susipras 
ir pamatys, kad reikia glau
stis prie savųjų, o ypač dar- 
buoties kooperatyviškai.

Broliai cambridge’čiai! 
Gana mums užsipuldinėti 
viens ant kito be jokio rei
kalo. Gana nesikentimų ir 
besiniekinimų . viens kito! 
Juk mes visi broliai! Gana 
klausyti žydiškos muzikos ir 
pagal jajų šokti, ji žydo teip 
puikiai sutaisyta, kad terp 
trolių sukeltų vaidus, žydui 
ant naudos. Riškimės į vie
nų krūvą,varykime išvien pra 
dėtų darbų, o pamatysime, 
toksai bus puikus sutarimas 
terp musų brolių lietuvių!

Kooperacijos Komitetas.

Apy- 
Cbi-

Nauji Raštai.
Brolis ir sesuo, 

saka. Parašė vaikas, 
cago, III. 1906 m. 57 pusi.

Geresnė už pirmutinę ir 
naudingesnė apysakaitė yra 
Brolis ir sesuo. Aprašytas 
čia niekšas, maskoliškas šni
pas įr jo sesuo, dora mergina 
susidraugavusi su laisvės 
draugais. Šnipai nežino
damas, kad mergina yra jo 
sesuo, Jsimyli {„savo seserį ir 
šduoda jų catb žandarams. 
Užtai nubaudžia j į'd raugi jos 
sanariai kaipo išdavėjų. Do
riška tendencĮJę graži.

...

Susivienyjimo Uet. Am. 
reikaluose.

IftAnsonft, Conn.
Šitame miestelyje gali pa

sigirti savo fabrikais varinių 
:.r žalvarinių daiktų. Anso* 
nijos fabrikantai visi sykiu 
išmoka darbininkams suvirš 
50 tūkstančių doliarų kas 
sanvaitė. Paprasti darbi
ninkai-lėberiai darbą lengvai 
gauna, uždirba (1,50 ir dau- 
giaus ant dienos.

Lietuvių yra čia apie 150

še'mynų iš viso bu pavieniais 
galima skaityti 7 šimtus 
ypatų. Iš tos daugybės lle- 

, tuvių, Iki šiol prigulėjo vos 8 
> sanariai prie musų didžiosios 
i organizacijos “Susi vieny j Imo 

Lietuvių Amerikoje.” Pa
skutiniu laiku, blskelį pridė
jus darbo, teisybė, laimėta 
gerokai naujų sąnarių. Da
bar kuopa skaito 25 sąna
rius. . Bet paklauskim, kur 
kiti visi lietuviai? Dėlko 
jie nesirašo prie 8. L. A.? 
Gal jie priguli prie kitų ko
kių organizacijų? Gal juos 
koks kunigas, priešas lietu
vystės ar išgama draudžia 
nuo to? Ne. Čion lietuvi
ško kunigo nėra, prie kitų 
draugysčių ir gi mažas nuo
šimtis vyrų priguli, moterys 
ir merginos jokios draugy
stės neturi ir apie jokių 
draugystę ar prigulėjimų nė 
sapnuot nesapnuoja. Bet 
visgi turi būt kokia nors 
priežastis, kuri stabdo nuo 
rašymosi prie Susiv. L. A.? 
Tik paskutiniu laiku pasiro
dė kokia priežastis sulaiko 
Ansonijos lietuvius nuo ra* 
šymosi į Susiv. L A. Nenu- 
sidyvykit, guodotini S. L A. 
sanariai, kad čion pasakysiu 
priežastį baidančių lietuvius 
nuo prigulėjimo prie tos tau
tiškos šeimynos, kur jau arti 
7 tūkstančiai susipratusių 
lietuvių nuo seniai priguli. 
Matai Čion, teip kaip ir ki
tur, yra dvi ar trys bobos, 
sūrios iš savo menkų ma- 
caulių išpliauškia jaunoms 
Ir drauge senoms ypatoms, 
buk 8. L A. yra ,,bedievių 
vienybe”. Na, daugumas 
jaunuomenei, nepermatyda- 
mi kame dalykas, paklauso 
tų begėdiškų bobų pliauški
mų. Gėda Ansonijos jau
niems lietuviams, kad duo
dasi save suvadžioti senoms 
boboms, kurios pačios nieko 
nežino, ant galo dar kita nė 
barščių gerai nemoka išvirti. 
Teisybė, buvo tas pats ir ki
tur, kad bobiški pliauškimai 
šoko į akis lietuviškai jau
nuomenei, bet tas neilgai pa
teko, nes jaunoji dvasia lie
tuvių pamynė bobų pliauška
lus iki paskutiniai dulkelei. 
Tų patį jau laikas ir Ansoni- 
jos jaunuomenei padaryti, 
nes kasgi matė, kad jauni 
vyrai turėtų pasiduoti ir 
klausyti nieko neišmanančių 
bobų! Reikia- tik pasižval
gyti apie save, o tuoj aus ga
lima pamatyti, kad kaimy
niški miestai šimtais S. L. A. 
sąnarius skaito, tai kodėl 
ansoniečiai turėtų teip toli 
užpakalyj pasilikti? Jei ne
norit prie tautiškojoSusivie- 
nyjimo prigulėti, tai prie ko 
gi norit prisitelkt? Juk su 
toms niekus tanzyjančioms 
boboms nenorėsit ant visados 
pasilikti ir sau amžinų gėdų 
užsitraukti?

Bet tegul tas jau praeina, 
vienok ant ateities stokim 
visi į eilę, prisidėkime prie 
tautiškos šeimynos ir pade- 
kim savo broliams nešti ša
pelius tautos labui. Tegul 
bobos liekasi teip kaip kad 
Anglijoje kada pirmų garinę 
lokomotivų išradėjas mėgino 
paleisti, tai daugumas žmo
nių, pilni užvydėjimo, neži
nodami kų padaryti, kad tik 
išradėjui nepasisektų, pašau
kė bobų-burtininkę, kuri 
prieš visų publikų su išskė
stoms rankoms, rėkė visa 
gerkle: „Nevergoes! Never 
goes!” Bet išradėjui palei
dus lokomotivų, kada ta pra
dėjo lėkti, burtininke boba, 
nežinodama kų daryti, pra- 1 
dėjo vėl rėkti: ,,8he never 
stopa! 8he never stopa!” Mok
slas ir išmintis sutrynė bobos 
kvailus burtus ir riksmų į 
smulkiausius niekus. Todėl 
tep-1 lietuvių dvasia sutrina

.-KCgščiau minėtų bobų 
i * ’^'lus į smulkiausia?

k J. Tareila.

APGARSINIMAI.
Ant Išrftndavojinio geras 

Storas po nr. 928 83rd Street, 
prie pat lietuviškos bažnyčios. 
Dasižinokite „Lietuvos” 
dakcijoj.

Verta padėkavonės
Kad net per ilgų laikų var

gino mane gruntaunaa nu
puolimas ant sveikatos, jog 
negalėjau valgyt ir dirbt, 
nes diegliai po visų kūnų 
vaikščiojo, kaip tai skaudė
jimas krutinės, sunkus kva
po atgavimas ir dusulis, ko
sėjimas ir su negražiais iš- 
spiaudymais; naktį miegot ir 
pasilsėt negalėjau vis jausda
masis kaip sumuštas ir visi 
sanariai sumankyti, teippat 
ir tankus galvos skaudėjimas 
ir nerimasties ėmimas. Per 
porų metų visus aplinkės 
daktarus ir laikraščiuose ap- 
sigarsinusius perleidau ir jų 
gydymo budus vartojau, bet 
nieks turbut nesuprato mano 
ligos, nes tie gydymai man 
nepagelbėjo, tik vis labiau 
naikindavo.

i Bet išskaitęs iš apgarsini- 
nimo apie Profesoriaus Dr. 
Collins parašytų knygų nau
jo išdavimo, trečios laidos, 
kuri esanti labai naudinga 
ir kad išsirašęs tų garbingų.

re-

Draūgysčiu Reikalai. \
PraneviTiai

Brockton, Manu. Prane,z*m* Į
draugyste* *ananamiSzv.Iloch.>, Brock* 
too. Man, gyveoantleoia kituo*e r.!*’ 
•tuose, kad au reikalais arba latakais 
kraipiusi ant azio acreeo:

Jonai Ramanauskas, presidentas, , j 
37CarowA»e., Brock oo, Masi.

Tad. Balczunaa, F o Sek r. 
65 Beaeon Pirk. Brockton, Misa

DldelU FerAB.
Brooklyn, N Y. 33 ta kuops 8.L.A. 

parengia 22, 2i ir 24 d. vasirto (Feh ), 
1907 m. dideli fera. Petnycaioj IrNs- 
dalioj prasidės 2 vai. po pintu; Bubsi*J, 
7 vai. vakare. Ferss bus laikomas pas 
p. Draugeli po or. 73 Grand et., Brook« 
Ijn. N. Y. Inieng* visiems dykai. A

Pa*ii kiame, kad malonus broliai ir 
sesers 'pasistengi atsilankyti ant azio 
fero, kadangi vlias pelnas eis naudai 
Prleg audaa namo au kolionlja ir ant re- • 4 
vuliucijoe; ta gi ant tu reikalu, kurie 
yia musu svarbiausi.

Uikvieczia Komitetas.

Prakalbos.
Tvėrimo knygyno bei laisvos tsuli- 

szkos paazelpines Draugystes su 8.L.A. 
kuopa, Nedelfoj 24 d. vasario 1907 pa
rengia prakalba*, kurio* atsibus Ąli*gh- 
eny, ant Enierpriae National Bank, 
Beaver ir Fraoklin St. Už*inter*suo- 
jAntie.n teikitės ateiti i» atsivesti drau
gus. Prakalbo* prasidės 2 30 vai. po 
pietų. Kvieczia

55 kvopot S. L. A Komitetas.

knygų ,,Vadovas į Sveikatų 
perskaičiau, tai ir savo ligos 
paslaptis atradau, supratęs 
geriaus pareigas ir paslaptis, 
ne kaip tie daktarai, kurie 
mane gydė pirmiaus. O kad 
pagal tai savo ligą ir vargi
nimus aprašiau D r. Collins 
New York Medical Institu
tui, <. viršui pasakytus ligos 
kankinimus ir man atsiųstus 
vaistus suvartojau, kurie bu
vo prie ligos pritaikyti, tai 
niekad bučiau netikėjęs, kad 
teip pasekmingai, mano ligų 
galėjo išgydyt, net. visi var
ginimai teip likosi prašalin
ta kaip ranka atėmė; ir už 
tai kaip už išdavimų tos kny
gos ,,V. į 8.’, teip ir už tokį 
išgydymą, tas Institutas Dr. 
E. C. Collins, vertas padėka- 
vonės, kurių pa-tauavyjau 
padaryt.

Niek. Skandanis, 
148 Houstonstr., Atlauta,Ga.
Trumpas gyvenimas iš

radėjų.
Įdomus dalykas, kad gar- 

siejie išradėjai labai trum
pai gyvena. Myris labai 
tankiai juos tuomet jiatiuka, 
kada jų darbai būva apvaini
kuoti didžiausia garbe, kada 
jie pasiekia augščiausįjį laip
snį guodonėe. Rodosi; lyg 
kad tie žmonės sudėjo visų 
savo energijų, visųjjavo pa- 
jiegų ant tojo d , visiškai 
užmiršdami,kad žmogiškas 
organizmas te i reikalauja 
ųtkreipimo gtidos kaip ir ki

 

ta mašinerija. Tie žmonės 
paauka 
gyvastį 
Kiti vėl sudeda visų savo 
energijų į biznį nepaisydami 
ant visokių apsireiškiančių 
symptomų, ant organizmo 
nesveikumų. Kaip tankiai 
męs nepatėmyjame, kad mū
šų apetitas, musų pajiega, 
musų energija yra pasimaži
nę! Tiejie apsireiškimai ga
li būti ženklais besiartinan
čios ligos. : Vartok, nieko 
nelaukdamas, Trinerio Ame- 
rikoniškųjį Eliksyrų Karčiojo 
Vyno, kuris greitai atitaisys 
visų organizmų į naturališkų 
stovį. Šitas vaistas tiesiog 
veikia ant gromuliojimo or
ganų, išvalo kraujų, sudruti- 
na raumenis ir nervus, pada
ro mus smagiais ir energi
škais. Vartok tų vaistų prie 
visų nesveikumų gromulioji
mo organų. Gaunamas ap- 
tiekose.

Jos. Triner
• 799 So. Ashland avė., 

Chicago, III.

l’AJIEŠKOJIM AI.
Pajieszkau savo brolio Tamoeziaus 

Szaltcziaus, Suvaiko gub, Prienų par., 
Szaltimiszkiu kaimo. Baniai jau lau
kiau kukio* nors žinios nuo jo, bet per 7 
metui lai«xko nėra vau. Jia pat* ar kas 
kitas taiklia duoti tina adresu:

M. Schultz,
530 Wood st-, Scfanton, Pa

Pajiesskau savo dėdės Jono Prane kai* 
izio. Kauno gub , Raseinių pavieto, 
Eržvllkos parap., Vadžgiriu sodžiaus. 20 
metu kaip Amer.ko.e. Paskutine gru
mstą raiže isz Pbiladelphia. Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Juozai a, Poželeckaa,
1820 So. 4ih si., Camden, N. J. .

Pajieszkau savo dra>g> Izidoriaus 
Murauskio, Kauno gub , Raseinių pav., 
Vh u les parap, Gipkiszkiu kaimo. 3 
metai atgal gyveno Pniiadelphijoje. Tu
riu labai svarbu reikalą. Jis pate ar kas 
kitas teiksis duoti žine adresu:

Joeeph Urniežua.
315 45th st., Rock Lai and. I1L

brolio Juoz O liana, 
A pi* 10 metu kaip

savo sveikatų ir 
diems išradimams.

PajiMzkau savo 
Žagam miestelio. 
Amerikoje. Pirmiau gyveno Cbicagoje . 
ant Ganai ai. Pnesz Naujus Metu, isz- 
vatiavo ta Chici g « E m neseniai atva- 
#hri* ta Lietuvos ir noreesiau su juom 
p s matyli. Jis psts ar kai kitas taikais 
duoti tinę adresu:

Antanas Gilta,
675 8. Union st., Chicago, III.
Pajiesskau Jono Mirtinkaus, kriau- 

cziaus, K u 10 gub., Telsziu pav., Kuli 
parap , Paivelsio sodžiaus. Apie 18 me
tu kaip Amerikoje. Turiu pas jin labai 
svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tise adresu:

Fr*nk Venskus,
P.O. Box 86. L d .atnitb. B.C. Canada.

Pajiesskau savo broliu Antano Ir Mo- 
t e]aus ir sesers Urssules 1-atozu, paeina 
iss Kauno gub.. Raseinių pav., Skaudvi 
les parap., Kaimo Heleriu. Pirmiau 
gyveno Colorados statė. Turiu prie ju 
svarbu raikai*. Telkite* itnantiejie apie 
juoe, arba jie patys pranešti! ssiuo ad
resu:

Jok ima* Lakota
8717 Oomercel Avė., South Chicago, III

Pajiesskau Antano Grabsuskio, Kau
no gub., Raseinių pav., Skaudvilės parp., 
No.-odžiu sodžiaus; metai atgal gyveno 
Chicago, III. J ta pųts ar kas kitas tel* 
kites duoti žinia ssiuo adresu:

Antanas Jankovski
BearCretk, Mont.

Pajiesskau Domininko Rovo, Kauno 
gub., Sziauhu pav., Kropiu parapijos, 
Merguliucziu kaimą Jo tėvai Lietuvoj 
ir nori su juom susižino I kam palikti 
gyvenimą. Jis pats ar kas nors apie ji 
žinantis, teiksis duoti žinia adresu:

Antanas D.ariaskis
785 Bank sL, Waterbury, Conn.

Pajiesskau savo kaimyno Antano 
Caspo, Kauno gub., Saiauliu pav. Viek- 
taniu miestelio; 4 metai kaip atvažiavo 
Am rikoo. Pirmiaus dirbo kastynese 
Siherorcek. paskiau buvo atvykęs Pht- 
ladslphijon. Jis pats, ar kas kitas, teik* 
sis duoti žinia adreiu*

Joaeph Raževski
1438 Carlton si. Philadslphia, Pa.

Pajieszkau tavo broliu, Antano, Ka
zimiero Pavllon; Kauno gub., Panevėžio 
pay., Cepanu vai. Žadeikių sodžiaus. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Roman Pavilonis
Box d. Camp No 1. Livingston, Mont.

Pajieszkau savo draugo Daugirdo 
Maxlmo, su kuriuom drauge keliavau 
1905 m. iss Liepojaus Vilniun. Girdėjau 
kad atvažiavo Amerikon. Jis (ata ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Michael Maxim
542 Mass Avė., Boston, Mass. U S.A

Pajieszkau aavo brolio Simano PaU^^ 
saauoko, Dusmlanu miestelio, Vuniai^y 
gub, Traku pav. Amerikon pribi 
balandžio men. 1906 m. Jie pate ar 
kitas, teiksis duoti žinia adresu:

Mike Paliszauskas
2?j Putmaa st., Paterson. N. «

PajiesskSjU Jurgio Janulaiosio, j 
valku gub., 8^n aplies pav., Simuku J 
Mikuliu kaimo. 9 metai atgal gyl 
-iCMntone, Pa. Turiu labai svarbia 
xala. Jia pate ar kas kitas teiktis J 
Imi* adresu:

Jon .s Paplauskas 
,310 McDanought Avė. Serai4 >oF
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Pa j i taikau savo draugo Jeckaus 
octlszkio, Kaunogub., Vilkmerge*pav., 

bacziaus vol., Paleveuos par., Rudiliu 
ilsus. 8 metai atgal atvažiavo Ame- 
an. Buvo pirmiau Boston, Mase. Tu- 

lubai svarbu nsikala. Ji* pat*, ar 
kitas, teiksis duoti žinia adn|ta: 

Petras Garbowskas
fid Sheldon st. Hartford, Conn.

Pajieszkau giminaites Ludvises Vir- 
baszutes, Suvalkų gub., Grlszkabudilo 
para p., Barzdų sodžiaus. Neseoei pri
buvo Amerikon. Turiu labai svarbu 
rolka’a. . Ji pati ar kas kitas teiksią 
duoti žinia adresu:
4 KaUiiaa Jusas

1085 So. Leavitt st., Chicago, III.
Pajiesikau Bsrnoto Ktibcsziaus, Kau

no gub., Raseiniųpav., Tauragės voL, 
Galninu kaimo. Pirmiau gyveno Chi- 
cagojr. Jis pats ar kas kitas, teiksis 
duoti žine adresu:

Petras Stumbrą
12*26 Emerald Ave„ W. Pullmann, III

Pajieszkau Juozapo Gryno, Kauno 
gub., Vilkmerge* pavieto. Krahlenu so
džiaus. 4 metai kaip Amerikoj, 2 me
tai Atgal gyveno IVaterbury, Ckmn. Tu
riu labai ivarbu reiksią. Jis pat* ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Kazim. Stacciyk
299 Portland st., Cambridge, Mass.

Pajieszkau savo draugu: Juozapo 
Bialussio, Jono ir Pranciazkais K ve
dliu Visi Kauno gub.,j - Raseinių pav., 
Eržvilko vol., Tsuceliu kaimo. Jie pa
tys, ar kas kitas teiksi* duoti žinia ad-

John Lingis
■ 142 So. Leonsrd st., YVaterbury, Conn.

Pajieszkau savo szvogerio Martino 
Budriaus. 2 metai stgzl, veno Balti- 
mot*, M d. Jis yra Kri&uczius. Jis pat* 
ar kis kitas, teiksis dudti žinia adresu: 

Katrinz Jusiene
Boz 162 Wilburton, Ind. Ter.

Pajloszkaa Czekaucko, kuris
28 d. sausio prasiszhlino isz mano namu. 
Paeis* iaz Vilniaus gub., geltonu plau
ku, per vidur! skiriami, veidaa apskritas 
ir nelabai skaistu* Kas man apie Ji 
duos žine, gaus 25 dol. atlyginimo.

Antanas Tunaitis
P. O. Boz 60, McKees Rocks, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio Motie
jaus Usscelos. Pirm puses meto gyveno 
Nsw Yorkc. Turiu labai svarbu reika'a. 
Jis jais ar kas kitla* teiksis duoti žin* 
adresu.

Jurgis Danusai
281 Chapei *.., Nsw Haven, Conn.

Pajieszkau savo dėdės Aleksandro 
Gaidžio. Zuingiu parapijos. 6 met^i 
kaip Amerikoj*. Teipgi brolio Kazi
miero Sabockio, Ba!tiu*nu parapijos, 
DuOgiriu sod iaas. Abudu Kau no gub., 
Raseinių pav. Ji* pat;* ar kas kita* 
teiksis duoti žinia adresu;

S. Kibart
. P. O. Boz 173, Cok*ton, W. Va.

Pajieszkau savo paezios Onos Kal- 
vaitiene*, kuri 4 d. vasario, 1907 m. pra
eisią lino isz mano namu su Jonu P*tke- 
vyczium. Ji turi 34 metus amžiaus. 
Jisai 28 metus. Kas apie juos žino,' mel
džiu pran*szti sziuo adresu:

Vincas Kalvaitis 
73 Bolton st. So. Boston,

Pajieszkau savo pusbrolio Motiejaus 
Bilvinausko, Vilniaus gub , Traku pav., 
Vilki runk u vai., Cižiunu sodžiaus. Tr«- 
czias metas kaip Amerikoje. Ji* pats 
ar kas kitas, teiksis duoti žinia adresu: 

Augusi Paliteika
2 Mallari st. Dunnbury, Conn.

Pajieszkau savo vyro Antano Ar
lausko, Suvalkų gub., Jau metai kaip 
nuo mane* prasiszaliao. Turi sulipusiu* 
kojų pinztus ir iszszekusi aprandikauli. 
Juodbruvi s veidas.' bet gražu* J ii pat* 
ar kas kitas telksi* duoti žinia adresu:

wj Ona Arlausk ene
1330 Wood si., Philadelphia, Pa.

fe
Pajieszkau broliu Vinco ir Kazimiero 

Kuzu, Kauro z b., Raseinių pav., Ei. 
riopalos paiap., Putriu lodžiau*. Ji* 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 

namini:
Joną* Knzas

1713 £•. Lee st., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo tikro dėdės Jono Ja- 
kuczio; Suvalkų gub., Nauaiesczio pav.,
Kriuku valscziaue, Patasziu*kaimo. Apie 
18 metu kaip Amerikoje.- 7 metai atgal 
gyveno New York valstijoje. Jis pats 
ar kas kitas, teiksis duot žlne adresu;

Antanas Bacevyczia
10 Dean at., Chicago, III.

Pajieszkau Pranciszkaus Tamasiuno 
kurio szies szal es ukesystec popieroa 
paliktos pas mane Juozo Raszimo. To
gu! atsiszaukia ant adreso.

J. A. Damijonaiti*
P. O. Box 155, Ledford, Iii.

Reikalauja gero buežeria Darbas 
ant visada. Gsram darbininkui gera už
mokestis. Atslszaukti adresu: ■

1189 8o. Oakley avė., Chicago, III.

Reikalauju lietuvio, mokanezio 
gerai aluti kelines. Darba* ant visada. 
Mokestis gera. Atsiszaukti pas 

Liudv. Endrulis
306 N. Noble st., arti Chicago Ava.

roLSZEWSKzl
Isleistoias Didžiausiai a

LIETUVOS
pinigų Siuntimo

924*33-st. Chicago, III

Lietuvišku Knygų

Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini 
gus i Krajų, nejieškokkitif agentų, nes 

j niekur geriaunerasi kaip pas
A. OLSZEWSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šif kortes iš

eina pundais kožną dieną.
Čia yra Didžiausia Krautuve Lietuviškų Kny
gų. , Čia randasi geriausios knygos išsimoki- 
nimui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau

si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A.OLSZEWSKI,
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL.
Pranešiu Elizabetogyventojams, kad 

asz užlaikau .anglis, mklkaa geresnes 
kaip kiti ir parduot u už mažesne preke. 
Teipgi persamdau karieta* vestuvėm*, 
kriksstynoms, pagrabam* ir tt. 22 d 
vasario atsibus traukimas tikietu, isz* 
duotu isalossimui m .nofarklio, 6 metu 
senumo, 1400 vertes. Pasiskubinkite 
nusipirkti tikintus, ne* nedaug beturiu. 
Tikteto preke *1.00.

Juozapas Zupku* 
Cor. Prunt A Porth Avė. Elizabeth, N.J.

Aukos reikalams revollucijlnlo 
judėjimo.

AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJOM 
ATĖJUSIOS.

Isz Kenosha, 5Vis. J. Biozu* 11.00; 
A. Visztartas, K. Vis: tirtiene, 8. Jaku* 
tis, B. Eigas po 50c.: A. Gurskis, A. 
Gurskieno, M Rcgaekiute, J. Roguc* 
kinta, A. Szvarkur, J. Bzvarkiene, Pr 
R ogu skis, J. Bravrn po 25c.; St. Vistar- 
tuke 5c. r 8. Jakuti* 10c. paczto kasztus.

Viso 15.05.
Aukas skiriame L. 8. D. P.

Sergančiam raštininkui 
surinktą:

(taigi nuo lietuviazkoa visuomenes).
Nuo si a ty toju 115.50. Naujokas 11.00. 

Olszew*kis 810.00. P. Szernas surinko 
nuo draugu 382.57. Kartu 3 109.13.

Pinigai tie iszsiusti 7 d. vasario ir to> 
lesei auku rinkimą užbaigiame.

„Kova”.
Didžiausias llotuvlsaksa eocijalistų 

aanvaitin•» laikrasztis. dvigubai nuo 
Naujų Melų padidintas, pilnas gražių ir 
niudtngų straipsnių, apysakų, eilių Ir 
szeip Jau geros Ir sveikos medogoe. Žl. 
nioe »pie darbo žmonių Judėjimu visame 
sviete. Rėdomas droviai, radikalisskai Ir 
pagal naujos gadynė* dvasę. Moksliai 
kas ir vienok kiekvienam suprantama*. 
Prekė metam* Amerikoj* ir į visus 
k rasi tu* svieto = $2.00.

Adresas. ,.Kova“, 
1418 So. 2nd 8t.,

Piiil adei pb i a, Pa.

Nauja knyga.
I»xejo ka tik isz po spaudos knygele 

„Lengva* būdas iszslmokinti angllszkal 
kalbeli be p*geibo* kito’’. Yra tat ge
riausia knygele, sudėta lietuviszkomis 
literomis. Pusi. 93. Preke tiktai 2Sc. 
Boto turime daugybe visokiu popieru, 
tuzinas po 25c., t*ipgi knygų visokių 
spaustuvių, altorėliu, abroseiiu, sakap 
Ii erių Ir rožaneziu. Reikalaujam* p* r 
kupczlų Ir duodame gera pelne. Už 4o 
prisluncziame katei togą.

Mathow* Žukai Ii*,
227 F>. Main st., New Brltain, Conn.

Itaagyveao te kitu*, 
tū......... ..............iOv

r m^mi avuaimasm suteik a. *>■« a* *m. r *». vaag* 
OMO. Ui. 1*0*. pusi sa eite komedija bu»a 
kslls kartim lo«te lietuviuos draa*y>«M P»- 
terburge, Msskolijojr Ji vra mavkoliSko* 
vaidilos cantnroota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti, Maskohjos vaidila Joepar- 
•iantiaso nedrsudiia.....»........................ MOc

kuygute telp kaip ir Ko. SiO yra Masfcnlijo* 
canturo* daMUtelr gali būti Uetuvoa *1 u li
čiam a.................    lOo

VfliJ Miiuiaugis L lėtu *n« karalių*. III.

lletuvlAkai vert* Vinoas Kapsas (Oras Kudir 
ka) Kaygrl* paakina yftatlagal mjIStojams 
teatru...........................j.............................

881 Žila golvoa vaistas rooda*on. Komedija

kaip ir No. šio yra Maakoiijo* ceuiuro* daki- 
”a Ir todėl gali būti Ltatuvoa siunčiama. lOo

nta nuolatal tlnrU brt Ju gerai **• u įranta. 
Chicago. TU., 1SM. pati. 7* Su pavrlktlal* 
Parodo ll ko damai laibai, griausmai, lietus 
ir anlegaa; kas yra debesiai, ant ko jie laikosi, 
iru.....................................................................aOe

vi ir putmig*. Cbk-Sito. III. ISO*, pusi. SM. Su 
pavelKsHlisis. Aprsio kas yra Sem*. i* ko Ji 
susideda, aat ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra 
saul*. tvaigtdSi. menulis ir kaip Jot toli Vie
na nuo kitos; kas yra pliene tos. kometos ir ki
tos retai matomos Svaig*d*s.Yra tai vienatine

Laivu Kalendorius
Šitas Kalendorius parodo kada, iŠ kur ir koki laivai išplaukia į 

uropą, i§ kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkor- 
tčs,nuo Porto iki Tilžčs ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul 
peržiūri Sj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelione kaštuos.

LAIVO VARDAS

AMERICA....................
BLUEC1IER.................. ’
BARBAROHSA..........
bkemen........
BALTIC... ................
bata via .........
BRESLA'U .....
CANADA..............................”
CYMRIC..............
carmaniaa............*7.7.*’'
CAMPANIA......................... ■’
CEDRI0................
DEl’TSHLAND........77
DARM8TADT.
DOMINION............ ............
CASHEI.............
CEHEMNITH............ 7.77.
EMPREK8 OF 1RELAND.. 
EMPRESS OF BRITAIN .. 
ETRURIA.................
IVERNIA.....
KRONPR1NZ WILHELM.
KAI8ER tVILHEI.M H ... 
KAlBER W1LH d GR.... 
KROONLAND......................
KAISER AVO. VICTORIA

LAKE M ATI BONA 
LAKE CH A M PLA1N 
LAKE ERIE..............
LUCANIA..............
main:..... . ..........
MAJESTIC..................
MEKION-...................
M1NNEAPOI IS........
NEW YoRK .......... ..
OCEANIC....................
PHILADELPHIA..

patricia...........
PRETNiRlA................
RHEIN........................
8AXON!A............ ..
8EMLAND............
KAINT LOUIS..........
GRAF VALDERSEE 
ST l’.\l I....^ .... 
SO THW \Hk ........
TA! TOMA.............. .
TRA\E........................
VADEKLAND..........
ZEELAND ................
MASABA..,.............. .
FINLAND..............
MASABA.....................
WEIMAR .......

Kompanijų vardas
Portas

Ii kur iiplaukia

Hamburg American

North German Lloyd

While Star
H a m bu rg- A m erican
Nori h German Lloyd 
Dominion
White Star
Cunard

White 8 ar
Hamburg American
North German Lloyd 
Dominion
North Germun Lloyd

Canadian Pacific R.

Cunard
Cunard
North German Lloyd

R«-d Su r
Hatnburjr American
I i <> ion 
Canadian Pacific

Cunard 
North German I. 
5Vhite Star 
American 
Ame'ii a*i* 
American 
White Siar 
American 
Hamburg American

.ioyd

North German Lloyd 
Cunard 
Red Star . 
American 
Hamburg American 
Americau Liue 
Hominidu 
MThite Star 
North Garmau I. 
Red Star 
Red Star 
American 

'Red Star , 
American 
North German Lloyd

ioyd

>ew York

New York

Portland 
Boston Mase. 
New York

New York 
New Verk 
Ba Iii mūre 
Portland 
New York 
Baltitnere 
Jt. John N. _ 
Montreal. Que. 
New York 
Boston Naša. 
New Ydrk

Portland 
St. John N.

New York

B.

B.

New York 
Philadelphia Pa 
New York 
Plnla<l«-lphia I*a. 
New Yurk

Boston Mass.
New York

New York

Purtland

N*w York

Diena Hplali
kimo

Valanda 
išplaukimo
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šifkdrtė kattupja 
nuo Porto Į

Tilžę įEydtku- 
1 nūs

Vasario 10 
Kovas 4

28 
Kovas 28 
Vasario 13 
Kovo 2
Kovo 21
Vasario 16 
Vasario 23 

„ 16
,. 23

Kovo 22
Kovo 16
Vasario 20 
Vasario 20 

.. ! 14
Vasario 27 
Vatarsio 8 
Vasario 8 
Kovo 2
Kovo 5
Vasario 26 
Vasario 12 

16 
Kovo y
Kovo 26 
Kovo 16
Vasario 16 
Kovo 2
Kovo 16
Vasario 9 
Vasrrio 21 
Kovo 20
Vasario 25 
Kovo 2
Vasario 29 
Vasario 27 
Kovo 2
Kovo 2
Vasario 9 
Vasario 9 

.. 11 
.. n 

•s 27
19 

\ asario 23 
,, 15

Kovo 2
Kovo 6
Vasario 16 

13 
Kovo 2
Vasario 26 
Va-ario 20 
Vasario 16 

28

Amerikos g<

8 ryto 
5:30 ryto 
10 „ 
10 „
6 ryto 

6:30 ryto
10 ryto
2 diena
7 • ryto
8 ryto

12 diena
11 30ryto
7 ryto 
2 diena 
2vakaro

10 ryto 
2 diena

12 diena
7 ryto 
2 diena

I 30diena 
0 ryto
6 ryto

10 „
1 diena
2 diena
2 diena

12 diena
12 diena 
12 diena
2 diena

10 ryto 
10 ,.
10 „ 
9:30 ryto 
u
5 ryto
9 ryto
4 „
2 diena
2 po pi et

10 „
5 ryto
3 diena
9 ryto 
2 diena 
9.30ryt.
2 diena

10 ryto 
10 ryto
II diena
7 ryto 

9;30 „ 
11
9.30 ryto
10 ryto

iležinkelio

10 
10 
10 
11 
7

14 
10 
10
9 
7 
7 
7 
7

14 
10 
14 
10
6 
6

- 8 
9
7 
7

10 
8

10 
10
8 
9 
9 
9 

!3
7 
9 
9 
9 
7 
7

14 
14 
14 
14
9 
7 
8

10 
7

10 
7

10 
8 
8 
9 
8 
9

10

s

37.80
37.80
38.15 
38.15
41.80
37.80 
36.05 
36 65 
37.80 
41 80
43.80 
41.80 
37.80 
36.65 
36.65
36 6^ 
38J5 
37.90 
37.90 
41.80
36.30
44.15 
44 15 
83.15 
39J0 
37.80
36.65
36.65 
36.65 
36, £5 
43.80 
38.į5
43.80 
36.65 
36.6-i
39.80 
43 80 
43.80 
37.80 
37.80
37.80 
36.65 
36 30 
39.80 
43.80
37.80 
43.80
33 65 
43.b0 
3115 
39.80 
39.80
36 65 
39.80 
36 65 
38.15

žemiau

37.95 
. 37.95
38.20
38.20 , 
41.95
37 95 
36.70 
36.70 
37.95 
41.95 
43.95 
41.95 t 
37.95 
36.70 1 
36.70
36 70
38 20 
37.95
37 95 
41.95 
36.45 
44.20 
44 20 
38% 
39.95 
37.95 
36 70
36.70 , 
36 70 
36.70 
43.95 
38.20 
43.95 
36.70 
36.70 
39.95 
43.95 
43.95

■ 37.95 
37.95 
37.95 
36.70
36 45 
39.95 
43.95 
43.95
37 95 
36.70 
43 95
38 20 
39.95 
39.95 
36.70 
39.95 
36.70 
38.20

’ i

paro-Viri parodyto* prekė* yra už vandenį ir Prusą geležinkelį, be 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicago* į New Y orką................ . $16.00
M , „ Bostoną ... r............. ...616.00
M „ Pbiladelphią.................................115.50
„ „ Baltimorą............ J..................... 115.00
,t ,, Montreal...................... 115.00

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 
Chicago* iki Tilžės ar Eydtkunų

IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 8 vai. po pietų. v -

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios 
Čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gauti Šifkortę pigiau kaip pas mos, 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

daugiau 
kaip pa* 

tai mes

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, UL

Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus 
laike greitą ir gerą laivą.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, -178 Ferry su

A. 8 taneli a 66 55’ėst 8u

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkewicziu*, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczia, 131 8. Mainai.

l*Aūt Pardavimo.
įsa pri*ža*tie* nesveikatos parsiduoda 

oi prieinama pr*k* buezerne lietuviu, 
lenku ir slovaku apgyventojo vietoj*. 
Atsiszaukti adtesR:

lO^Berryst., Brooklys, N.Y.

Ant pardavimo vieniai*!* lietuviszka 
bncs*rne ir grosrrne Indiana Harbor, 
tmvieta, apgyventa lietuviu ir kitu 
tautu. Savininkas parduoda nž tzi, kad 
užsideda drapanų krautuve savo locna- 
me esme, kitame mieste. 'Norinti pada- 
ryti gera Mani, tegul greitai atsiszaukia 
hnt szio adte.o;

Frank G ei star, .
3715 B**ch et., Induos Harbor, Ind.

naminiai rak!odai (furnitur*). Norin- 
liejie pamalki, gal kreiptis po sziuo ad
resu

Chicago, I1L

Gera rodą broliams Lietuviam*.
1. Ne rinkite ir nepardavoklte senu 

drapanų, nes m*s darbininkai daug ble- 
dies darome sau patiems. Seno* drapa
nos yra tn.yuvuaios arba žmona pra
kaitu suėsto*. Kam reikia kalti isz m* 
szlo pisztolietus, kad mes turime gero* 
geležies. Musu broliai fermeriai turi 
daug linu ir vilnų, ka* mane* paklausys, 
ta* man dekavos.

2. Asz atrandu gailėtuose kad dan 
n žmonių nekaltai sėdi kalėjimuos* 
ir b*procziu namuose ir nėra kam Jiems 
pagelbsti. Taigi tie visi kurie nekaltai 
sėdi, raižykite man, prisiusdami 10 
stempu, o asz visus Iszvalnyslu. Ra- 
szylril) tik tie, kari* sėdi nekaltai.

Stephan Kairia
Boz 37,. Gebo, Montana.

Maskoliszkas Tiesa Ofisas
ir Viešas Notaras.

3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
Mea padarome visu* legallszlcus do

kumentus: užtvirtinimus, perdavimu* 
pilnu tiesu, pardavimo kontraktus, ran
do* kontraktus (leasus).

Mes atji*sikome pinigus Ir paveldėta 
tarta senoje tovyneje.

Mes pampiname piszportus szeimy* 
noms, atvažiuojamosioms į Amerika.

Mes praszalfname visas byla* (pro- 
vos), iszkliosias isz priežasties t ••loji
mo kari ūme nen Msskolijoja.
Visokius reiklius atliekame su 
vietiniu Mas kol įjos Kone uitu.

810 Milwaukee Avė., Room 208 
D* LAHUNSKAJS. Į

Atapauzdinta P. Maszioto

Aritmetikos Uzdavinyno
Antroji Dali* (prad. mokyklų kursas). 
Veiksmai su skaičiais visokio didumo. 

Kaina 20 kap.
Sukrauta pas •

A. MACEJEVSKI, Rygoje.

Knygų Kataliogas,

Darbininku Kalendorius 1VOT 
metams.

Pusi, viręs 100. Preke Amerikon 25 
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 33% 
rabato.

„Naująjį Gadyne“
Vienatinis darbininku laikrasztis Lie

tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke in Amerika ant 
metu 4 rub. Adresas:
„Naujoji Gatdyne“

Jurgio Prospektas No. 3l»
Vilnius (Llthuania-Russla)

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd 8t., 

BALTIMORE, MD.
Wm. J. Morran,

8. E. Cor. Sharp A Camden
J. Diemedis, 521 Oolumbia avė.

J'. Luis, 22 G re* n at. 

BROCKTON. MA8S.
Jonas Pocius, 14 Intervallest.

str.

Drutuo*e, graliuose apdaruose ...........f 1.00
478 Aritmetite. Knyga ilsimokinimul roku n- 

diĮ. Pr«ki J.,.........y................
’vn* datk-

Chicago, in'.YflOl, pusi. 147. Su paveikslėliais. 
Tat yra tnokila*, kokiu budu rado*! suirtai 
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu, 
žvtaiu ir kitu sutvėrimu...................... ,,..4Oc

807 O am to* Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacavičia, • pa oda „Ltetuvoa.** Otaago, 
III. 1908. pusi, hu Knygele *u daugeliu po- 
V*ik*laliu: gyvuliu,vabalu, žaviu, žmonių, ma- 
džiu ir akmenų, trumpai, aiikiai ir supranta
mai iiailklna gamtos istorija, ypač tuo* da
lykus, ant kuriu žmopa* nacistai žiuri, bet ju 
garai nesupranta... .17.............  SOo

008 Gamtos pajiego* U kaip iiJu naudoti*. Pa
gal Bitnera šutai** 8*erna*. Cničago, III. 1904 
pusi. m. Svarbios mokti liko* verte* knyga, 
su daugybe pav*ik*te yvėl*1* *" -4nariju ir 
kitokiu prietaisu aaf ilnaudojlmo jį* m tom* 

.............. ... ...........
S9S Kaip gyvena augmenys? 

pusi. 1M. bu paveik»tei*. ,----
su žemė* augalu*. JuSudėjAnh. aliusina* <f\- 
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 
didžiausiu ir tobulil&iu. ................85c

S4S Nematomi prieisi ir draugai žmonių, pa
gal Bittneri sutaisė MirrnastUnicago, III., IMS, 
pusi. 11S. Su paveikslai*. Apvalymas visokiu 
veislių bakterijų, nDkrobpf bacllliu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gundančiu svarbiau
sia* liga* terp žmonių. *--- - ------------•—**
ra, raupus, difterlja'ktl 
neng prancusllgė. ir tt..

> 480 Biologija arba Mokslą* *pi* rri 
ta*. Pagal prof. Nusbauma sutaisė

oo»

44 U mano atoimlnim^ (tu autoriaus paveik
slu). ParaM Draa Vincas Pietaris, spaudo* 
parengė Dra* J, Basanavičius, Chicago, III., 
iSOhm .pusl. 301. Gražio* apjr*akii*r U gy
venimo sodiečių.................................. 7Sc.

87 Ltetuvllkn* Pasako* Yvairio*. Dalia I. Su
niko Dr. J. Basanavičių*. Uhioago, IIL, 190* 
m Į tini. 2»0. Čia telpa 141 labai gražiu, Juo- 
ktogu ir žingeidžių pasakų. Ka* lite knyga 

. ture*, tem geru ir gražiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdaryto*......................|1.SS
Apdaryta....................................................1180

OS Ltetavilko* Pateko* Yvairio*. Dali* TT. 8u- 
rinko Dr. J. Baaanavičiua, c b mago, III. ISO*

* »u*l. 330. Telpa čia 206 gražiu? žingeidžių ir I 
juokia** panvku. bovyjančiu kiekviena •kai
toje ir Wau*yu>ja...................................SI.1215 >
Apdaryta.................................................. U.0O

R
BHfl ŽetMs IstorHa. piraM s75i. illeido T.M.D, 

CMeąito. 111.. IfiOCpusl. H. Su pavelksHlteis. 
Pagal mokslilka iltjylma apralyta kaip ir per 
kiek amsiu tvArtsi Muė. MHUia ant Jos pir
miausiai radosi gyvybt, kalųjį vystlsiii že

mesniu veislių i* auįnt**0M ir it....lOc

807 Ar vyskupas Vai
buvo Tillugw Ifetnvybu*? RfoM k*. Demb- 
•ki*, illeido Suiivienijimu Lietuvi* Lai***- 
maniu Amer., Chic**», III UtOl. poal. F.lffc

♦UJ7 Kražių Skerdynė ir jo* pasekmė*. PapleM 
kn. J. A. Chk-aKn. Iii., |*07. pu*l. 97. ApraSo 
•na baitu atsitikima, kada 18*3 m. maskoliai

60 Lictuvilko* Pasako* Yvairio*. Dali* ITT. 8a 
rinko D-ras Basaaavlčius, Chicago, iii.. ISO* 
pus).3S3. Telpa čia SOS gražia ir labai juokinga

Jft'O Lictuvliko* Pasako* Yvairio*. Dali* IV. Su- 
4 rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago, III. 19G6. 
% ®usl. 290. Telpa čia SS4 labai gražios ir uti- 
- i).ančio*®atek»s, bovijančio* kiekviena skai- 

.ofi.oft 
Drūtuos tpdaruote ........................U.8O

O Tabunokslai Hminties ir Teisybė* Hguldinėtl 
irslvočiu visu amžių. Chicago, Iii., pu*, 
lapi* 1S3 Szitoje knygelėj telpa 1M gra
žio*. juokingos ir Hmintittgo* pasakaitės. Kas 
nori tnrtti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymą, tegul nusiperka iia knygele, o tarta 
ka papasakoti Ir ant kiekvieno klausimo mo
kta duoti ilmintinga atsakymo......... 0Oo

metu vaikič^odama po svietą daugybe bėdų ir I “LIETUVOS” AGENTAI 
varguUkentėjo. Chicago.Iii. ISO*.pusl.es.UO<» 1 
4 Pt»a* ir Bernas, Chicago, DL ISO* pusi. M. NEW YORK, N. Y.

*■ b. h»u,wo 8«.
Sinti su būvio ir sanlygoms gyvenimo masko- _______ U
Wk*kaimiečiu; ji verčia skaitytoja Jausti So. BOSTON, MASS.

ISe Nlkod, Gandrelis. 287 3-rd 8tr**t

A. 0hzew8ki
924 33rd bt. Chicago.III.
---------------------------------Į i 1

8CRANTON, PA.
Jos. Petrikis, 1514 Roa* Av*.

WATKRBURY, OONN.
Jonas ŽemaaUuckas, 39 W. Porter St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 21 Pleasant St, t 

BALTIMORE. MD.
L. GairBs, 2018 N. W**hlngton st
Jonas Želvi*, Tll W. Lombardai.

J. Luis, 26 8o. Grern st.

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

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuar* S.S,
I. M. Maskeliūnas, 2131 Forbes st.

ELIZABETH, N. J.
Wm. Bocskus, 211 First *L 

ffESTVILLE, ILL 
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
K. Balcziunas, 571 N. Main st. 

MINER8VILLE,
Juozas Ramanauskas, 

8PRINGFIELD,
J. Klembauskas, 7

WORCE8TER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem *L 

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Bok 4

PITTSBURG, PA.
Fort. J. Bagoczius, 1914 Aun Si. 

NEW HAVEN, OONN.
K. Blažaitis, 217 Ferry Si

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banį* Boz 541 

EAST BT. LOUIS, ILL.
F*lix J. G ai m i na*, 637 Coli i n* v iii* Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
E. Froomes, 78 Grand st. 

Diržulaitis, 155 Metropolitan av*.

Pa.

ADRESAI
CENTRAL1ŠKU VIRŠININKU 
SUSIV1ENYJIM0 LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentas = P. W. Birštonas 

205 W. Oak fe, Shenandoah,
Vice-Prezid. = J. Taraila,

22 Star St, Ansonia, Conn-
Sekretorius » M. J. Damijonaitis,

3120 So. Halsted St., Chicago, III.

Kaslerius = J. Skritulskas, 
26 Broad St, New Britais, 

KASOS 
A Ramanauskas,

A. J. Povilaika,

GLOBĖJAI: 
122 Essei SL, 

Lawrenc*.

824 Bank 6L, 
Wat*rbury,

Knygius = «. Paltanavlčir
15 Millbury St Worcesl*r. Mass.

Coaa.

Conn

PA.

ILL 
M11 Iro w

i

Drukuojamos Muszlnos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maitina.
Maukia Odeli Typewriter No. 4, 

kurios ikazlolei preke buvo 310.00, dabar 
ja galite pirkti už.............................$6.05

Mat mes nupirkome szitu maszinu 
1000 isz vienos su ba n krūty justos firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
gial. Maitino* yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamo* 
maitinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
ne* kaip szi 1000 iszparduosime, Ui Jau 
kitu telp pigiai negausite.

Kitas reik* pirkti isz fabriko, kur jo* 
kasztuoja po 310.00. Tat pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite Jas po 36.95 pas:
A. 0L8ZEVSKI,

394 83rd Bt. Chicago, UL

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po.1....................... >2Į
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po........51
Virš 1000 rublių, rublis po............ .’.. .51|

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c ant pačto kaštų.

Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikščiotų ir niekur nežutu. tai siųski
te per ‘Lietuvos’ redakcijj, adresuodami:-

A. OLSZEW8K1 
»24 33rd Street Chicago, III •

„LIETUVOS ŪKININKAS“ 
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz- 
ti* skiriama* Lietuvos darbo žmonėms. 
Iszeina du kartus per savaite isz Vii 
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingoe žinios isz visos 
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvei 
metu preke $1.80; Amerikoje

Kam yra miela prlrimta szalis tevyne- 
Lietuva, tai užairaszykit minėtąjį laik
mati, o žinosit kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo 5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, / 
3120 8.Halsted *t., Chicago. 1U-

K. NAVICKO tonikas,
(Plauku augintojas).
įsi trumpų ir menkų 

plaukų palieka gražų* 
ir dideli plaukai, nau
dojant Navicko to
niką. ■ j | 
Preke S 1,00 už butelį. 
Reikalaujam agentų.

K. Navickais, t 
!5W. Seeond Street 

€ So. BOSTON, Mane,



-s-.- wvR-.yww.il

HO Kaip M» kol t ja persėkta Lietuva. Į 
L’opprvssiot-.russeen Lltb’-anie, suplėšą--. 
V. Dembskls, Chicago. IE . 1900. pual. 1A lOc

ll35 Hygiena Daktariška knyga arba moks
las apie užįaikynia sveikata*, iš kurio* gali be 
pareit** diktaru išsigydyti nuo daugybė* 11-

- gu?Chicago, III., 1887, pu»l. 138. Szita knyge
lė privalo rasti* klekvienuoto naauoše. bes 
ka* ja su atida perskaitis. patalkį* apsisaugo
ti nuo tukstaiičiu ligų, užlaikyti Siely bėję svei
kata. pailginti savo aaažl ir užauginti sveikais 
ir tvirtais savo vaikeliu*................. ...3o<j

1300 Raakvedi* angliško* kalbos. Pagal Ol- 
lesdorfa. Harvey, Maišeli ir kitu* surašė J. 
Laukis, Chicago. III.j 1W«, p«»l 8W. Yra tai. 
praktiškiausia knyga išsimokinimui angli
škos kaltai pačiam per save be pagelbo* mo
kintojo. Jos žodžiai vra surašyti trejopu bu
de: kaip rašosi, kaip tariaši Įritą reiškia. Sai 
kpyga vra teip gerai »utaisyta, kad iš jos žmo
gus. nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai

13120 Žodynas ItOuviSkai-angliškos kalbos (da 
11*1). Sutaisė A. Labs, Chicago, Iii., IDOS. 
Pusi. 3K1 Cxla rasi visokius |jatavjšku* žo
džius išguldytus angliškai. Kiekvienas žodi* 
paženklintas kursivom* literoms prie kokio 
skyriaus gramatikos jis priguli. Knygos for
matas 6x9 colius. Kieti mėlyno audimo ap
darai. sidabrinė* literos ant nugaros 812 .OO

13127 Žodynas lietnviškal-angllškoa anglL 
škal-lietuviškęs kalbų (abi daly* —tilta IT. L 
y.. Nr. 1326 ir N r. 132?] vienoje knygoje. Yra 
tai reikalingiausia knyga norintiems retai 
pąsintl anglišką kalta. Formatas ir apdarai

_ toki kaip Nr. IMS...pi.................... $0.00
13 tJ8 Žodynas angll<kai lietnriškoa kalbo* 

[dalis III. Sutaisė A. Lai i s,'Chicago, III., 
10)5. pusi 835. Cla rasi visus angHšiku* žo
džius išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse era pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai te*ti, teipgi kiekvie-

' niM> tadls paženklintas kųrsyvom* literoms 
ptie kokio skyriaus gramatikos ji* priguli. 
Knvgos formatas 6x8colius. Aj>darai. nuka
rs ir kampai drūtos. gražios moįok ko skuros. 
šonai audimo, ant nugnroė^tafratas auk- 
folitaronis, lapų kraštai mannufuotfS-S ,OO

1331* Žodynas. Tas pats kaip Nr. 1327. tik pil- 
rtsi apdarytas brangia, gruiia morokko oda 
[Čia audimo nėra iįS biskio).... (7,00

13*13 Gyvenimas §v. Tėvo. Popiežiaus Bene
dikto IX, valdžiusio apaštališku sostą Ryme 
nuo 1033 iki 1044 metų. Kas nori pažinti po
piežių šventinybe, tegul perskaito šita kny
gelį..............5............ . ....................

14 (m Lietuviškas Sapnininkas, snrtnktan iš
daugelio svetimtautišku sapnininku ir surėdy
tas pagal tikra persiškai egiptiška sapnininką 
— sttSIO paveikslu ir aprašymu planetų bei 
paslapčių, kokias senovės žmonės vartojo in- 
spėjimui atnltės. —Į Geriausiai išguldo viso 
klus sapnus, Chicago, III. ItUB. pusi. 205 fSOc 
Apdaryta*.................   C5

ir>l<* Priedelis prie lietuviško klausima, Chica- 
gp. Iii.. 1906, pusi. 38. Politiškas Lietuvos 
klausimas........ J,............. ............... Ii.- 13c

1313 Naujas Pilnss Orakulas arba knyga bur
tu monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C. 
C St. Germain Delnažinystėt su paveikslėliai* 
Surinko ir išguldė iš svetimu kalbu J. Laukis, 
Chicago. III., 1904. pnsl.'41Ž. Knygos formatas 
6*9colius, ant viršaus apdaru kelioruotas pa
veikslas burtininko ruimo.' Yra tai didžiau
sia ir praktiškiausia knyga monu, burtu irdel- 
naziuystės mokslo..L............ . .13. OO
Apdaryta.................J...............  S3-3O

137ĮO bietuviška* LejDentoflu* su poteriais, 
13o 

1331 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje 
mok<o. Pagal svetimus šaltinius lenkiškai 
sutaisė P. J., lietuviškai verte J. Laukis. Chi- 
aago, IIL, 1903. pusi. 262. Yra tai išalškini- 
nisa monu daryny>. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudines. nes nusi
pirkę šia knyga atrasite joje visa* monu ir 
burtu paslaptis ir ja* suprasite, ne* aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodyto* visos slap

tybes ir budai ju daryme............... ,..SOo
1333 Rankvedisgromstu rašymui. Pamokinan

ti; knygelė kaip rašyti gromatas visokiuose 
reikaluose in visokiu luomu'žmones: in gimi
nės, draugus, prekėjus, ponus, kunigus, u- 
rėkininkus ir in pati cara? Teipgi meiliški laiš
kai jaunikaičiu in merginas ir merginu in jau
nikaičius reikale susipažinimb ir apsivedimo. 
Chicago, 111., 1865, pusi. 115..........   ..4Oo

1420 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėjl- 
miški..moksliški ir draugijišlcai politiški. An
tra laida su priedu. Chicago, Ui., 19U1, pu*L 

..............1.................................so©

MALDAKNYGES.
Aukso Altorius.katalikisaka Baldu kny- 

- gule. Milto yra rytmetines, vakarines, prie 
■ pawiedne*. komunijos missiu, m laipsni ir 
daugybe kitu; misti u maldos su abrozellala; 
miszparal giedami lietuwi*tki ir lotiniszki; 
daug lotynisiku giesmių giedamu prie 1 stata 
tymo 88. Sakramento, procesijų, nakrapini* 
ruo ir tt. Yra # litanijos: psalmes Si. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, raganosiai, 
stacijos, karunka, keliolika stwentu giesmių 
irtt. Yra tai naujausia ir grasiausia knygele 
Įsa wisu lletuwtstkuiuabUknnlu. daili, tai* 

. 'ta, slidi popiera; stambus, aisakus d m kas 
Kers 8Wx4U coliai. Sxi tu knygeliu apdarai 

. ir prekes .vra s'ksnorlos. . .

1SO1 Mažas Aukso Altorius, pra
stais, drūtais apdarais, auk
sintais kraitals, be apkali

mo................... ,L...-SOa

18OU Mažas Aukso Altorius, 
prastais drūtais, apdarais, auk
sintais kraštais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotomis 
blėteišmis, tu kabute....7So

katekizmais ir mistranturu, Vilniuje. lt*53, 
pilsi. 52....................j............. ...............C

BREVIORELIS
Katalikiška MIaldu Knygele, 

Paėsta Lietuvos Katalikiikai JaunuomėneL 
Kn)«e^*rnier*3^X3K- P'-sIspiu 140, storis % colio.

Jlakiauria, /jiratiausia ir tmagiautia 
fnaldaAnygįn^itii OaknyAon. Mifiot, mik- 
parai ir tuplikacijot d ribote talboto: loty- 

■ autai ir iirtueišždz. Turi tuat reikalingai 
Maldai ir kaleliai itį teip kaip didele kny
ga. Balta plona gera popiera. Čia yra Jot 
paeeikilėliai irprekto:-

Ho.1901.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, išrodo kaip 
ak ariniai, gražus lis pa ošti 
ilmarginimai, lapųkraital 
raudoni Prekė. ...4Oo

N o.l 902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, išrodo lyg 
akuriniai. gražus išspausti 
Mmarginimai, auksuotas 
kryžutis ant tono, suksuo- 
Ulapų kraštai. Prekė 5Oc

• 4

Nu.1903.
Juodos franeuziško* 

skarelės kieti lygus apda
rai, auksiniai parašai ant 
tono ir nugaros, lapų kraš
tai begotai raudonai auk
suoti, rundini kampai.

Prekė

No.1904.
Juodės franeuziškos ly

gios skarelės, minkštai iš
kimšti apdarai, kampai iš-5 
marginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir tono, raudu
kai bagetai auksinti lapų 
kraštai, rundini kampai.

Prekė $1.00

No.1905.
Balto* skurelės kieti 

drūti apdarai, gražų* iš
spausti ičmarginimal, auk
suoti lapų kraštai.

Prekė 5Oc

No.1906.
• Baltos skarelės minkš
tai iškimšti apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuotos

. Riostos, auksuotas kryžius 
a ant nugaros parašas,

* takšnoti lapų kraštai, run- 
Rtni kampai. Prekė. 05 c

No.1907.
Baltos celaloidos gru

žus apdarai, išrodo kaip 
balčiausias sloniaus kau
las. čysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuotas klell- 
kas ir kvletkelė žaliais ir ki
tokių parvų lapeliais, ruą- 
dinl kainpai. lapų kraštai 
begotai auksinti, su vien* 
kauline ant vidurio kabu
te. Piuki ......81»5

A. L. Graiczunas, Ph. G.JM. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatns, Chicago, III-

pne £^,\Uaro. ^nk^^tL. XJūu< i- kfous,

• } Valandom prUmimo tatdim ir JVue vai. vakaro.
A Telefoną* 73*8 Yerde.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Kunigams tedir* 
•notas, Balni atl- 
ules irvvisusbaž-

Guodotinietns

įnytiniua parėdus. Visokį
lieka artistiazkai in laiką.

Norėdamos guodotino* Dr-te*, 
arba guodotini Kunigai, kad Juau

Guodotinom* tautiszkoms ir baž
nytinėm* Tkaugyatema tedirba:-į 
Karutis, AmerikouiBZkas

Kepures ir dsl Marszalku, 
parėdus. -
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suaselpti aawo tautelę, patraukite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO. 
115 W. DiVision St-, Chicago, HL

DR. K. ZURAWSK1
NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKELS PO NR
4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo 7 Iki 9 v*l. vakare.
Ofisą* Vldurmleetyj: Room *00 Rulianeu Building, 100 8u. Stata 8truu«.

ltiO-4 Miliai Aukso Altorius, 
franeuziškos gluvduto* skare
lės apdarais, apvaliais kam- 
pala, auksinė kvietka, kryžius

1803 Mažas Aukso Altorius, 
moroko skuros minkštais apda
rais. apvaliais kampais, auk
sinti kraštai, su parašais ir 
kvietka.. '....... .........

ln*uK*d

180.1 Maža* Aukso Altorius, ap
dėta baltale alonlau* kaulais, 
■u 3 medali kėliais, aksomo nu
gara, apkaustyto* briauno* si
dabruotomis blėtelėmis. su ka
be. auksinti kraštai....11.SO

1800 Mažas Aukso Al tortas, balto* 
celiulioido* apdarai, iškilusio* 
kvietkoa, so kauline kabute, auk-

1807 Mažas Aukso Altorius, bal
tos celiulioido* apdarai, kvietkoa 
ant vieno šono iškloto* sidabru ir 
periu, su kauline kabute, auksin
ti kraštai

A. 01szewski
3252 So. Halsted Street 

Chicago, III.

IU.OO

NAUJI TAUTISZKI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab' 
rozai).

1, Didis
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis 
Algirdas.

4, Didis
Gediminas.

Paveikslų miera 22x28 colių.
Preke 35c kožnas..

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
galėsi gražiai papuošti savo rui

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

o
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok 
A. OLSZEWSKI,

024 33rd st. Chicago, III.

Ar uori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lot* &nt Auburn uly- 
czioe arba ant 83rd ui. prieszal szv. Jur 
gio bažnyozia. Lotai dideli, turi dvi 
nllea, gražioje, ramioje, lietuviu apgy 
ventoje vietoje, pr i estai hetuviszka bsž 
nyczia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

cxlaa.
Szie lotai už metu bu* verti 91200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pisi- 
rinkti.

Lotu agentai:
A. Olszevvski*, 924 3Srd st.
Felix J.Wengierski, 8137 8. Morgan sL
J. M. Tananeviczia, 8244 B. Morgan st

'—
Vatatei iš laboratorijos Or*si yra mpežintt gvrtausiaia aut v iao s v foto.

Tikra* užtikrinimą*, kad nėra niekam* geresnių vaistų kaip iš la- 
boraton>« OROSI. Paržusėauat žesėu tikra raraeciia kaė te*u saistai eo- 
niMin lis** i* 5 «i*aa*. taše sugražinsiu *i*<ea*» tol liktai tMu«t. kata 
treciieji žalis vaistu Vu* sussužeta.

Jeigu nebūtume persiukritif a|>l* ireruiuą vaistų, tai negalėtume 
garsinti ne laikraščiu.

Vaistei Or«*i >rn re'zulta'u daktariško mokslo, tyrinėto per (taurelį 
metų ir šiandien galime pamdziaugti reru vardu. Vaistai <y«l<>; reu- 
mstii’mą i-trsstj silpuuiuą. sl*!į ir visas Lite* liga*, kurios daktariško 
tuok.lo yra išgydomo*.

Mys turime šcš.s pripažintu* daktarus, neu nenorimo atiduoti ant 
gydymo vieno

Z w._________ .1__ ___ _ <4Ala.ė ,.eaėa.HLt

bėjituą.

u- ta* negali tat p gerai vtaaa ilgas paginti, kaip taėi, uitad^r negali tetp 
gersi ligą Ugydy u

Ar gali gaut geresnį užtikrinimą kalpi-utl gv.lomas fc-ėlų suma
nių Ir permanančių daktarų, kuria gyta Ūktai su (arsiagassis gyteetoms 
0H0SI . „ . . . su., .o. .

161 Columbu* Avinut,

Muaų daktarai »ra labai mielašUdiagl ir per Jų paguitą jau tūkstančiai 
h*Vnl^eretaaii»ąa*5dalykaa sunkiai uMlrtaus pinigus atiduoti dykai 
kokiam nors tektanškam institutai, artus kMrsu apgaudlafoteMM, 
kada paasuu* gauti p-n*estų gytMią ana viso svieto te pac^uą
šešių daktarų ux labai pigą preką,

AMERICA EUROPE Oo.
new vork, n. v.

Dabar Gavene Dr.O.C.HEINE
užtai nusipirkite

Stereoskopus

Stereoskopai.
---- arbA

Pikvei k.M a f isz Jėzaus Gyvenimo. 
, Stereoskopis arba Teleskopu yra tai 
prietaisa su padidinančiais stiklais, per 
kuria kad žiūrai ant abrozelio, abrozella 
pavirsta in naturallszka paveiksi*, ku
riame matai cztela* grupaa žmonių, trio- 
bu ir tt. teip kaip juo* matytumei gy
vus, kur nors beveikianeziu* savo darb*. 
Mes turime ant pardavimo paveikslus 
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki 
dangun užžengimo. Paveikslai parodo 
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė, 
kaip bažnyczioje daktaru* mokino, kaip 
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
lėsi isz grabo, kaip ženge dangun, bai- 
nyczios ir rūmai Betlejaus, Jeruzoltaus 
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
rint matai viską teip naturaliszkai, kaip 
kad būtumei toje paezioje vietoje ir 
visk* matytumei. Teleskopu su 25 pa
veikslai* kasztuoja $2.00. Prislunti- 
mo kuzius me* apmokame. Nusipirk 
viena Teleskopą su 25 paveik*'*!*, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip 
kad ka kita pirktumėt už 950.00.

Pinigus prisiuskie per Money Ordery 
ar jegistruotoje g romą toj e adresuoda
mas;

A. OLSZEW8KI
Station 60 Chicago, Iii.

Mes turime daugybe ir svietiszku pa ' 
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu 
miestu, bažnycziu Europos Ir Amerikos 
Ir visokiu kostniszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks-. 
lėliu* gali gauti pas mus už 91.00, o te-, 
leskopas vienas yra geras aot visokiu 
paveikslu. Vienas Teleskopas užtunka 
ant tukstaneziu paveikslu.

DENTISTAS

OFFISAS—Kampai 81-mot ir 
South Hahttd Oatuiu

C H I C A G,O, I L L.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Traukia danus br jokio 
SKAUDKJ1MO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoJa. ::

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaipišsigydyli Rupi urą. Akių Ilgą, 
Galvos ligą, Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 2Oc. Nuo ko
ją užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA C0-, 
996-998 Broadvvay, Brooklyn, N.Y.

Rautai kur tu begi?
Nugi pa* Petrą 

Szlaki, nes labai i&- 
troJkęe? o pas jį ga- 

uisivėih 11. nes 
jis turi puikų, Šaltę 
bavaraka alų, gar- 

ždžia ruska oči&čena 
arielka, cigarus net 

'J*Havanos, o IJaigS- 
lEsSJ-a r laaL,,!, luta »Tug gauni žmogų* 
puikų užkandį kiekvieną dienj, tai jau 
negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik 
■veikas, tunu akubinži*. Prie to ji* turi 
puiki} salę v e* tu včnm mitingams Ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėj} susi
kalbėti angliukai. Ateikite pas mane, o 
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose 
reikaluose ir provoso. Atvažiavę iš kitų 
miestų gali gauti geriausi} nakvynę.

Petras Szlakis,
3321 Auburn^Avac, Chicago, III.

Talafum** Ytard* 8011

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber of Commerce Bldg., Room 709 
S. E. Corner La Šalie and Washington Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3842

-Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, clviliikas Ir krimina- 
liėkas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 3112 S. Halsted SL, arti Simus gatvės 

Telepheae Yards 6046

Pasiautus laimingo ggvunimo.
Extra!

■>

Lietu-
Nauja Didelė 
Daktariška

Knyga
Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai

viszka

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su 
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas, kaip būti 
sveiku, kaip nuo ligų Išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per 
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTO.

Ta knyga skaitytojui ir klausytojui sutelks tlkrę rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiem* papelbj 
sveikatai, kur ir kaip iksigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.

Ta knyga jiarafyta lengvai ir aiikUi suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
Ta knyga „Vadovas In Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. atempoms už prisiuntima ir adresa
is knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą knygą kuris perskaitys, ne tik mokės ^kaip būti sveiku ir nuo visokių .ligų apsisergčti, bet ir daktariukam 

moksle aj nušvies. x
Tojo knygojo apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybes 

oubudavojieno žmogaus vidurines sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; telpat kūdikį nuo minutes apsireiškimo iki 
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinus iyvste. w ,

Toj naujoj 4Mėjo| knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susinėsimą 
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepsiškino kaip U 
knyga „Vadovas in Sveikata”.

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą in Sveikatą”, o viską itaiikins. Be užvilkimo 
reikalauk ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio no joks daktaras, ni Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o apie 
gaudagrašius, kurie vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais ir Companėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimais skel
bėsi tai nėra nė ką kalbėti.

Jei jau teip sergi, kad be tam tikrą gyduolių ir sumanios daktariškos pagalbos negali būt sveikas, tai DR. COLLINS 
MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS yra 
dipliomuoli daktarai spocijalistai; atėjus Mateikai, arba aprašius ligą lietuviškai — jie ištyrinėję, kad 
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsireiškimą.

Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai Išgydo nuolatines, užsendintas (chroniškas), 
paslaptingas lytiškas ligas Ir tas, kurią kiti neįstengė Išgydyt, tai liudija H daugelio pačią išgydytą 
leidimą čia talpinamo. <

apsiima, tai ir

vyrų ir moterų 
žodžiai, kuriuos

iigydo &u

visokias ir 
pagal da-

DauaoALiauas Pnoraaoaiau lurrrrvTo!
Nuo pirmiaua kaip Sinoma, jums a pralyta 

Ilga, kuri per 7 metus niaus vargino; didelis 
skaudėjimas kairiam fone, krūtinėj ir vaikė- 
ė lojant i skausmai pu visą kūną sunkus gėli
mas, Jog aA nė pa v alk Al lot negalėjau, o ant 
kairiojo tono visai gulėt negalėjau, netik 
abelnat buvau susilpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vis u ii SodAiu buvau nė gyva, 
nė mirus Nors gydžia-a-paa daug daktarų, 
bet liga vis ėjo taugyk; visai neturėjau viltie* 
Ugijimn, o kaip įsistodavo mėnesinių laikas, 
visai man* pakirsdavo kankynė*. Bet kaip 
|mss jumis ats liaukis a ir atsiųstus vaistus 
ėmiau vart 't ^fi l-ai.ią kovą aav, ja pajutau, 
turtui tai vantai su hga kovojo, het kad var
tojau pagal Jus pamokinimus, tai ųetrukus 
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nūn 
po suvartojimo vaistų yru keturbia uodėllu*, 
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai l*gy. 
dyta. Plrmiaua man atakas buvo ne tuklu, o 
dabar apturėjus sveikatą tą l>rangiau»ia skar

siunčiu jums tukaUučius padėkavoalų.
Pratau paganiai. •

M. kknpkauckienė.
1M namUton st. - Ceveland,-

Latakas aaiaiorys'.
Boa 3*. Ctvsted Butte. Colo.

Kurį nieks neįstengė lėgvdyt nuo uasendy- 
to* reumaiumo ilgo*, vaikščiojai.čių dieglių 
(skausmų) po visą kūną ir ant visos sveikatos 
sunykusio. Siunčia vtUBą tatdingiauslą padė- 
kavine ut llgydy m* ir savo paveiksi* — pil- 
na i llkfs sveiku per Dr Collins Mrd. lest.

MsLovva Psorrsomr ac Daktabaib!
Teiksitės priimti Širdingą padėk a vonę . ku- 

ir pagarsiukit vietai, nes Jei ne jus 
augštas mokslas ir galybė gerų vaistų, ui 
Jau aut žemės paviršiaus nebūčiau, Nora pas 
daugelį visokių gydytojų lauk įsus ir Jie ma
ne tai neįstengė išgydyt, tik laukiau smer- 
ties. bet jus an telkta pareita paliuotavo mane 
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo krū
tinėj, dieglių fonuose, rankose, k' Joae ir po 
vistu sąnarius, kaip ir skrepliaviBo teip ka
taro plaučiuose, teipat pūslės, inkstų ligos, 
kaip ir lytiško teip abelno nusilpnėjimo, kurį 
įgavau per Jaunystės klaidas. Per jus atoronę 
ir grynus vaistus bevartojant palikau teip 
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant visko drū
tas. Tie keli todiial gal ne vienam bus paro
dymas .kelio kur apturėt, sveikatą, o 
ai gyvendamas pagal Bokalą knygos „Vado
vas in Sveikatą", busiu visada sveikas ir dė
kingas tam jus geriausiam Institutui ui visus 
gerus darbus.

Su gaodoae .
M. Tabaraa.

714 Kaaliington aL, Greenvilie. Man.

Jei tau nieks nepagelbėjo, asabiškai ar per laišką atsišauk aprašant ligą — busi išgydytas. Vaistai 
išsiuntinėjami po visą Ameriką Ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai užlaikoma. Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 lest 34th st., Nei York, N. Y.
Ateistas Maattem aaaMukai aftaas gitaras haefOn M10 iki S vai. m vieta. Vakarais: Utarsmke. Seretaje. Ketvertais b Peteycziafo aaa 7 Md • vai. 

Szvestsm tieaeas; ana 10 vai. ryta iki 1 tai. H meta.

NAUJAUSIAS ISZRADlMAS oemuToiociios moksle,
DaugyM odos )lirų judina nuo 

h<l> ,r. „uni ynu.
timo teipgi ir nuo vidurinių ligų. 
Daug urnas gauna pulkus, pleis
kanas. slinkimą plaukų, plikime 

per apsileidimą Gydosi pas neatsakančiu! 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus 14vi
lk'ja, o paskui ratote mums, kad ėmėte daugv* 
bp gyduolių ii įvairių apgavikų ir pagalbos 
negavote ir sakote, kad gal. ir musų gyduoMs 
negellAa. (Tatai meldžiame mums darodvU, 
kokia smogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turine tūkstančius originahAkųjįadė-
ksvonių ir tą salime ant sūdo prl.M kti. Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek padė-

nas,o turi retus plaukus, o ant odos matytis 
mesi plaukučiai, teitam galima suteikti'pa- 
irelbą; plaukai nėra grybai — viena diena nrtS- 
dlgs. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in- 
formaclias su plačiu anralymu. Mes nesiūlo
me prislspvry savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nS vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pas mus. Adresas
JM BRUNDZA Co .Chemist

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

Aš turtu savo nuosavybėje receptą brangintinam 
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio aš tei
ravausi atlankydama* senąją šalį. Aš žinau iš 
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal šitą receptą 
yra šlųdlen geriausiu silpniems, nerviškiem* ir 
besveikačiams vyrams. Al žinau dėlto, kad ji* 
man sugrąžino sveikatą po Ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tt Aš 
pirai* to išmėginau specialistus ir įvairius vaistu* 
bei gydymus be matorpo pagerėjimo. Teipgi ži
nau, kad daugelis kitų, sirgusių ta arkite liga nuo 
persidirbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų 
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobftglų, suny
kimo vyrybės, blogo* atmintie*, sunaikinto gyvu
mo, štoko* ambicijos, šmurknybės, nedrąsumo, 
skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir tt., ku
rie rašė man, teipgi išsigydė, kaip ir *1 pat*.

Žinodamas, kaip sunku išsigydyti šitoje šalyje, 
aš užsimaniau pagelbėti kitiems irkožnam reika
laujančiam tokio vaisto parašusiam pas mane, aš 
pasiųsiu nuorašą lito recepto ir reikalingu* pata
rimus uipečėtyteme laiške dykai. Receptą gali 
sutaisyti geroje aptiekoje už mažu* pinigu*. Klau
syk mano rodo* ir pamėgink,-o pamatysi, kad tai 
gera* vaiste*, nuo kurto busi sveikas, tvirtas ir 
laiminga*. A* už savo patarnavimą reikalauju 
50c tau pasveikus. Niekuomet *1 nereikalauju 
daugiau už litą mažą sumą Ir nereikalauja Jos kol 
tu vielikei ne pa* i talžysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al ne 
aiuučiu nieko apmokestln ir neturiu Jokio sumlslo 
išgauti pinigu* ar parduoti vaistą kurto tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per šitą laikraštĮ.

Rašyk liądien, kadangi šita tinta gal neatalkar- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visu* 
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c 
kol nepasveikti. Adresas:

C. B*nt»on, P. H. Box 655, Chicago IIL

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgą*

3255 8.Halsted st,, Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokia* lidnpanczia* 
užsisunejusias ir paslaptinga* vyru Uga*

, Daro operacija* pasekmingai.

Iszgydauj 5 dienas VARICOCELE
HYDROCELE

Be lekiu aerszuiie r akautoim
Išgydau kiekvieną sergantį Varicocele, Strlktura. teipgi užkrečiančiu* kraują užnuody- 

jimus, nusilpnėjimą nervų, Hydrooelf arba vyrų lytiška* liga*. Tokias gar*ia* ofertes tel
kiame visiem* tiem* kurte buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir išdarė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog aš turiu vienintelį būdą su kurio pageiba aut visados 
Jut išgydysiu

Nemokėkite už neitgydymą. tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors tabai-užsisenėjusiua, išgydau galutinaL

Į PLAUČIAI
Berguntiejie duaulla, bronchitą 

art* džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per (trau
kimą 'O x a 1 i n o gazų.

PRIVATlŠKAS vyru ligas.
Aš išgydsu kiekvieną greitai ant 

visados ir didžiausioj paslapty J

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

Iszgydau gųluitaa

Specialistas motetu ir 
.____ vyru Ugu.______

MOTERIŠKAS LIGAS.
Patinimus gimdos, skaudėjimu* 

pečių, baltllgę. pagal mano meto- 
dos sutaisytus vaistus iėgydau pa- 
sekmingiausiai.

KRAUJO UŽNUOOYJIMUS. 
ir odos ligas, paveizdan: išbėri
mus, skaudulius, plaukų nuslin- 
kimus ir tt.

KALBU LIETUVIŠKAI.

DR. L. E. ZINS, 247 Y. Ma$son ir t&mp&s San^omon SL, CHICAGOJK.

3120 So. HALSTED ST. CHICAGO

Pristatome guodot. kunigams
Geriausias plotkeles, keptu elektriką, be mlullą ir kitų priemaišų:

KOMUNIJOMS, HOSTIJOMS
IR SVEN. EUCHARISTIJOMS irt.

Vartojamu Katallkllkose Bažnyčiose. :: Praiykito musų Kataliogo No^įjl

The Slstčrs ot BetHatiy 
(Raiykite vokiikal ar angliukai.) ,t ERIE, PENN '

Lietuviu Baktarae|

Marija Dow,
Kauno gub., Šiaulių paj

A U JI TAVORAI 
AVJOS PREKES 
aasjas kataliogas 1

Pranuku Tautiečiam! kad reikalaujant gerą daiktą, k. L 
Laikrodėlių. Lenciūgėlių. Žiedą, Fonografą. Armoniką ir 

kitokią visokių daiktą. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite p» 
mane; ik kitą miestą parašykite laikką paduodami save adresą, tai pri-

- siąsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuvikko kalbo dovaaaš. 
katrame yra kimtai visokią daiktą paveikslai ir (kainos) prekės.
Ik kitą miestą, apsteliavimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčia f'

arba pačtą. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS, *
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Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

r Baukieriai. .
Męs skolijame Pinigus ant tnrtenyblų ir Jei

tu rengiesi tmrtenybg pirkti, mąs su džiaugsmą Y83 W. 18th 3TRECT, . CH 
prigelbėalme, paskolindami tau dalį pirkinio pi* Telefonas Caaal 1208, Telefonas 
nigų. Greita* veikimas. Lengvos išlygos. Agen- Te lėto n uotl galima ii kk-kvieac 
tai apmokami dosniai. pMmkuiuigui visokias ligas į
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