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I įpOMTlSKOS ŽIM10S. 
| ! BevolIocIJa Maskolijoj.
S Dama jau pradėjo darbuo- 
|| tiesi. Stolypin jau apreiškė 
| savo sumanymus, kurie vie- I nok vargiai užganėdys net 
lUdemokratų partijos atstovus. 
| Svarbiausi Stolypino pažadė- 
feįffrtfyra: panaikiuipias ka

res laiko stovio, autonomija 
atskirą kraštų; didesnė lai- 

| nortačiatikiškiems tikėji- 
i maras, bet būvant visgi sta- 
j- čiatikys^ei viešpatystės tikė- 
! JinfO. J>rieš kurį kiti tikėju 
i mai turi nusilenkti. Daū- 
Į gitu Stolypino sumanymuose 

nieko svarbesnio 4ėra.
Suprantama, kad rando 

•sumanymai negali užganėdin
ti žmonių. Stolypinui tuo« 
jaus ir atsakė Kaukazo gru- 
linų atstovas, išrodydamas 
Stolypino valdžios pasielgi
mą su įmonėms, apkaltinda
mas randą. Kalba Kaukazo 
atstovo nepatiko Stolypinui 
ir jie, iant Jos atsakydamas, | 
terp kitko pasakė: randas 
Paleidžia, girdi, kritikuoti, 
periiųrėti Jo sumanymus dū
mai paduotus, bet jeigu, 
girdi, durna laikys jam pri
kištą šautuvą prie krutinėį, 
tai busią blogai! Mat Stoly- 

Į pin drysta Jau gazdinti du- 
f mą, įmonių išrinktus atsto- 
■ 'vos, noųs žmonės, rinkdami 

priešingus Jam | atstovus, ai- 
1 šklai1 parodė, jog jam neužsi- 
/^tiki Kitur tokiam atsitiki

me, ministeriai neturinti 
žmonių užsitikėjimo, tuojaus 
pasitrauktų nuo vietų, jas 
užleistų tokiems, kokiems la
biau užsitiki žmonės. Stoly
pin gi daro atbulai: jis dry
sta gąsdinti žmonių atstovus, 
Jeigu jie nebus jam prielan
kus, Teip besielgiant ran
dui, kuriam dar vis iš makau
lėm negali išeiti svajonė, kad 

I žmonės privalo vien užtyir- 
I *armL sumanymus,
Į bet Jų negali nė koktroliuo-
[ " ti, n# kaltinti- už blogus dar

bu?, ir Jam gali būt blo
gai- Į

H $5 d. kovo demokratai pa
davė įnešimą panaikinti ka- 

i. - rė$ lauko teismus. Debatuo
se dalyvavo atstovai visų 

| partijų ir, žinoma, kiekvie
nas kitaip perstatinėjo de
mokratų reikalavimą. Kon
servatyvų atstovas Šulgin, 

F gindamas karės lauko tęi- 
p. rį/apus, kalbino demokratus 

reikalauti teipgi panaikini? 
mbir revoliucijonierių įvestų 

| Jeismų. Besarabijos atsto- 
F v^s, dvarininkas Pureškevič, 

gynė teipgi Stolypino įvestus 
karės lauko teismus. Demo
kratas Teslinko kaltino ran
dą, kuris įvedė karės lauko 
teismus prieš revoliucijonie- 
rius ir laisvės, reikalaujan
čius, bet ne-prieš reakcijo- 

b nieriškus žmogžudžiui. Ka
zokų atstovas protestavo 
t>rieš vartojimą kariumenės 

L atlikimui budelių pareigų.
Uždarant durną vakare, 

buvo dar 50 kalbėtojų sura
šė- Taigi reikia manyti, Jog 
P^rkratinėjimas panaikini
mo karės lauko teismų trauk
sis dar porą dienų, paskui 
bus balsavimai, -kurie neži- 
nia, kaip išpuls.

Klausyme peržiūrėjimo 
rando darbų šelpime baduo- 
lių, koiis^rvatyvai, lenkai ir 

i demokratai balsavo prieš at- 
stovus kairiųjų partijų. Bal- 

Muojant, vienok, už pana iki-

tai balsuotų su rando Šąli- < 
ninkais, kadangi pats reika
lavimas Juk demokratų pa
duotas, Jie todėl negali prieš 
savo reikalavimą balsuoti. 
Demokratų ir kairiųjų par
tijų atstovų balsai turi per
sverti balsus konservatyvų, 
kurie šitame klausyme liktų 
vieni. Nėra, todėl, abejo
nės, kad reikalavimas panai
kinimo karės lauko teismų 
pereis durnoj. Iki Šiol apie 
tą reikalavimą . Stolypin ne
atsiliepė. Žinoma, durnos 
priimtas užmanymas turės 
pereiti dar per viešpatystės 
rodą, kuri visa yra po Stoly- 
pino įtekme, Ji didesnėj da- 
lyj susideda iš caro paskirtų 
urėdninkų, o ne rinktų. 
Ji pritars, be abejonės, vis
kam, ko reikalaus ministerių 
pirmininkas Stolypin.

Lenkai, matyt, nuo rando 
tikisi gauti daugiau, todėl 
durnoj Jie ir remia randą su 
skriauda kitų Maskolijos gy
ventojų, randui pardavinėja 
savo balsus. Iš tikro dabar
tiniai lenkai perkeitė savo 
kailį, Jų nė . pažinti negali
ma. Pabaigoj pirmos pusės 
pereito 19 amžfkus, lenkus 
galima buvo rasti visur eilėse 
kovojančių už laisvę, dabar 
gi jie, Jeigu nuo reakcijonie- 
riško rando Lenkijai tikisi 
daugiau laisvių apturėti, 
balsuoja už randą. 1848 m. 
garsus vokiškas socijalisti- 
škas raštininkas Marx išsita
rė, jog nesigailėtų, jeigu, 
dėl jų tamsumo ir atžagarei- 
viškumo, slaviškos tautos bu
tų išskerstos, išėmus vien 
lenkų. Marx mat neperma- 
tė, kad per 60 metų lenkai 
teip persikeis. Verguvė ir 
prispaudimas sųdemoralizatfo 
lenkus, nužengė Jie vėžio 
žingsniu atgal, o svietiii 
stengiasi įkalbėti, kad Jie 
yra visgi laisves apginėjais. 
Šiądien jie laisvės perkup- 
čiai, bet nelaisvės apginėjai, 
jie laisvės nori tik sau, bet 
ne kitiems. Už tai seniau 
lenkų pusėj buvo simpatijos 
apšviestesnių tautų, dabar gi 
jie užsitraukia vis didesnę 
panieką.

Pats šaukia, kad Juos 
skriaudžia Vokietijoj, kad 
lenkų vaikus verčia tikėjimo 

’ mokytis svetimoj kalboj, bet 
ten, kur valdžia lenkų ran
kose, kaip antai Galicijoj, 
lenkai su rusinais elgiasi

1 teip, kaip Prūsuose valdžios 
elgiasi su lenkais. Stengiasi 

! jie tą patį daryti ir Lietuvoj, 
o paskui rugbja, kad lietu
viai ir rusinai jiems netiki. 
Kas kokią sėklą sėja, tokius 
ir vaisius turi rinkti. Už 
piktą nieks geru neužmoka. 
Negali lenkai suprasti, kodėl 
Suvalkų gub. lietuviai reika
lauja, kad ta gubernija bu
tų priskirta prie Kauno ir 
Vilniaus gubernijų. Tuom 
tarpu, tą nesunku suprasti: 
lietuviai nenori Lenkijoj lik
ti todėl, kad neužsitiki Lenkų 
teisingumui: autonomiškoj 
Lenkijoj Jie ir su l^tuviais 
galėtų elgtiesi teip, kaip el
giasi su lenkais vokiečiai 
Prusnose. Neužsitikėjimą 
lenkams platina labiausiai 
lenkiški laikraščiai, siundan
ti ant visų nelenkų.

Vidurinė Amerika.
.Garsi karė terp Hondūrą- 

so ir Nicaraguos artinasi prie 
galo. Nors Hondurasui pa- 

jmųai?e- dėjo respublika San Salva- 
emokra- dor, bet Nicaraguos į prasi-
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ir dvarų. Kaimiečiai užėmė 
daug miestų, išplėšė žydų 
kromus, kaip kokius miestus 
išdegino. Žydai bėga iš Ru
munijos pulkais į Vengriją. 
Laikraščiai tiesiok apkaltina 
maskolišką reakcijonierių ly
gą už tuos maištui ir, sako, 
kad ji Rumunijoj Juos sukė
lė ir palaiko. Randas į Mol
daviją, kur užgimė tie mai
štai, sutraukė 32000 karei
vių, bet to kareivių skaitliaus 
nepakanka. Sušaukė po 
ginklu ir rezervos kareivius, 
bet tie kareiviai daugelyj 
vietų ėjo išvien su sukilu
siais kaimiečiais: jie išvien, 
kaip Maskolijoj kazokai, da
lyvavo nekenčiamų Čia žydų 
skerdynėse, vietoj ginti už
pultus žydus. Maištai tie 
dar traukiasi, iki šiol Jų 
pasisekė suvaldyti.

dentas Zslaya sumušė galu
tinai, mūšyje po Chaluteca, 
sujungtas Honduraso ir San 
Salvadoro armijas. Mūšyje 
krito iš abiejų pusių daug 
kareivių. Honduraso prezi
dentas, vadovas sujungtų ka- 
riumenių, Jenerolas Bonilla, 
nuo mūšio lauko mažoje val
tyje pabėgo. Nicaragua iš
siuntė laivus jį gaudyti, bet 
matyt nepagavo, kadangi se
kretorius amerikoniškos mi
sijos Hondurase, Brown, 
pranešė į Washingtoną, Jog 
Bonilla organizuoja vėl Hon
duraso kariumenę ir rengia 
dar smarkų pasipriešinimą 
Nicaraguai, klausymas tik 
ar ilgai Jis galės priešintieji. 
Net namieje skaitlius jo prie
šininkų didinasi. Neužga
nėdinti iš Jo valdžios pristo
ja prie pergalėtojų. Besi- 
priešinimas Jau bus tik ne
reikalingu kraujo pralieji
mu, pergalės Jau negali nu
kreipti į Honduraso pusę.

Nicaraguos kariumenė, 
pergalėjusi priešus po Cha
luteca, nutraukė Honduraso 
sostapilės, miesto Tegucigal- 
pa link ir jį užėmė 25 d. ko
vo. Dabar Jau visos svarbe- 
snėsės Honduraso tvirtynės 
pateko į Nicaraguos kariu- 
menės rankas, todėl prezi
dentas Bonilla netari nė 
atsiremti, nėra tinkamos 
tos nė suorganizavimui 
riumenės.

Suvienytos Valstijos teip- 
gi nori į karę įsikišti ir Ją 
sustabdyti, tik randas bijo
si, kad įsikišimas nesuerzin
tų perdaug visų vidurinės ir 
'pietinės Amerikos ispaniškų 
respublikų, kurios ir teip 
jau su neužsitikėjimu žiuri Į 
pasielgimą didžiausios Ame
rikos respublikos, kuri, išti- 
kro, plėsdama nuo silpnų že
mės plotus, aut užsitikėjimo 
ir , neužsipelnė. Bet dabar 
bent Suvienytos Valstijos 
pryšakin stumia teipgi ispa
niškos kilmės žmonių apgy
ventą Mexiką sutaikyti vi
durinės Amerikos respubli
kas. Gal pasiseks galą ka
rei padaryti.

kur 
vie
ką*

Prancūzija.
Vokiški agentai Morokko 

viešpatystėj buvo beveik iš
stūmę prancūzų įtekmę. 
Prancūzai iš syk, ar nematė 
intrigų, ar gal nenorėjo er- 
zintiesi su Vokietija. Vo
kiečiai sėjo terp maurų ne- 
kentimą prancūzų, bet tas iš
davė visai priešingus, negu 
vokiečiai, geidė, vaisius. Su
kurstyti vokiškų agentų 
maurai užpuolė ant darančių 
matavimus prancūzų ir užmu
šė matavimo komisijos per- 
dėtinį, daktarą Mauchamps.

Prancūzijos užrubežiriių 
dalykų ministeris, už tai, mi- 
nisterių susirinkime, užmanė 
nubausti Morokko, jeigu Ji 
atsisakys už tai duoti užga- 
nėdinimą. Ministeriai nuta
rė siųsti kariumenę per ru- 
bežių ir užimti prigulintį 
Morokko sultanui Oudja ap
skritį. Algiero kariškos val
džios gavo jau žinią apie mi- 
nisterių nusprendimą; ant 
rubežiaus renkasi kariumenė; 
vadovu jos bus jenerolas 
Liautey. Dabar, . nors Vo
kietija ir protestuotų, prote
stas negali prancūzų sulaiky
ti, nes tąsyk Prancūzijos įte
kmė visoj Afrikoj nupultų.

KumunŲa.
Rumunijoj sukilo kaimie

čiai ir užpuldinėja ant žydų

ne-

IS LIETUVOS.
Is Vilkaviškio, Su v- gub..

Vasario 2 d., ant Vilkavi* 
akio stoties areštuotas „Skar
do” korespondentas. Važia
vo jis į Sena pilę surinkti ži
nių apie rinkimus į durną 
Suvalkų gubernijoj. Pas jį 
buvo rastas i»asportas Šuk
ėtos vardu. 5 vasario išsiai
škino, kad suimtojo paspor- 
tas — netikras, ir suimtasai 
pasisakė ėsąs K. Jurgelionis, 
kurio seniai jau Jieško Petdr- 
burgo policija. Dabar Jur- 
gelionį iš Vilkauki o kalėji
mo varys etapu į Peterburgą. 
Etapas eis per Kauną, Vil
nių ir, rodos, Dvinską; tęsis 
kokias 2—3 sanvaites. -

' \Sk?

Iš K ai varlio* kalėjimo, 
Suv. gub..

Prasidėjus gavėniai, mums 
nebenorėjo duoti tokio valgio 
kaip vis duodavo, bet — su 
pasiiiku. Kaliniai nutarė to
kio valgio nepriimti. Vasa
rio 13 d., t. y., pirmą gavė- 
nios dieną, išryto, atnešus 
viralą uždarytą (užlietą) su 
aliejum, męs atsišakėme-jį 
priimti ir tuojau nutarėm 
badauti; prie badavimo pri
sidėjo politiški ir kriminali- 
ški, išviso 94 (mažesn^-pu^ėr 
— išviso kalinių yra 194). 
Admiuistratyviškiejie ir at
sarginiai atsisakė. Badavom 
dieną — nieko gero. Antrą 
dieną atvažiavo pasiųstas iš 
Suvalkų buvusis Kalvarijos 
pavieto viršininkas, Gorie- 
lov. Jis pasišaukė pas save 
iš badaujančiųjų kamerų po 
du kaliniu, susirinko į kon
torą apie 20 žmonių. Klau
sia mus, ko norim. Pasa
kėm, kad reikalaujame:

1) Kad valgį duotų gavė
nioj tokį pat, kaip visada 
duodavo.

2) Blokinius bliudus — 
medinių vietoj,

3) Kad butų duodamas ži
burys.

Gorielov prižadėjo viską iš
pildyti, tik pasakė, kad mė
sos gavėnioj .neduosią. Ža
dėjo prašyti generalguber
natoriaus, kąd duotų nors ne- 
dėliomis. Su tuom męs tu
rėjom pabaigti badavimą, 
nes mažai butų atsiradę ka
linių, kurie 
liau badauti, 
škiejie.

Be to, G< 
kad neužilgio 
neral-gubernatorius ir palei 
siąe admiuistrątyviškuosiuB.

Dar reikia pridėti apie mu

įjutų sutikę to- 
įjei bent politi-

tfelov pasakė, 
įvažiuosiąs ge-

sų kunigo pasielgimą. Atė
jęs paskutinį nedėldienį prieš 
gavėnią, pasakė per pamok
slą, kad męs pasnikautume 
ir priimtume valgį, kokį 
mums duos — nesipriešintu
me; pernai, ėsą, buvę bedie
viai, tai jie nenorėję pasni- 
kauti, o Šįiųet ėsą tikri kata
likai, tai turį pasnikautl.

,Sk.’

Iš Subačiaus, Ukm. pav..
Subačiaus miestelyj, sau

sio 21 d., šnipų nurodymais 
buvo suimtas Pranas Geru
lis. Nespėjus jam miestelin 
ateiti, tuojaus užpuolė jį Ra
guvos vyresnysis sargybinis 
ir miestelio šnipas Dominin
kas Kapaliunas arba Binkra- 
tas; puolė prie vaikino, iš
kratė, bet nieko nerado. Pa
skui nuvedė jį pas uriadni- 
ką ir ten baisiai primušė. 
Mušdami, klausė vaikino, 
kur padėjęs prokliamacijas? 
Jisai teisinosi, jokių proklia-' 
cijų nematęs ir nežinąs. Pa
skui pradėjo jį dar labiau 
mušti. — „Pasakyk, kas už
mušė Anykščių Orlovą! Kur 
knygos, kuriose surašyti, ko
ki policistai reikia užmušti?” 
Liepė dar prisipažinti, kad 
išlipinęs ant stoties ir prie 
valsčiaus atsišaukimus apie 
durną, bet nieko iš vaikino 
negalėjo išgauti. Paskui jį 
nuvežė Ukmergės kalėjimai). 
Išsėdėjus jam ten pusantros 
sanvaites, paleido. Mušda
mi, atsižymėjo daugiausia 
Raguvos vyresnysis sargybi
nis Vaičiūnas, miestelio šni
pas Binkratas ir Danielius 
Grigaitis; mat jie nori užsi
pelnyti nelemtosios atmin
ties Orlovo medalių. Ne ma
žiau atsižymėjo ir Jozepata 
Ivanauckaitė: mušant vaiki
ną, ji sakė: „tau teip ir rei
kia!....” Sausio 24 d., nak
tį apsilankė ir Prano tėvi
škėj neprašytiejie svečiai: 
Subačiaus uriadninkas, su 
dviem „agentais” — Ignasi- 
um Ivaškevičių ir Dominin
ku Binkratu. J ieškojo gin
klų ir atsišaukimų, bet ma
žai ką tepelnė, nors ir išlan
džiojo visus paliėpečius.

,Sk.’
Iš Dusetų, Zarasų pav..
Šį rudenį atėjo kelia tas 

atitarnavusių kareivių; iš jų 
dviejų važinėta su skraidytų
jų būriais. Matomai, Jiems 
tas darbas labai patikęs. 
Abu džiaugiasi. Vienas, 
Malakauskas iš Dusetų, sako: 
„Kad kas duotų Jam tiek ru
blių, kiek jis darbininkų yra 
užmušęs per sumišimus, tai 
pakaktų jam visam laikui tų 
pinigų gerti.” Antrasis, 
Stinbiris arba Šūkis iš Avi
žių sodžiaus, teip-pat giriasi, 
kaip mušdavęs sukilėlius, ir 
kaip Jų grudus savo arkliams 
pildavę krūvomis: Tik šiam 
paskutiniamjam pasigyrimas 
neina ant naudos. Avižių 
žmonės labiau susipratę. 
Dargi vaikai, pamatę budelį, 
šaukia paskui jį eidami: „Ei, 
Šuky, ko gi pėsčias važiuoji, 
— Jok raitas: arklys gal rie
bus, kad tiek grudų supenė
jai!” Kitas gi, pajuokdamas, 
sako: „ Kam arklius svetimus 
penėjai, — reikėjo namo at
sinešti: dabar, mat, duonos 
neturi nė kąsnio!”.... Teip 
musų žmones į juos žiuri. 
Kitur gi panašių būdelių 
gyvenimas esti dar kartesnis: 
su Jais niekas nekalba, ven
gia susitikti, ranką paduoti; 
juos seka J^’aur vien tiktai 
paniekinimas ir tylėjimas.

,Šk,’

Iš Biržių, Panev. pav..
Vasario 4 d., sargybiniai 

su šnipu užpuolė beeinantį 
gatve vieną vaikiną, kurio 
brolis neseniai sugryžo iš ka
lėjimo. Užgauti Jo nepasi
sekė, — atėjo žmonės pagel- 
bon. Vaikinui pasileidus 
bėgti, suturėjo Jį Jonas Ja- 
nuševičius. Tuojau padarė 
pas Jį sargybiniai kratą, tik 
nieko nerado: suareštavo 
pusę svaro cukraus. Kaip- 
kurie juodašimčiai ir šnipai 
turi prietaisus žmonėms mu
šti, pavyzdin, pirtininkas ant 
šikšnos nešiojasi prisirišęs 
kokius tris svarus švino; su 
tokiu įrankiu galima užmu
šti žmogų, policija gi to lyg 
nė nemato.

Be to, apylinkėj dažniau 
pradėjo atsikartoti vogimai. 
Kiti spėja, kad tą (Jarbą pra
dėję varyti ir sargybiniai. 
Teip, pas vieną Jų atrasta 
pirštinės, kurios buvo pavog
tos iš D. K.

Vieną dieną keli žmonės 
smagiai apdaužė pirtininką; 
buvo norėję mušti ir sargybi
nių, tik Jie paspėjo nuspruk
ti. Ar nebus čia tiktai atsi
lyginimas už nedoruosius Jų 
darbus? ,Sk.’

Iš Panevėžio, Kauno, gb..
Panevėžiečiai lietuviai ga

vo gubernatoriaus leidimą 
įsteigti dramos-muzikos-dai- 
nos draugiją vardu „Aidas”. 
Jo uždavinys — kelti ir la
vinti lietuvių tautišką dailę 
ir platinti apšvietimą. Tam 
tikslui „Aidas” žada daryti 
spektaklius, skaityti refera
tus, taisyti savo mokyklas, 
išleidinėti dramatiškus veika
lėlius, laikyti savo knygyną, 
skaityklą ir tt.. Skaitykloj 
bus visi lietuvių laikraščiai 
ir pirmeiviškos knygutės. 
Abelnai, „Aidas” ketina lai
kytis pirmeiviškos dvasios. 
Mokestis metams 1 rubl., 
įžengiamųjų irgi 1 rubl..

„Aidas”pasirodė jau ir sa
vo darbais. Pradėjo rengti 
knygyną ir skaityklą. Vie
nas įkūrėjų, A. Purickis, 
jau paaukavo įvairaus turi
nio 50 knygų ir žada dar pa
aukauti. Abelnai, Purickis 
daugiausiai pasirūpino „Ai
do” įkūrimu. Sausio 7 d. 
buvo „Aido” draugijos su
rengtas vakaras. V aidino 
Dviejų Moterių paveikslėlį: 
„Kaip kas išmano, teip save 
ganų” ir komediją: „Geriaus

Iš Androniškio, Ukm. p..
Vasario 1 d., žemiečių vir

šininkas ir Anykščių prista- 
vo vietininkas pasirodė Čia 
tikrais „valdonais.’’ Pirma- 
sai užpuolė ant vaito Tu
mo, kad jis neišjieškojęs mo
kesčių — uždėjo jam 5 rubl. 
pabaudos. Tam šiurkščiai 
atsiliepus, pridėjo dar 5 die
nas arešto. Pristavo gi vie
tininkas suėmė ir nugabeno 
Anykščiuosna vaitą už tai, 
kad Jis neišduodąs, kas prieš 
Naujuosius Metus kalbėjęs 
Indrioniškyj kalbą apie du
rnos rinkimus. Padarė teip- 
pat kratą pas Balį ir Kazį 
Labeikius ir Užupės Gražį. 
Balį L. ir jo brolį net už 
plaukų tąsė, paskui gi liepė 
sargybiniams šautuvų apy- 
sodais mušti vis už tai, kad 
oratoriaus pravardės nesa
kąs. Pristavo vietininkas dar 
jaunas žmogus, bet tikras 
žvėris: mušdamas, reikalau
ja sakyti, ko žmogus nežino.

,8k.’

vėliaus, negu niekad”. Vai
dinimas nusisekė pusėtinai., . 
Antraktuose vietinis choras 
padainavo keliatą tautiškų 
dainelių. Paskui buvo šo
kiai. Vakaru publika buvo 
pilnai užganėdinta.
. Reikia tikėtis, kad „Ai
dui" ir toliau gerai klosis ii 
jis įgįs visuomenės prielan
kumą. ,L.U.’

Iš Ukmergės ir Pane
vėžio.

Aprūpinimas kalinių Uk 
mergėj eina gan gerai ir nuo
lat eina geryn. Šelpiami 
yra ir prie policijos sėdintie- 
jie ir apskričio kalėjime.

Per paskutinį metų treč
dalį, t. y. per rugsėjo, spa
lio, lapkričio ir gruodžio mė
nesius iš kankinių kasos ta
po nusiųsta 50 rublių, o ant 
vietos surinkta 31 r. 75 kap. 
Apart pinigų, žmonės aukavo 
sūrių, sviesto, žirnių, kiauši
nių ir kt.

Visi tie pinigai 81 r. 75 k. 
tapo teip sunaudoti: kny« 
goms 3 rubl. 5 kap., drobei 
marškiniams 9 rubl. 12 kap., 
o kiti — valgomiems daik
tams. Kaliniai gaudavo cu
kraus, arbatos, kiaulienos, 
silkių, duonos, tabokos ir k..

Dabar nuo sausio tris die< 
nas į sanvaitę gauua šiltoi 
sriubos su mėsa. Anksčiau 
tik pietus gaudavo prie poli
cijos sėdintiejie. Abelnal 
pašelpa per tą laiką naudo
jasi apie 25 žmonės.

Prieš Kalėdas tapo išliuo- . 
suoti iš policijos: Pranas Kuz 
mickas, Nastazija Pivoraitė, 
Stepas Grinevičius, Juozai 
Juodis, o Kazimieras Žemai
tis pasiliko, bet kalba, kad 
greit ir jis busiąs paliuosuo- 
tas. Pavieto kalėjime sėdi 
nuo seniai 14 žmonių: 1) 
Juozas Madeikis, 2) Petras 
Degulis, 3) N. Rūkas, 4) An
tanas Šaučiulis, 5) Petras 
Mackevičius, 5) Povilas Jau
čia, 7) Vincentas Virbickas, 
8) Juozas Nargelis, 9) O. Ab
ramovičius, 10) Ignas Gan- >. 
covičius, 11) Adolfas Rau
donis, 12) Vladislovas Auš* *, 
veria, 13) Augustinas Keris, 
14) Petras Gasparovičius.

Panevėžio kaliniams tei- 
posgi per tą patį laiką buvo 
pristatomas valgymas ir rei
kalingi daiktai. Tam tikslui 
tapo sunaudota 90 rublių 17 
kap.; pašelpai pabėgusiems 
tapo išleista 34 r. 34 k.. Iš 
viso išleista 124 r. 51 k..

Iš kankinių kasos komiteto 
gauta 50 rubl., o ant vietos 
aukų surinkta 74 r. 51 k.. 
Paskutinį laiką pašelpą gau
na 19 žmonių. 1) K. Vaši- 
liauckas, 2) J. Vareikis, 3) 
T. Talačka, 4) M. Pasuon- 
skis, 5) J. Pasuonskis, 6) P. 
Garbauckas, 7) J. Inčiura, 
8) L. Nikvedavičius, 9) M. 
Dagis, 10) J. Stružas, 11) P. 
Gerulis, 12) J. Gerulis, 13) 
Pr. Gerefeldas, 14) S. Sta
siūnas, 15) L. Lankauckas, 
16) P. Petlickis, 17) J. Vai
tiekūnas, 18) K. Žekis, 19) 
Šaučiulis.

Panevėžy  j, 12 d. vasario, 
apie 300 žmonių išleido du
rnos atstovą A. Kupstą į Pet- 
rapilę. Lydėjo jį daugiau
sia nuskurę bežemiai ir ma 
žažemiai valstiečiai: lietu
viai, žydai, lenkai ir rusai; 
vyrai ir moters.

’ Ant stoties A. Kupstas pa 
sakė Jdvi karštas prakalbas 
lietuviškoj ir maskoliškoj 
kalbose. Perkratė carizmo 
viešpątavimą dabar; kulkų,



durtuvų, kartuvių, kalėjimo 
pasekmes ir busimosios dū
mos kovų su karo lauko tei
smais ir tt.. Užbaigė šauk
smu: ,,Šalin senųjų valdžių! 
Šalin sauvaliavimas! Lai gy
vuoja žmonių valdžia! Lai 
gyvuoja.... ” į čia jam ne
pasisekė užbaigti: minia pa- 

, griebė jį ant rankų ir kilno
dama, smarkiai šaukė „ura, 

’ ura!” Minia nusiramino, pa
leido atstovų, kuris atsistojęs 

/ ant vagono laiptų, užtraukė:
Atsisakom nuo senojo svie

to.” Dalis minios dainavo, 
kita Šaukė: ,,Žemės ir Lai
svės”, treti „ura”. Teip tat 
panevėžiečiai palydėjo vieną 
iš Lietuvos atstovų. ,L.U.’

Iš Pandėlio, Zarasų p*v..
Lebedžių lauke uriadnikas 

sulaikė vienų vaikinų, Jodei- 
ką, ėjusį šaudyti kurapkų. 
Pasikvietęs sargybinius, pa
darė pas jo tėvą kratą ir su
ėmę, nuvežė jį Panemuniu 
pas pristovų. Už kelių die
nu nuvažiavo 3 ūkininkai iš
imti jo ant parankos, bet pri- 
stovas pasodino ir juos; kiek 
pabuvus, tačiaus, paleido.

• ,Sk.’

Iš Joniškio, Šiaulių pav..
Vieną nedėlią du vaikinu 

buvo nuvykę Į Letkunų dva
rą, norėdami praplatinti terp 
darbininkų ir kumečiu mok- 

'slo knygelių. Kitose vieto
se jjįos labai meiliai priimda
vo ir dėkavodavo už tai, kad 
jų neužmiršta. Bet čia butą 

^didelių tamsuolių. Neišma
nėliai — išvijo tuos vaikinus 
laukan, sakydami: „Nereikia 
*streikininkų’, laukan iš d va
ro’A Bobos, vyrai, pagriebę 

♦ pagalius, pradėjo vytis juos, 
rėkdami: ,,užmušti juos rei
kia!” Bet vaikinai spėjo pa
sislėpti miškan. Teip dar 
didelis čia žmonių nesusipra
timas, teip dar ,, gilioj pasi
nėrę tamsybėj”, čia jie tebe- 
skursta.... ,8k. ’

Iš Anykščių, Ukm. pav..
Čia nelabai seniai apkūlė 

gerokai šnipų Krapelį. Pra
sidėjus reakcijai, jis^susibi- 

' čiųliavo su valdžios tarnais 
ir pradėjo išdavinėti nepatin
kamuosius jam žmones. Jo 

< nurodymais buvo suimtas Ig. 
Gavėnaričius, Kastečka, abu 
iš Svėdasų ir dar keli. Mi- 
nėtasai šnipas turi aludę: 
Svėdasuose.

Bežemiai buvo sujudę dė
lei pakilusios kainos ant ru- 
-gių. Kaip-kurie žydai turė
jo daug prisipirkę* grudų. 
Bežemių buris, nuėjęs su pri- 
stavu pas juos, sustatė proto
kolų, kad neišvežtų geležin
keliu grudų iš Anykščių. 

’ Žydai aiškino jiems, kad čia 
dar ne badas, sulyginant su 

, kitais kraštais, kur jie siun
čiu grudus.
'Už ,,Naujosios Gadynės” 
platinimų Kazimieras Justi- 
navičius teismo nubaustas 10 
rabi. 15 kap. baudos arba 3 
paroms kalėjimo. Vasario 7 
d. Anykščių uriadnikas Įda
vė jam kortelę, ant kurios 

% buvo parašyta: užmokėti 10 
rubl. 15 kap.. Trijų parų 
paminėta nebuvo: mat, val
džia geriau malonėtų, kad 

.< butų pinigais užmokėta. Juk 
i kalėjime reikės jis dar penė
ti! . 10 rubl. .15 kap. gauti — 
tai geras uždarbis, ypač da- 
bartinįame laike, kada vai- 

* džiai trakštaf]pinigų šnipams 
užlaikyti. Kazimieras Justi- 
navičius pasakė, kad pinigų 
neturįs ir geriau atsėdėsiąs. 
Uriadninkas pareikalavo liu
dininkų, kad tikrai jis pini
gų neturi. • ,8k.’

slo. Atsitiko teip: 1905 me
tų rudenį, kuomet viso* Lie
tuvos valstiečiai buvo sukilę 
prieš senąją vyriausybę ir 
ėmė uždarinėti valsčius, nai
kinti popierius, varyti iš val
sčių senajai vyriausybei atsi
davusius raštininkus, viršai
čius (staršinas), mokytojus- 
rusus ir rinkti jų vieton ki
tus, tada keliatas ginkluotų 
vaikinų (tartum visiškai ne 
su politišku tikslu), atėję 
naktį, išplėšė StumbriŠkio 
valsčiaus duris, išvogė pini
gus, viską sudraskė ir išėjo. 
Tada buvo sudraskytas ir 
tas caro paveikslas.

Per šiuos Naujus 
valsčiaus tarnas Lekerauc- 
kas, gerdamas su felčeriu 
Mucinu ir čežėju Sleiviu, 
ėmė pliaukši, kad caro pa
veikslą jis pats sudraską, 
paliepus Sruogai, kuomet dar 
jis nebuvo raštininku. Tuo
du juodašimčiu, Šleivys ir 
Nueinąs, suradę gerą progą 
patarnauti valdžiai, nakčia 
nusibaldė pas Gelažių uriad- 
nikų, prikėlė iš miego ir lie
pė eiti suimti Sruogą. Uriad
nikas, surinkęs visus sargy
binius, nusibaldė valsčiun itjį 
padarė kratą pas Sruogą. 
Sruogos tada butą Panevėžy
je, kur jį kitų dieną tas pats 
uriadnikas su sargybiniais 
suėmė ir nuvarė kalėjimam

Gėda ir labai negražu iš
davinėti savuosius žmones v i
valdžios bernams!!! Atsi
minkite, kad visus juodašim
čius ir išdavikus laukia bai
sus likimas?....

Tuom pačiu sujudimo lai
ku Žfumbriškyje atstatė ir 
rusą mokytoją. Dabar jau 
yra lietuvis, ir žmonės labai 
juom džiaugiasi. Tik pa
čiam mokytojui didelis var
gas, nes vaikų mokyklėlėje 
yra arti šimto. Tiek vaikų 
mokyt vienam mokytojui la
bai/ sunku ir neparanku. 
Reikėtų ir daugiau mokyklų 
pastatyt tam pačiam vals
čiuje. ,L.U?

Iš Stumbrlšlio, Panev. 
apskričio.

16 d. sausio areštayo $tum- 
įį ; briškio valsčiaus raštininką 

Ig. Sruogą (lietuvį) buk tai 
už sudrąskymą ęaro paveik-

saitis; 4) sekretorium P. Vit
kauskas iš Senapilės; sąna
riais: 5) Zofija Kraučunie
nė, 6) J. Bliudžius iš 
Bliudziškių; 7) J. Brazai
tis iš Skardupių. Sudėsty
tas buvo pranešimas apskri
čio viršininkui apie paskir
stymų pareigų terp valdybos 
sąnarių. Korespondenciją 
Draugovės atlieka P. Vit
kauskas. Jo adresas: Sena- 
pilė, Petrui Vitkauskui.

Iš Senapilės, Snv. gnb..
Sausio 14 (27) d. buvo Se

na pilėje Įsteigiamasis „Sena- 
pilės Ūkininkų Draugovės” 
susirinkimas. Pribuvo į 40 
ypatų. Vardan Įsteigėjų, K. 
Grinius perskaitė Įstatymus 
ir pakvietė rašytis Į sąnarius. 
Įsirašė 38 sąnariai. Pakvie
sta išsirinkti susirinkimo pir
mininku. Išrinkta K. Gri
nius. Slaptu bąlsavimu iš
rinkti Į, valdybų: MasaitisJ., 
Vitkauskas P., Kliudžius J., 
Grinius K., Brazaitis J., Am
braziejus J. ir Kraučunienė 
Z.. Pavesta valdybai užkvie
sti specialistus pasikalbėji
mui, ar perskaitymui refera
tų ūkiškuose dalykuose. P. 
Vitkauskas pasiūlė pavesti 
valdybai suruošti šĮmet ke
liose vietose bandymus išty
rimui kokių trąšų ir kur lau
kas reikalauja. Tas reika
las, reikalaujantis platesnio 
apkalbėjimo, atidėtas vėle
sniam laikui. Susirinkimas 
nutarė už mėnesio padaryti 
visuotinų susirinkimų, pave
sti valdybai priruošti tam su
sirinkimui medegų, o per tų 
laikų sųnariam varyti agita
cijų pritraukimui naujų eų- 
narių prie Draugovės. Rim
ša apsiėmė stengtis įtaisyti 
Draugovės f iii jų Pilviškiuo
se; Brazaitis — Keturvala
kiuose. Valdybai pavesta 
atspausdinti įstatymus. Nu
tarta savo organu skaityti 
,, Lietu vos Ūkininkų” ir jame 
talpinti platesnias žinias apie 
Draugovės gyvenimų. Ap
garsinimus patalpinti visuo
se lietuviškuose laikraščiuo
se.

Tų pat dienų susirinkime 
S. U. D. valdybos išrinkta: 
1) pirmininku K. Grinius iš 
Senapilės; 2) jo vietininku 
J. Ambrazevičius iš Panuo- 
supio; 3) kasterium J. Ma

DŪMOS RINKIMAI.

1. Kauno gubernijos rln- 
kimoi.

Išrinkta buvo į Kauno gu
bernijom susivažiavimą 39 
valstiečių rinkikai, 35 dva
rininkų ir ,, mažažemių” ir 16 
miestiečių. Terp valstiečių 
didžiuma buvo vidutinių ūki
ninkų, keletas mažažemių ir 
keli turtingesniejie; vienas 
dvarininkų rinkikas dėl ligos 
neatvažiavo, du terp jų buvo 
kunigai ir vienas — devynių 
valakų „mažažemis”; terp 
miestiečių buvo 14 žydų ir 2 
krikščioniu. Valstiečių di
džiuma buvo gerai susipratę 
žmonės, ir jau pavietų susi
rinkimuose daugeliui iš jų 
buvo kalte įkalta, kad jokiu 
budu Besidėtų su dvarinin
kais ir kunigai*. — Teip jie 
ir padarė, norint begalo mei
linosi ponai ir veržėsi kuni
gai-

Pradėjo rinkties Kaune 
valstiečiai, kaip apie tai iš 
anksto buvo musų draugų 
sukalbėta, jau 3 vasario die
ną. Valdžios buvo pavesti 
jiems už dykų ,,žmonių na
mų” numeriai, bet ne visi pa
norėjo jais naudoties: kiti 
pasisamdė numerius Peter
burgo viešbutyj. Tam-pa- 
čiam viešbutyj buvo pasam
dęs jiems 5 numerius vadi
namasis Kauno lietuvių ko
mitetas, bet valstiečiai nepri
ėmė jo mylietos, ir daugiau 
nebebuvo matyt to komiteto 
,, darbo”.

4 vasario suvažiavo dau
giau rinkikų, ir iš savo tarpo 
jie išsirinko valstiečių komi
tetą, į kurį įėjo po vieną 
žmogų iš kiekvieno pavieto. 
Visur rinkimų reikalus nuta
rė tarti bendruose susirinki
muose, o jų išpildymą , pave
dė minėtam jam komitetui; 
pavieniems rinkikams visai 
uždrausta buvo su kuo-nors 
tarties apie rinkimus. ; „Ką 
visuotinas susirinkimas nu
taria, tai turi būti visiems 
šventa, o jei kas peržengs jo 
nutarimus, tai geriau tegul 
nė namon nevažiuoja!”....

Nesugaudami niekur val- 
stiečių-rinkikų, po pietų jau 
atbėgo į Peterburgo viešbutį 
ir kunigai. Pirmutinis at
bėgo Subačiaus klebonas Kaz- 
lauckis, pasisakė „mažaže
mių” rinkėju esąs ir pradėjo 
su visais sveikinties, bet.... 

, beveik nieks jam rankos ne
pabučiavo! Pradėjo kalbėti 

i apie rinkimus, bet valstie
čiai pradėjo jam privedžioti, 
kad kunigų negalima rinkti, 

, kadangi jie visuomet po po
nais eina; kiti sakė, kad ku
nigo darbas — tai bažnyčia, 
o ne politika.... Tuo tar
pu atėjo ir kitas kunigas, 
Švėkšnos klebonas Macie- 
jauskis, apie kurį jau kelis 
kartus buvo rašyta musų 
laikraščiuose. Atėjo ir pra
dėjo kalbėt, bet susirinkimo 
pirmsėdis, daktaras Gudavi. 
čius, paprašė judviejų išeit; 
sako: „dabar mes turime sa
vo reikalus — kaip pabaig
sim, tuomet pasikalbėsim”. 
Vienok Maciejauskis nė 
klausyt to nenori ir vis varo 

i savo. Bent 5 kartus reikėjo 
jam primint, kad išeitų, ir 

[ tik-tik galų gale išėjo. Teip- 
pat buvo išprašyti ir dukart 

, atėjusi e jie dvarininkai To
kie jie meilus pasirodė, to-

bus, Jei jus jų klausysit, o 
ne savo protu gyvensit, jei 
nenusiųait į durnų tokių žmo
nių, kurie tikrai myli savo 
kraštų ir tikėjimų”, Jam 
atsakė patįs valstiečiai ir 
ypatingai ant to spyrė, kad 
negalima kunigų rinkti, nes 
jie visuomet po valdžia ir po 
ponais eina. Kunigas išro- 
d i nėjo, kad jis anaiptol nesi
teikiąs į durną, tik persergį* 
žmonės nuo visokių ponai
čių.... Tuomet pasiprašė 
balso vienas iš tų „ponaičių”. 
Jam leido valstiečiai kalbėt, 
norint Jis visai prie rinkikų 
neprigulėjo — svečiu buvo. 
Ir jis aiškino valstiečiams, 
kad būtinai reikia, ypatingai 
tokiam svarbiam laike, savo 
protu gyventi, bet anaiptol 
ne kunigų protų. „Mes la
bai gerai žinome, kal
bėjo Jis, kas labiausia skau
da nuvargusiam valstiečiui, 
— tai dabartinės musų val
džios prispaudimas Ir turtin
gųjų išnaudojimas; žinome 
teip-pat labai gerai, kaip mu
sų kunigai gina juos nuo to 
prispaudimo, kaip keikia per 
pamokslus, su purvais drab
sto tikruosius laisvės kovoto
jus savo laikraščiuose ir juo
dašimčių knygelėje, kaip iš
rišimo neduoda tiems, kurie 
skaito nepatinkamus jiems 

, raštus. Mes žinome gerai

kie rlipesttagil.... Jiems 
buvo ptanefta, kad ant ryto
jaus dešimtoj iš ryto ateitų.

PasiMkę yieni, valstiečiai 
pradėję tarties apie kandida
tus į duynų ifc>apie tuos reika- 
lavintu^ kuriuos reikalinga 
kuogrdfČiausia iškovot nuo 
valdžiom. Čia pasipylė val
stiečių skundai ant dabarti
nės musų valdžios ir jos tar
nų sauvalės, dvarininkų iš
naudojimo ir kunigų godu
mo. Ir ne vien tik skundėsi 
jie, bet ir stačiai nurodinėjo, 
kad reikalinga visam tam 
prašalinti: reikalinga visų- 
pirmiausia amnestija, tai yra 
reikalinga, kad butų paliuo- 
suoti visi politikos „prasi
kaltėliai”, reikalinga, kad 
butų išnaikintos visokios pa
didintosios sargybos, karo 
metas, karo lauko teismai ir 
mirties bausmė; reikalinga 
tikra laisvė, o ne tiktai ant 
popietes, reikalinga žmonių 
valdžia, išrinkta visuotinu, 
lygiu, teisiu ir slaptu balsa
vimu; reikalinga, kad visi 
valdininkai butų pačių žmo
nių renkami ir kad ministe- 
riai atsakytų prieš seimą; 
reikalinga autonomija Lietu
vai; reikalinga, kad žemė 
prigulėtų tiems, kurie Ją dir
ba, o ne kokiems ponam*, 
kurie tankiai nū piršto prie j 
Jo* neprideda; reikalinga,' _
kad atimtoji iš valstiečių že- Minusų vyskupų aplinkraščius, 
mė butų be jokio atlyginimo, kuriuose jie tą-patį skelbia, 
jiems sugrąžinta; girios ir ką ir musų kunigai, ’ žinome 
vandens turi pasidaryti viso 
valsčiaus arba pavieto turtu; 
reikalinga, kad butų įvesti 
pežangit^ie mokesčiai, tai 
yra Juq daugiau kas turi 
pelno, juo daugiau ir turi 
mokėt; vietoj dabartinės ka
ri u menes turi būti įvesta mi
licija; be to da turi būt įve
stas priverstinas vaikų moki
nimas (prigimtoj kalboj) ir 
išleisti tam tikri įstatymai

Nutarta buvo vie-

tuos reikalavimus vienas po 
kito padavė patįs valstiečiai 
ir tokiu bud u parodė didelį 
savo susipratimų. Atžaga
reivio nė vieno nepasirodė. 
Status pirmosios durnos elgi
mąsi su valdžios tarnais buvo 
visų teisingu pripažintas ir 
išniekintas buvusiųjų atsto
vų: vyskupo Roppo, kunigo 
Jarulaičio, Sabalio ir Milvy
do pasielgimas, kurie bijojo

Viborgo manifestu pasi
rašyt.

Ir kas gi geriausia galėtų 
kovot su dabartine musų val
džia ir su visais darbo žmo
nių išnaudotojais? Be abe
jonės, ne dvarininkai ir ne 
kunigai, užtai visai nė negali 
būt kalbos apie susidėjimą 
su jais,
nų vietų atiduot žydams, o 
penkias pasilikt sau. Pažy- 
mėtiejie kandidatai buvo vie
nu balsu priimti: daktaras 
Gudavičius, Povylius, Kup
stas, Kumelis .ir advokatas 
Stašinskis; tuo tarpu nutarta 
buvo jų pravardžių niekam 
negarsint.

5 vasario išryto atėjo ku* 
mgas Maciejauskis, pranešė, 
kad dešimtoj valandoj vys
kupas atlaikysiąs tai inten
cijai mišias ir kvietė visus 
nueiti' į katedrų. Bet val
stiečiai nuipanė^kam tas vis
kas yra daroma;m da prieš tai 
girdėjo, kad dvarininkai ir 
kunigai apije taj rūpinasi, ir 
nė vienas nėjo. Susirinko 
vieni pona^. bet ne tiek mi
šių klausė, Įdėję Į duris žiu
rėjo. Net 
nuėjo ant tų mišių, o pradė
jo valstiečiams ,,pamokslą” 
sakyt, kad jie neklausytų vi
sokių ponaičių, kurie tik 
galvas jiems apsuka, o pas
kui juos pameta. ,,Ką, gir
di, gavot, paklausę jų perei
tais metais, atsisakę mokes
čius mokėti ir į kariumenę 
eiti? Nieko daugiau, kaip 
tik da didesnius vargus ir 
ašaras! Ir dabar tas-pats

kiejį į duris žiu- 
i* kunigas M. ne-

Vilniaus vyskujK) Roppo ir 
kunigo Jarulaičio pasielgimų 
durnoj, žinome, pagaliau*, tų 
garsųjį Seinų vyskupijos 
administratoriaus praloto An
tanavičiaus aplinkraštį, ku
riame jisai šaukia, kad kiek
viena valdžia nuo Dievo pa
einanti; da daugiau, tame 
aplinkraštyj jis skelbia, kad 
nieks nė į rankas nimtų prie
šingųjų valdžiai raštų, kad 
neklausytų visokių , .kursty
tojų”. o jei pasisuks kur 
toks, kad nepaleistų, bet 
nubaustų ir stačiai kad išda
vinėtų juos į valdžios ran
kas; girdi, jei to nedarys, ne
gaus išrišimo ir dagi bus iš
mestas iš tikinčiųjų skai
čiaus! Ir tų aplinkraštį skai
tė musų kunigai visose baž
nyčiose, ir nė viens iš jų 
nepakėlė prieš tai savo balso, 
o dabar jie privadžioja, kad 
ir jie prieš valdžių einu! 
Girdėjome teip-pat, kaip per 
Vilniaus susivažiavimą jie 
visi prieš valdžių kalbėjo, bet 
tik užėjo reakcijos laikai, jie 
tuoj Į kitų dūdų pradėjo 
pusti ir atsakomybę už viskų 
ant tų „ponaičių”, socijali- 
stų, sumetė. Nėra ką jau 
bekalbėti apie tai, kad musų 
kunigai visuomet po ponais 
eina, — tai kiekvienas val
stietis puikiausia, pats žino. 
Dėlto, vyrai, nesiduokite su
vedžiot tiems vilkams avies 
kailyje, o rinkite tokius at
stovus, kurie tikrais jūsų 
reikalais rupįsis! Nesidėki
te nė su dvarininkais, nė su 
kunigais, o su žydais, kurie 
neveidmainiaudami, prieš val
džią eina”....

Tuo tarpu atėjo pas val
stiečius ir ponai bajorai. 
Vienuoliktai valandai pasi
baigus, buvo paskirtas val
džios bendras .susirinkimas 
žmonių name, bet nė vienas 
valstietis, nė miestietis ten 
nenuėjo, tai ponai pas val
stiečius susigrūdo. Pradėjo 
jie da meiliau kalbėti kaip 
kunigai, ėmė išrodinėti, kad 
visi — vienos motinos-tėvy- 
nes vaikai, visų vienodi es^ 
reikalai ir dėl to visiems iš
vien reikių eiti; nebėr, girdi, 
daugiau bajorų ir mužikų -— 
visi lygus žmonės ir visiems 
lygiai rupį viso krašto reika
lai. Kuomet jiems buvo nu
rodyta, kad jie da labiau už 
kunigus po valdžia eina ir 
tik savo kišenės reikalais te
sirūpina, iškalbingiausias jų

Brenšteinas (iš Telšių) sušu
ko: ,,Neteisybė, ir mes ko
vojame su dadartine valdžia! 
Ne vienas ir bajoras kartu 
su valstiečiais sėdėjo kalėji
me”. ... — ,,Tik nė vieno iš 
tų sėdėjusiųjų neišrinkote 
jus! — atkirto jam iš šalies. 
Valstiečiai tik šypsosi, gra
žių ponų kalbų klausydami, 
b paskui patįs vienas už kito 
pradėjo pasakoti savo vargus 
ir nelaimes, kurias ant jų 
pečių ponai užtraukė. Ypa
tingai gerai atkirto dvari
ninkams Zarasų pavieto rin
kikas Biliūnas. Visų jų 
ktaštų turi apėmęs grapas 
Flateris; begalę laukų, girių 
ir ežerų turi jis sugrobęs į 
savo rankas, bet už mažiau
sių daiktų, kiek galėdamas, 
.baudžia žmogų. Vienok jų
jų kunigas liepia visiems 
prieš tą „liuciperių”, anot 
Ęiliuno žodžių, galvų lenkti, 
dargi mišių jis nelaikąs, kol 
neatvažiuoja ,, šviesiausias” 
grafas. Ir visi ponai ir ku
nigai — tokie-pat rankpel
nių neprieteliai. ,, Vilkas 
nenusimano, kad jis blogas, 
teip-pat, kaip ir avis nežino, 
kad ji gera!” Teip užbaigė 
savo kalbų. Dvarininkai jau 
aiškiai pamatė, kad nieko 
nebepadarys su valstiečiais, 
užtai iš kitos pusės pradėjo 
prie jų eiti: kaip ir kunigai, 
jie pradėjo išrodinėt, kad so- 
cljalistai tik suvadžioją žmo
nis, o paskui patįs pasisle
piu. ,,Užtai, —sako, —ne
klausykit jų kalbų ir tuščių 
prižadų, o savo protu gyven
kit.... eikit išvien su dvari
ninkais!.. .. Mes nenorime, 
-ako, kad jus mus rinktu
mėt į durnų, — mes paduosi
me savo balsus už jūsų kan
didatus, kad tik tie kandi
datai bus geri žmonės”. Po
nai pranešė, kad valstiečiai 
pasakytų, kas tokie jų kan
didatai, vienok nieko nepa
tyrė. Tik vakare, apspitę iš 
visų pusių truputį prielan
kesnius, išgavo nuo jų kan
didatų pavardes. Žinoma, 
netiko jie ponams, ir jie pra
dėjo da karščiau savo darbų 
varyt. Atsirado dargi to
kių, kurie siūlė žmonių na
mo sargui 100 ir net daugiau 
rublių, kad tik jis surastų 10 
valstiečių, karie už ponų 
kandidatus savo balsus pa
duotų. Kunigai pasikvietė, 
Į talkų iškalbi ilgesnius Kau
no kunigus, ir tie iki ketvir
tos valandos vargino kai-ku- 
riuos valstiečius, ir gražiuo
ju, ir piktuoju prikalbinėjo^ 
kad su žydais nesusidėtų, o 
rinktų kunigų. Pagaliau*, 
iš prielankesnių sau ir trokš
tančių pakliut į dūmų val
stiečių ponai ir kunigai sura
šė antrų kandidatų eilę; į ją 
pakliuvo: Girgždi s, Austinas, 
Petronis, Arbrutis ir kun. 
Maciejauskis.

Valstiečiai permatė tai ir 
nutarė, kad visi jų draugai 
atsisakytų nuo savo kandi
datūros, jei nebus ji visuoti
no susirinkimo pastatyta; 
kas nepadarys to, busiąs par
sidavėliu ponams skaitomas.

Balsuojama buvo pirmiau, 
šia už valstiečių ir žydų kan
didatus, ir visi jie buvo iš
rinkti, nors keli valstiečiai 
sulaužė duotąjį žodį. Ponai, 
nors buvo žadėję už valstie
čių kandidatus savo balsus 
laiduoti, paskui nedarė to; 
tik išgėdinti valstiečių ir pa
matę, kad vis-tiek nieko ne
laimės, kai-kurie, pagaliau*, 
už juos balsavo. Buvo pa
statę jie ir iš savo pusės mi- 
nėtuosius-kandidatus, bet tie 
atsisakė. Buvo pastatyta ir 
kun. Maciejauskio kandida
tūra. . Kaip tik jo pavardę 
ištarė pirmsėdis, tuoj dvari
ninkai pašoko prie valstiečių 
ir ėmė šaukt: , ,Na, dabar 
tai pažiūrėsim, kokie jus ka
talikai, kas jums geresnis — 
žydas, ar kunigasl” Vienok

n

nud

kunigas tegavo 40 balsų, o ’ 
Abramson buvo gavęs 49. 
Išrinkti tapo jau minėtiejie 
anam „Skardo” numery j: 
-• 1) Daktaras Gudavičiu 
Kržvilkos parapijos, Kaseli 
pav. (nuo valstiečių).

2) Antanas PovyljusišB 
viliškio valsčiaus (Šia n 
pav.), pernai metais & 
kalėjime.

. 3) Antanas Kupetas 
pat Panevėžio..

4) Povylas Kumėlis
Utenos (Ukmergės pav.).

5) Advokatas Stašinskas iž 
Kauno.

6) Advokatas Abramson iš 
Kauno.

Žmonės baisiai nudžiugę, 
kad teip puikiai išėjo rinki- 
mai; tuo tarpu jxmai ir ku
nigai, kad primanytų, visus 
tuos „buntaučikus” vandens 
šaukšte prigirdytų; kur tik 
susitikdami žmones, jie šau
kia, kad valstiečiai žydams 
pasidavę, bet nieks nebepai- 
so tokių tuščių jų kalbų.

Vincai.

2. Suvalkų gub. rinkimai
Šįmet, kaip ir pernai, Su

valkuose rinkimuose Į durną 
svarbiausių vietų buvo už
ėmęs tautos klausimas. Ko
va tarpe kunigų (žiburiečių) 
ir pirmeivių, aštri pavietų 
rinkimuose, nesidavė jausti, 
rinkėjams susi važiavus Su
valkuose. Susi važiavę Su
valkuose, rinkėjai darė susi
rinkimus pagal tautas: lietu
viai sau, žydai sau, lenkai 
sau. Lietuviai susirinko pri- 
vatiškai viešbutyj 5 vasario I 
dienų. Susirinko 23 rinkė- j 
jai (vienas dar nebuvo atvy- , 
kęs) ir keli svečiai. Vienam 
iš kunigų pakvietus, dakta
ras Basanavičius atsisėdo 
pirmininkauti. Po trumpų 
kalbų paaiškėjo, kad yra 4 
kandidatai į atstovus, bū
tent, advokatai: Balota, Le , 
onas, Spurga ir daktaras Ba j 
sanavičius. Buvo nutarta, 
kad kandidatai pirmučiausia 
išdėstytų savo pažiūras į vi
suomenės klausimus, kurie 
durnoj gali būti Svarstyti

Pirmiausia kalbėjo dakta
ras Basanavičius, teisingiaus, 
nekalbėjo, ‘ bet skaitė iš pra
džių tuos reikalavimus, ku
riuos jisai buvo surašęs, kai
po savo platformų rinkimams 
Vilkaviškyj, o paskui per- • 
skaitė trumpų straipsnelį iš 
,, Lietuvio”. . Apskritai, jo 
skaitymas padarė menką 
Įspūdį. Jo. platforma — Ii* 
berališka, bet paviršutinė,— 
matomai, daktaras gerai ne- 
apsvarstė, kų jisai gintų ir 
su kuo kovotų, nuvykęs Į 
durnų. Terp kitko, daktaras 
Basanavičius, kaip papra
stai, neiškentė neįsiveraęsį 
istorijų. Savo skaityme pa- | 
brėžė, kad ta Suvalkų gu
bernijos dalis, kur šendien j 
gyvena mozūrai (lenkai), kit
kart buvusi gryna lietuvių 
šalis (Sudavija, anot dakta
ro).

Advokato. Bulotos kalt* 
buvo daug ilgesnė r turtin
gesnė. Jis pabrėžė ir reika 
lingumų kovos su dabartine 
valdžia (reikia esą ,,nulaužy* 
ti valdžiai ragus”), palietė 
daug ir kitokių klausimu, 
nors,. bekalbėdamas, mato
mai, stengėsi nepasakyti nie
ko, kas galėtų nepatikti 
skaitlingiems tendidiemsiemi 
ūkininkams ir kunigam! 
(kunigų buvo 6). Teip an
tai, kalbėdamas apie žemėf f 
atėmimų iš katalikų kunigų^ 
jisai sakė,terp kito ko, reika- 
lausiųs, kad kunigams butų 3 
padidintos algos,nors visi ge- ' 
rai žino, kad. ir su mažomis į 
algomis musų kunigai įsten | 
gia susirinkti po kelias do* J 
šimtis tūkstančių rublių- j 
Kad Bulota vengė užgauti i 
opų ūkininkams klausima J 
apie sodžiaus da 
matyti iš to, kad,
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kalba žmonės, kuriems rupi krikščionis. Darbininkų to- 
*avo kišenė. Kunigai tylė- kiu budu buvo daugiausia, 
Jimu pritarė ūkininkams, bet ir jie vieni be kitų pagel- 
tiktai vienas kunigas,Staniu- bos išrinkti savųjų kandida-

VclIĮa no valgyti ib^no*.
New Haven, Gdn. j (Profe

sorius Yale univeftdteto, Irv- 
ing Fischer ūžt įtari nftp buk 
iš jo thinėjimų išpuolB, kad 
žmonas neprivaloitalgyti mė
sos. Europoj, neii Japonijoj 
daktarai teipgi ntirinėjo tų 
patį klausymų ir-ten išpuolė 
visai priešingai, i Japouiečiai 
pirma visai mėsas n» valgė, 
bet daktarai rado ja; reika
linga ir dabar jaįx>niečiai 
pradeda valgyti.

Pine Bluff, Ark. 22 d. 
kovo, įtaisose Bluff City 
Lumber Co. užgimė gaisras 
kuris pridirbo nuostolių ant 
pusės milijono doliarių.

Miserville, Pa. Alaus lei 
dyklose Union Brewing Co. 
siautė gaisras, kuris pridirb 
nuostolių ant 150000 dol.

AMERIKOJ. tas ir gubernatorius greitai 
ūžtvirtįs, nes mes turime ke- 
’etų gerų, įtekmingų ypatų, 
kurios tų reikalų savo įtekme 
paremia. Vienoje gerai bu
tų, jei mes apipiltume senatų 
laiškais, atkartodami savo 
reikalavimus. Todėl aš pa
tarčiau kiekvienam nuo sa
vęs, nepaisyt negražumo ran
kos rasto, ar kitko, parašyt 
į senatų konogreičiausiai; 
kas ne moka angliškai, tų 
jeib anglas pamokys porų žo
džių papiešt. Adresuokit ši- 
teip:

To the Honobrable Senator, 
Cunningbam,Harrisburg.Pa. 
Capitol.

Išgirdęs apie tolesnes pa
sekmes, pranešiu visuome
nei.

Jimu pritarė ūkininkams, bet ir jie vieni be kitų pagel- 
tiktai vienas kunigas,Staniu- bos išrinkti savųjų kandida- 
lis (iš Pajevonio), kuomet J<| tų negalėjo* jų 44 balsai — 
’^asrkė, kad darbininkai — 
naginiai ir pasileidę, pritarė: 
gerai, labai gerai!” Tai bu

vo pirmutiniai ir paskutiniai 
jo žodžiai per visų susirinki
mų.’

Baigiant apie tai rašyti, 
reikia dar paminėti vieno iš 
kunigų užklausimą apie tai, 
kaip busimiejie atstovai žiū
rės į išguldymų tikėjimo da 
tykų mokyklose; jis išreiškė 
baimę, kad pas mus neįvyktų 
teip, kaip Prancūzijoj, kur 
mokyklose tikėjimo visai ne- 
išguldo. Bulota, be abejo
nės, supranta, kad mokyklų 
uždavinys —- tai išmokinti 
skaityti ir rašyti ir duoti vai
kams apšvietimo pamatus^, ti
kėjimo gi mokinimas — tai 
bažnyčios dalykas, bet nevei
zint to, jis atsakė, kad jis, 
žinoma, stovėsiąs už tai, kad 
mokyklose tikėjimo dalykai 
butų išguldomi!

Kalboms pasibaigus, rinkė
jai padarė balsavimų, kad pa
siaiškintų už kuriuodu kan
didatu baladoti. Bebalsno- 
jaut pasirodė, kad Spurga 
gavo tiktai 2 balsu, o dakta
ras Basanavičius — 6. 
kiu budu kandidatais 
Balotas ir Leonas.

Paskui susirinkimas 
skirstė, susitaręs susirinkti 5 
valandų vakare pas Kasakai- 
tį, bet jau be svečių, nes Ka- 
sakaitis, matomai, norėdamas 
padaryti gerų, buvo gavęs lei
dimų iš policmeisterio padary
ti pas save rinkėjų susirinki-- 
mų ir pasirašė neįeisiąs į susi
rinkimų pašalinių žmonių. 
Bereikalingas patarnavimas.
,Buvo nutarta, pas Kasi- 

kaitį susieiti su žydais-rinkė- 
jais ir su lenkais.

Žydai šįmet išreiškė griež
tų norų eiti išvien, su lietu
viais ir sutiko su lietuvių 
platforma, reikalaudami sau 
tik kultūros autonomijos. 
Paaiškėjo, tad žydų reikala
vimai, dėl to žydai balsavo 
už lietuvių kandidatus,! nors 
ir be jų lietuviai turėjo už
tikrintų didžiumų.

Pasikalbėjimas su lenkais 
rpasiliko be. pasekmių. Iš at
vykusių į lietuvių susirinki
mų lenkų vienas reikalavo, 
kad lietuviai pasižadėtų ne
reikalauti atskyrimo Suval
kų gub. nuo Lenkijos kitaip, 
kaip tik durnoj, nors patįs 
rūpinasi apie Lenkijos (su 
Suvalkų gubernija) autono
mijų administracijos keliu; 
kitas kalbėjo apie lenkų ir 
lietuvių vienybę, kad išvjen 
kovotų su rusais; trečias, pa
sisakęs pirmeiviu esąs, pripa
žino lietuviams pilnų tiesų 
elgties teip, kaip jiems tin
ka.

I Paprašyti duoti- lenkams 
atsakymų ant popieros, lie
tuviai rinkėjai priversti bu
vo atsakyti, kad jokio atsa
kymo duoti negalį, nes len
kai nepadavė jokių aiškių 
užklausimų.

Turiu dar pažymėti, kad 
reikalingumų atskirt Suval
kų gubernijų nuo Lenkijos 
visi vienų.balsu pripažino, o 
rinkėjai dargi surašė tų rei
kalavimų ant popieros ir įda
vė durnos atstovams. Išrink
ti tapo Bulota įr Leonas.

3. Vilniaus gub.rinkimai.
Visi rinkikai čia pasidali

nę teip: dvarininkų — 44, 
valstiečių — 40, miestiečių— 
7 ir 1 darbininkas. Iš val
stiečių du — Kobzikas (Šven
čionių pav.) ir Kazakevičius 
(Trakų pav.) — neatvažiąvo; 
dėl to mažas valstiečių balsų 
skaičius dar labiau susimaži
no. Darbininkų rinkikas sė
dėjo kalėjime, bet ant rinki
mų turėjo jį atvesti. Iš mie-

Iš Cliicago, III.
13 d. kčvo tapoperkratinė- 

os apeliacijos apkaltintų 
Apvaizdos Dievo parapijoj 
naišto kelime 11 d. vasario. 
1906 m., kuriuos policijos su
las buvo nubaudęs pinigiš- 
kai. Teip vadinami maiši i- 
linkai buvo areštuoti ir po 
licijos slidžia Sa^bath tulus iš 
|ų nubaudė pinigiškai net 
iki $25Q.00. Tie, kurių baus
mės buvo mažos, užsimokėjo 
policijoje ir liovėsi provų. 
bet tie, kurių bausmės buvo 
per didelės, apeliavo, Ir 13 d- 
Mo mėnesio apeliacijos buvo 
(įerkratinėtos pas audžiu 
Pimkney. Sūdąs, išklausęs ar
gumentų skundėjų ir apsku
stųjų advokato, nerado jo
kios kaltės ir visus apskų
stuosius paliuogavo nuo baus
mių. Kiti tame maište daly 
vavę yra atiduoti krimina- 
liškam- sudui. Tų provos 
bus vėliau perkratinėtos.

Buvęs sude.

prieš 46 sudėtus valstiečių, 
miestiečių ir darbininkų bal
sus. Reikėjo su kuo-nors 
tarties, ir dvarininkai krei
pėsi prie žydų, bet tie atmetė 
jų rankų. Jie sakė, duosiu 
balsus už valstiečių kandida
tus, nors tie ir nenorėtų nė 
vieno žydo rinkti: valstietis, 
nors ir nemokytas, bet labiau 
nuskaustas, geriau stovės už 
teisybę, ne kaip sotusls, kad 
ir mokytas, dvarininkas. 
Dvarininkai buvo jau benu- 
siminų. Tik čia atsirado tar
pe išdavėjai: 4 Lidos apskri
čio rinkikai — V. Konono- 
vičius, A. Šturmą, P. Cicho 
ir K. Cilindz — perėjo ponų 
pusėn. Pertraukė juos Va- 
šiliškių kunigas Sakalauckas 
ir paslėpė pas ponus. Tokiu 
budu dvarininkai turėjo jau 
48 balsu*, o valstiečiai su 
miestiečių ir darbininkų rin
kikais — 44.

Rinkimų dienų išryto visi 
nuėjo bažnyčion. Čia vysk. 
Roį$ sakė pamokslų, liepda
mas rinkti maldingus katali
kus kartu su dvarininkais, 
kitaip gi Dievas nubausiųs 
numirus amžina ugnimi pe- 
kloj. Prieš pačius rinkimus) 
dar keli valstiečiai prisidėjo 
prie ponų. Dvarininkai, už
sidarę su parsidavėliais bufe
te, tarėsi, kuriuos sau tinka- 
mesnius atstovus išsirinkti.

Prieš rinkimų, visi rinki
kai kortelėmis pažymėjo kan
didatus. Dvarininkai visi j 
padavė savo balsus už vai-| 
atlečių parsidavėlius: Kono-j 
novičių ir Šturmų. Pamatė! 
valstiečiai, kad Čia juos apau-l 
ko ponai, ir nebedavė balsų; 
dargi už tuos valstiečius: 
„jeigu jie čia parsidavė po
nams, — galvojo jie, — tai 
parsiduos ir pačioj durnoj!” 
Nusiminė ir tuodu valstie
čiu: dabar tik jie pastebėjo, 
kaip didelė atsakomybė ant 
jų krinta ir atsiėmė savo 
kandidatūrų. Ir kaip gi 
jiems buvo nenusiminti, ka
da, išrinkus juos, visi valstie
čiai ėmė šaukti: „Išgamos.....
Parsidavėliai.... Milijonų 
valstiečių pardavė!.... ” Iš 
valstiečių ir miestiečių dau
giau nebenorėjo niekas sta
tyti kandidatūros, ir dvari
ninkai su parsidavėliais val
stiečiais išrinko visus savo 
šalininkus: 4 dvarininkus — 
Chominskį Chelchovskį gr. 
Putkamerį, Vankovičių ir 1 
kunigų — Rodževičių.

Valstiečiai iš savo tarpo iš 
rinko Pileikų, Ašmenos pav. 
valstietį, žmogų nekam tiku
sį- . Kada buvo apskelbta, 
kad perėjo Pileika, ponai 
ėmė ploti delnais, kalbėdami 
terp savęs: „Mųsiškis 
jo?”

Ir teip nuskurusius, 
dėjusius Vilniaus gub. 
stiečius atstovaus durnoj jų 
peniamiejie lobingi ponai- 
dvarininkai, kunigas, jų už
tarytojas, ir tamsus valstie
tis, kunigo skverno įsitvė
ręs....

Tebūna valstiečiams šių 
metų rinkimai gera pamoka 
atetyj!....

(Iš,, Skardo”).

Prairėjų gaisrui.
Ponesteeį 8. D. Nuo pe

reitos pėtnyčios šitose aplin
kinėse siaučia prairėjų gais
rai, ugnį platina smarkus 
vėjas. Ugnyje pražuvo vie 
na moteris ir jos duKtė. 
degė Jau daug farmų.

Expliozijos.
Dubois, Pa. Emporium 

parako dirbtuvėse atsitiko 
expliozija, kurios 6 darbinin
kai likosi teip sudraskyti, 
kad jų nė ženklo ne liko.

Apsivesti, arba bausmę 
mokėti.

Fort Dodge, Iowa. Mie
sto rodo nžgyrė majoro Ben
ueito užmanymą, kad visi 
nevedėliai nuo 25—45 metų 
mokėtų arba po 100 dol. 
bausmės, arba tuo jaus ai«i* 
vestų. Norintiems apsivesti 
šliubus duoda dykai. Sen
mergės štete Indianoj šteto 
tiesdarių butui padavė reika
lavimų, kad visi nevedę vy
rai, sulaukę 45 metų, butų 
žudomi chloroformu. Mat 
merginos visgi turi gerų šir
dį: net J kitų geresnį svietų 
jos nuskriaudusius per neap- 
sivedimų vyrus nori nuvary
ti bent be kaukiuimo ir skau
dėjimų; juk jos galėtų rei
kalauti, kad tokius niekšus 

[budeliai paskerstų kaip sker
džia meitėlius.

Iš

F. J. Bagočiuą.

REIKALAI '
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje. 

Musų rupesčia’.
Besiartinant Susiv. L A. 

XXII seimui, laikas Susiv. 
kuopoms ir pavieniams sąna
riams, pirm seimo apsvarsty
ti, kų turėsime naudingo pa
duot Seiman. Ar nebūtų 
naudinga musų įnešimus ap
skelbti per laikraščius ir kad 
kiti juos gvildentų-svarstytų 
ir kritikų paduotų pirm sei
mo laikraščiuose. Juk Au
gant organizacijai, dauginasi 
ir reikalai. Todėl turime 
stengtiesi palengvinti darbų, 
kad susi važiavę delegatai ga
lėtų tik užtvirtinti vienų ar 
kitų dalykų; į 3 arba 4 dienas 
negali gerai viskų apsvarsty
ti, greitai pailsta, nepratę 
būti gūdžioms, ypatingai kad 
patįs (nešintai būva alsinanti, 
sunku kita iš pirmo perskai
tymo suprasti kų rašantis no
ri išreikšti, 
pirm seimo 
organų, o ne 
ryti visokius 
butus ir nebotus seimo dele- j 
gatams, kad jie negerai nu
sprendė, neąįdarbavo.

Lengva kitą kaltinti, bet 
pats kaltintojai tankiausiai 
nenurodo tikrų kelių, ko
kiais eidami, galėtume apsi
lenkti kliūčių ir nepasiseki
mų. Dabar mes visas kaltes 
krauname ant Centrališkų 
viršininkų, kad vieni tyli ir 
nesidarbuoja, kiti vėl, kad Į 
perdaug riksmo sukelia. To
dėl turime išrasti būdų arba 
patentų,; kaip gauti Susiv. 
patentuotus viršininkus, ku
rie galėtų visiems įtikti. 
Randame rodąs neskirti pa
siuntiniais biznierių, kar- 
čiamninkų, ponaičių, katrie 
savo lėšomis važiuoja, o ma
žai apsipažinę su musų tau
tiškais reikalais ir mažai at
boja apie labų organizacijos. 
Taigi tik tie atsakomi, ku
riems kuopos arba draugy. 
stės lėšas kelionės apmoka. 
Tai klausimas, kiek tokių sų- 
si važiuoja? Trečdalys. Ši
toks išvadžiojimas ne vietoj, 
mes tik pasistatom egoistais, 
skirstydami į luomas tuos 
pačius Susiv. sauarius; su 
tuom netoli nuvažiuosime. 
Koki buvo pasiuntiniai, toki 
buvo geri: jie veikė, kiek ga
lėjo ir mes jų nepatentuosi
me; ne delegatų kaltė, jeigu 
dabartinis prezidentas nieko 
nesidarbuoja organizacijai, 
jis buvo seimo pirmsėdžiu, 
atsakančiai tvarkų vedė; su- 
lyg to delegatai sprendė, kad 
bus atsakančiu ir Susiv. vir
šininku. Nekaltė delegatų, - 
jeigu manę skyrė sekreto
rių. Aš uiekeno neprašiau 
už manę politikų varyti, tik 
rinko delegatai, turbut, no
rėdami užganėdinti visuome
nę, palikti šitam krašte vie
nų centr. komiteto sanarį, 
kad nebūtų visi iš vieno 
kampo, dėlko paskui vėl už- 
netinėjimus darytų, kad vie
šas vienoj vietoj. Ar aš tų

Nelaimė# ant geležinkeliu
Danville, III. Ant Big 

Four geležinkelio alkūnės iš
šoko iš rėlių trūkis. Prie to 
trūkio vedėjas likosi užmuš
tas, o 11 ypatų yra sužei
stų.

Los Angeles, Cal. Netoli 
nuo Čia, ant Santa Fe gele
žinkelio, susimušė du tru
kiai. Prie to 6 ypatos likosi 
užmuštos, o 17 tapo sužeistų.

gu valdžia nereikia pykties, 
Ibereikia esu jai „ragų laužy

ti”, nes, kur laužomi ragai, 
ten ir kraujas bėga, — tai 
netinka Spurgai. Jis pata
ria geruoju „išgauti iš vai-

g “ J „Jo kal- 
■ ba, apskritai imant, padarė 

labai silpną įspūdį.
Paskui kalbėjo Įvairus 

žmonės. Visi kalbėtojai kri
tikavo Spurgos norų geruoju 
išgauti iš valdžios konstituci
ją- Įdomus apsireiškimas: 
kunigai, kurie 4 Ritiny  j”, 
atsidėję, šaukia, kad socijali- 
stai geidžių kraujo pralieji
mo, čion susirinkime, išski
riant' vienų, nieko nesakė, 
kuomet buvo kalbama apie 
„ragų laužymų” valdžiai, rei
kale net stojus į atvirą ko- 

II t*!
į • Tie-patįs kunigai, kurie 
i „Šaltlnyj”, kad įmanytų, gW 
I vus suėstų visus žydus, ten 
J susirinkime, kuomet vienas 
4 iš kalbėtojų kalbėjo apie re:- 
B kilingumų pripažinti tokias- 
f pat, kaip ir sau, tiesas ki- 

» toms, Lietuvoj esančioms, 
'tautoms, būtent, žydams ir 
lenkams, nė žodžio nepasakė 
priešais,— atbulai, viens iš 
kunigų’pasiskubino pritarti: 
„žinema, ko Ea u j to ir ki
tiems!” Buvo dar kalbėta 
apie Lietuvos autonomijų, 

į kurios, anot Bulotos, reikia 
. reikalauti tautos rybose. Bu

vo nurodyta, kad -pusantros 
gubernijos autonomijos — 
permažas butų plotas, kad 
gyvenime darbininkai jau iš
rišo tų klausimų tokiu budu, 
kad Lietuvų mato ne tik Su
valkų ir Kauno, bet ir Vil
niaus ir Gardino gubernijo
se/

. Bet visos tos kalbos nela
bai judino susirinkusiųjų. 
Buvusiejie ten didfejte ūki
ninkai,’ išskiriant gal 2 ar 3, 

I- ' labai subruzdo, kuomet buvo 
pažymėta, kad busimiejie 
musų atstovai nė žodžio ne
pasakė apie sodžiaus darbi
ninkų padėjimų ir streikų 

| laisvė. Buvo pabriežta vie
no iš kalbėtojų, kad sodžiaus 
darbininkų padėjimas dar 

s blogesnis, negu dvarų darbi- 
Į ninku, apie kurių padėjimo 

pagerinimų buvo kiek-tiek 
kalbėta; buvo nurodyta, kad 

[ sodžiaus darbininkų padėji
mo pagerinimui šiuo laiku 

Į reikalingiausia yra streikų 
| laisvė. Turėdami tų laisvę, 
Į: sodžiaus darbininkai mokės 
■ ipa^įs savo gyvenimų pageriu- 
| M Šitai labai nepatiko ūki- 
L 1 ūkams: iŠ visų kampų pa- 

r^° Prle^tara vimo balsai.
ienas prirodinėjo, kad ukyj 

Į streikas negalimas, kad ūkis 
! "T,tai ne pabrikas, kad strei-
[ l'kai galį padaryti badų visoj 
Hpyj, kad darbininkus rei

klų mokyti ne streikuot, bet 
•j u®tingiuiaut ir būti sųžiuin- 

- Kąsniais. Kitas šaukė, kad 
| ^ijaldemokratai tik ištvir- 
IhUįliu; darbininkus, žodžiu,

diios konstitucijų”.
; *nRkritai ima n

Te
liko

išsi- Prieš negrus.
Littlo JRock, Ark. Čia- 

nykščio steto senatorius Mc- 
Knight įnešė senatan užma
nymą, jog ^tarnavimas ne
grų baltveidžiams Jturi būt 
pripažintas priešingu tie
soms. Kvailesnio tiesų už
manymo, turtui, dar nebuvo 
ant svieto. Ant galo Ameri
koj daug yra kvailų' tiesų ir 
tai tokių, kokias garsinti ki
tur gėdytusi. iš tikro, argi 
negras ne žmogus! Jeigu 
jis už žmogų pHįiažhitas, tai 
jam priguli ir tygita su ki
tais žmonėms tiesoe? Doros 
gi žmonės, turbut, nereika
lauja mokytieji nuo senato
rių. kurie juk politikieriai, 
o tie Amerikoj teip sudemo- 
ralizuoti, kaip niekur kitur.

Vasaros karščiai.
Gutrie, Okla. 19 d. kovo 

šitose aplinkinėse buvo toki 
karščiai, kokių šitame laike 
nė seniausi žmonės ne atme
na. , Guthrie termometras 
rodė 102° F. karščio, Okla- 
hama City 97° F., oThomase 
99°. Ir vasaros laike ne vi
sur būva toki karščiai.

Nepaprastai anksti šįmet 
užstojo karščiai. 22 
Banvillej, III. buvo 
šilumos. Čia nuo 
apsirgo jau viena
St. Louis, Mo. buvo 90c ši
lumos. Topeka, Kas. buvo 
95°. EI. Para, Tex. 93° šilu
mos.

d. kovo 
97c F. 
karščio 
y pa ta.

pėrė-

išba-
val-

15 DARBO LAUKO.
Seattle, W asu. Strei

kuoja čia 5000 darbininkų 
namų statymo. Jie reika
lauja po 3 dol. už dienos dar-
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savi-
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,nsinĮ$ , jp^^ip, kaip paprastai įstų buvo 6 žydai ir vienas

Sugriuvo pečius.
Bessemer, Ala. Woodwarde 

sugriuvo taisomas tarpinimo 
pečius ir užbėrė tūlų darbi
ninkų skaitlių. Iš po griu
vėsių ištraukė 6 negyvus, bet 
yra jų dar daugiau.

Nenori negrų.
Lawton, Okla. Čia likosi 

išlipinėti atsišaukimai su pri
sakymu negrams išsikrausty
ti iš miesto į 24 valandas, 
kitaip jie bueę išskersti.

Tvanai.
Oronville, Cal. Iš visokių 

Kalifornijos kraštų ateina 
žinios apie didelius tvanus. 
Nuostuolius tvanų padarytus 
Oronvillej skaito ant$650000. 
Kaip kokiuosė namuose van
dens yra ant 6 ptfdų giliai. 
Stocktone prigėrė tvanuose 
2 ypatos. Užtvin^ vandens 
su visu nunešė turintį 200 
gyventojų miestelį Dreadful. 
Žmonės gelbėjusi ant medžių, 
kur išbuvo 48 vat, kol juos 
išgelbėjo. Nu8. vandens 
įmirkus, žeiriįS užbėrė Santa 
Margarita tdhelį. Geležin
kelių trukiai |raIi jeėgioti tik 
į Reno, Nev", toliau linijos 
užtvinusių vandenų apsem
tos.

Gaisrai-
Anąuita, Ga. Sudegė čia 

trioba laikraščio ^Chronicle” 
ir Western Union Telegraph 
Co. Nuostolius gaįsro pada

lytus skaito ant 100000 dol’

* Loraix, Omo. Dirbtu
vėse American Shipbuilding 
Co. streikuoja darbininkai.

r Bi’kfalo, N.Y. Sustrei
kavo čia 300 darbininkų 
American Shipbuilding Co.

Wauukn. R I. Sustrei
kavo čia .200 audėjų. Jie 
reikalauja pakėlimo algų.

M StrPERIOR, WlS. 
kuoja čia darbininkai 
dirbtuvių. Dirbtuvių 
ninkai jieško seabų.

< Oswego, N. Y. Darbi
ninkams degtukų dirbtuvėse 
pakėlė algas ant 10%. To* 
se dirbtuvėse dirba 500 dar
bininkų.

c Mariom, III. Šitose ap
linkinėse rado naujus anglių 
plotus ir ketina parengti 
naujas kasyklas.

* Hibling, Min. Čianykš- 
tis sūdąs nusprendė keturis 
finus darbininkus ant 5 die
nų arešto užtai, kad jie aplei
do darbų McDonald Lumber 
Co. lentų plovyklose.

5 East ChicagoJnd. Strei
kuoja 5000 darbininkų čia- 
nykščių geležies dirbtuvių.

M Niw York. Streikuoja 
čia litograf ai jau nuo 8 mė
nesių. Dabar tik darbdaviai 
pradėjo tarybas su darbinin
kais. Nežinia dar, kokius 
vaisius išduos užmegstos ta
rybos.

East Chicago, Ind. Pa
sibaigė streikai Čianykščiose 
geležies dirbtuvėse.

5 St. Louis, Mo. Darbai 
eina čia gerai. Iš kitur pri
buvę darbininkai gauna dar
bų. Aplinkinėse bus pasta
tytos didelės karų dirbtuvės, 
kuriose ras darbų 2500 dar
bininkų.

Bisbee, Ariz. Visose ši
tų aplinkinių ’kasyklų pa
kėlė darbininkų algas iki 4 
dol. ant dienos.

M Goldfield, Nev. Prasi
dėjo vėl darbai šitų aplinki
nių aukso kasyklose.

Butte, Mont. Pasibaigė 
čia streikai tarnaujančių aut 
gatvinių karų.

M New Castle, Pa. Car- 
negies geležies dirbtuvės su
stojo dėl stokos kokso.

Mokyklų reikaluose.
Kaip visuomenei žinoma, 

aš pradėjau rinkti parašus 
peticijai, reikalaujančiai nuo 
valstijos paskyrimo pinigų 
užlaikymui sveti mžemiams 
vakarinių mokyklų visur, 
kur atsirastų bent 25 ypato« 
tokios mokyklos reikalaujan
čios. Tos peticijos jau su- 
gryžo apie 37 iš viso, nors aš 
jų buvau paskleidęs ir dau
giau (apie 90). Iš viso 2600 
parašų. Ačiū labai tiems 
draugams, kurie pasidarbavo 
šitame reikale. Ne vienas 
nusiskundė, prisiųsdAms pe- 
ticijais su parašais, kad daug 
triūso pridėjęs, kol galėjęs 
bent porų desėtkų parašų 
surinkt, nes, girdi, vieni ma
no, kad tai „prie naujos vie- 
ros”, kiti gi bijosi, kad po- 
licmouas n e išsivestų, etc. 
Ne reikia stebėtiesi, mes tu
rime Pennsylvijoj būrelį ku
nigėlių, kurie tuos žmoneles 
padarė tokiais protiškais li
goniais. Tūli draugai, su
pratę reikalo svarbumų, nu
sidavė tuoj pas savo distrieto 
atstovų prašyti jo paremt 
Įnešimų. Ačiū jiems, nes 
jie pasiskubino atlikt tų, ko 
aš nesusipratau visuomenės 
paprašyt. Navatna tik, kad 
niekur, o niekur neatsiliepė 
kunigas arba bažnytinis, rei
kalaudamas blankų arba 
bent su patarimu, kaip to
liau'veikt. Gavau daug už- 
klausymų, Vienok visi buvo 
rašyti sunkios darbininko 
raukos. Pagalinus kiti drau
gai abejoja, ar peticijos tiks, 
nes,,iš rankų į rankas dar
bininkų beeidamos, susite
pė”. Gerai, draugai, lai tie 
ponai Harrisburge pamato, 
jog ne visi tetur tokias bal
tas rankutes kaip jie. To
dėl šiuomi ištaria ačiū vi
siems pasidarbavusiems ir 
drauge pasidalysime linksma 
naujiena.

Štai laiškas rašytas Har- 
rieburgo vienos augštai sto
vinčios moteriškės, kuri ne 
mažai pasidarbavo šiame da
lyke:

Harrisburg, kovo 12, 1907.
„Musų „bilius” kaslink mo- 

myklų likos reprezentantų 
namo priimtas; 134 balsai 
parėmė jį o tų dieną ypač 
nedaug atstovų tebuvo susi
rinkusių, todėl toks ,,bi- 
lįaus” priėmimas, anot p. 
Esler (atst.) yra labai geras. 
Dabar „bilių” turės užtvir
tint senatas ir gubernatorius. 
P. Eeler paskolino man di
delį pundulį peticijų, kurias 
aš parodysiu gubernatoriui, 
o paskui jos bus perduotos 
senatoriui Cunningham. Su 
geriausiais linkėjimais, Sarah

Galima tikėties, jog seua-

todėl verčia ils 
apskelbti per 
po seimui da- 
užmetinėjimus,

■Ji
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dega; dega jis melsvai palša liepsna 
duoda daug šilumos. , To gazo negalima pa 
dalinti; yra tai chemiškas elementas; j j va’ 
dina hydrogenu. .

Taigi, perleidžiant per vandenį elektri
ką, jis pasidalina į du gazu, į palaikau 
girną oxygeną ir { degantį gazą hydrogea

Gali 
nu ka 
rinkti ab 
šituods 
pasinan 
jant tamifl 
kra prieki 
Toj prfeb 
00j, apati: ’ 
diidelėsdibĮ 
yra elektrį 
dai, o viršuj 
nė turi kra 
uus (A ir B). 
Trečioji du 
dėlė C, 8U. 
jungta su to 
mis alkūnė- 
mis, viršuj iš 
siskėtusi bo- 

anduo išstum
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užduotį pilnai atlieku, n« 
ftau Spręsti. Beje, atsakys, 
kad aš barnius sukėliau, 
siundžiau prieš socijalistus! 
Teip, bet mes gvildenkime, 
ar tas dėjosi ’ be priežasčių? 
Jeigu prezidentą*, pildy- 

; dama savo užduotį, turėjo į 
Atskaitas parašyti {žengti
nais straipsnius, gal jis butų 
kitaip išrefekęs papeikimą 
niekintojams Susiv. L. A. 
Būdams Susiv.j sąnariu ir 
viršininku, laikau pareiga 
apginti organizaciją nuo už
puolimų, vis tiek kuom tas 
užpuolikas pasirodytų. Ne- 

- turėjau noro tuomi {žeisti 
h i Liet; Soc. partiją, bet nuo 

socijalistų irgi nesitikėjau 
! tokios kritikos, nesitikėjau, 

kad tokią jie inedegą pasi
naudos, nes jie progresistai. 
Ilgiausios korespondencijos 
pilnos ypatlškų apšmeižimų, 
prasivardžiavimų nėra pro
gresu, tąi vis ‘sena metodą 
perimta nuo lietuviškų ku- 

‘ į nigų, kurie iš ambonų šmei
žia savo priešus. Gaila, kad 

Į . musų laikraščiai tokias pole
mikas leidžia kiekvienam nu
mery j atkartoti. Sakysite: 
reikalinga kritika. Teip, rei
kalinga ir labai mums reįka-

I • linga kritika, tik netokia, 
t kokia buvo vedama kelioliką 

f sanvaičių. Aš neatsiliepiau, 
tikėjausi greičiaus užsibaigs, 

į bet tas nesibaigė, kol kas no
rėjo, yisą tulžį išliejo. Vie
nok apsimalšinus barniams, 

i gal kas parodys mums silp
nas puses ir paragįs prie 

. augštesnių, ideališkų datbų.
P; Vitkauskas iš Hoboken, 

N. JĮ, kelia, apart kitų reika
lų, kaipo naują užmanymą, 
kad ,,tautiškų centų” butų 
atskira rokunda išduodama, 
gaila tik, kad draugas y. 
dar įsigilinęs Į atskaitas 
finansų S. L. A.: ten rastų, 
kad tas yra teip seniai daro
mas, kaip seniai įvesti tau
tiški reikalai ir centai: kiek 
per metup, nuo seimo 
iki seimui susideda 25c., 

aš tų mokama sentr. komit. 
algos, o kįti visi išsidalina 
tautiškiems reikalams, k. t.: 
revoliucijai, moksląeivUms, 
konkursams ir ttj..

Kiaušy m$iB kolionijodĮ su 
prieglaudoĮ namu vienas iš 
svarbiausių, reikia tą gerai, 
nuodugniai išgvildenti; ne
pakanka aprinkus žemę i nu
pirkti, bet suskaitykime, kiek 
užlaikymas pinigų reika- 

■ lauš, ir iš kur paskui tuos pi
nigus, iškasčiufi paimsime! 
Dabar laikas šitą klausymą 
ivarstyti;nepalikim vien sei
mo delegatams. Butų ge- 

. riaus, kad delegatai galėtų 
tik užtvirtinti j£,a visuome
nės išgvildentą klausymą.

Įsteigimas savos Sy L. A. 
spaustuvėj ir išleidinėjimas 
savo organo yra antru iš 
svarbiausių musų reikalų. 
Apie tai dvejopai manoma: 
vieni sako, kad organas dar 
nereikalingas, ypač kad rei
kės mokėti viršaus,kiti spren
džia, kad neatbūtinai orga
nas reikalingas. Beabėjones 
mums reikalinga spautuvė: 
yra daug drukoriško darbo, 
jį reikia svetimoms spaustu
vėms duoti atlikti. Turėda
mi savo organą, galėsime ir 
daugiaus agitacijai pašvęsti. 
Juk tik agitacija, „rekliama- 
vimu” galima šį-tą prišaukti 
ir atlikti svarbesnį darbą. 
Atsižvelgus į praeitus 1Q me- 

| tų, kada 8usiv. turėjo savo 
spaustuvę, išleidinėjo lai
kraštį knygeles ir ttai tąsyk, 
kada vos porą pūkštančių te 
turėjo sanąrių, tai dėl ko šią
dien negalima, turint Susiv. 
70C|0 sąnarių turėti savo or
ganą?

Užmanymas kun. Žilinsko 
padaryt medalikus ir parda
vinėti naudai revoliucijos 
guli pas prezidentą be veik
mės kaip ir kiti reikalai. 
Man nusibodo rašinėti ragi-
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nimo laiškai, ant kurių ne* 
gaunu atsakymo. Meldžiu 
Susi v. sąnarių tik užtaidabar i 
nekelti riksmo, nes riksmu 
neatliksime darbo. Turime 
laukti seimo, kuriame galė
sime rasti priežastis. Gal 
žmogaus sveikata ne leidžia 
dirbti! 
tų knygų 
vardų ir jų mokesčių palei
sta „krivūlė” per centr. ko
miteto sąnarius, kad jie pa
duotų savo patarimus apie 
nurodytą ,, kortelių sistemą”^' 
kaip tik sugrįž toji krivūlė, 
gavęs patarimą, * veikiai pa\ 
duosiu darban, kad ant XXII 
seimo butų jau gatavos kor
telės, nes atidėlioti ant ii-! 
giaus tą viską negalima, kny
gose labai mažai vietos nau
jai prisirašantiems sąna
riams. Apie XXII seimo 
vietą ir laiką bus sekančioj 
Atskaitoje; vėliaus bus ap
skelbta Ir laikraščiuose. Da
bar laukių nuo prezidento 
žinios apie; išdlrbimą piges
nių lėšų kelionės Seiman va
žiuojantiems. delegatams.

M. J. Damijonaitis.
Besiartinant 8. L. A. sei- 

mpi, sąnariai subruzdo, la. 
biau rūpinasi organizacijos 
reikalais, kelią visokius už
manymus per organą (dau
giau yra pritarimų arba ne
pritarimų . kitų pakeltiems 
užmanymams negu ištikto 
užmanymų. Rd.)?/ Tūli są
nariai užmano įvesti pašelpą 
ligoj, bet visą organizaciją 
pakreipti prie to yra sunku, 
nes jau gera dalis kuopų, 
draugysčių turi pašelpą ligoj 
ir daugumas besitveriančių 
draugysčių nutarė, besitver- 
damos, prigulėti prie 8.L.A. 
i r . išsiima jo charterį, todėl 
kuopos, norinčios pašelpos, 
gali tą lengvai padaryti terp 
savęs, nes nė S. L. A. be 
extra mokesčio ne įvykdys, 
o ir įvikdinus, kiekviena 
kuopa.reikalaus savo atskiro 
iždo, nes jei visos kvitos pa
šelpos ligoj turėtų eiti per 
centrališko komiteto rankas, 
kaip, dabar antai būva dėl 
nerangumo pirmsėdžių, ne
vienam ligoniui prisieitų nu
mirti, kol pašelpos sulauktų.

Užmanoma įkurti savo or
ganą, bet nieks nepaduoda 
nuomonės, kaip tas organas 
turėtų būt rėdomas. Geriau 
prisižiūrėjus,- galima supra
sti, kad nelengva įkurti san- 
vaitinį laikraštį. Nors gi- 
riamėsi, kad turime 20 tūk
stančių doliarių, bet mirtims 
pasidauginus, tas kapitalas 
gali greitai sumažėti. Kal
bėjome jau keliuose praėju
siuose seimuose ir nutarta 
padidint Atskaitas. Todėl 
užmanau ateinančiam seimui 
išrinkti literatišką komitetą. 
Į rankas to komiteto kiekvie
na kuopa ir pavieni sanariai 
galėtų siųsti agitatyviškus ir 
kitokius lypstančius S. L. A. 
straipsnius, kokius komite
tas galėtų sutaisyti drauge 
su Centr. Kom. ir paduoti 
spaudau. fPokį organą, arba 
Atskaitą gayę sanariai, ma
tytų, kas dedasi kitose kuo
pose, o tas maž daug tiek 
kaštuotų ką ir dabartinės At
skaitos.

Gerai butų kiekvieną už
manymą apsvarstyti ar jis 
mums ant gero išeis, kad ne 
batų teip kaip su kun. Ži
linsko užmanymu padirbdin
ti 25000 medalių atminimui 
susijungimo Lietuvos su Lat
vija. kuris pažadėjo Seiman 
prisiųsti medalius, kaštus 
padirbimo, 125 dol. iš kalno 
užmokėti ir užtai paimti 125 
medaliu*. Seimas tą pavedė 
atlikti užmanytoj ui su cent- 
rališku komitetu. Tas vis
kas vienok nuėjo kaip balsas 
šaukiantis girioj. Central, 
komitetas neužsiima S. L. A. 
reikalais, bet pavapėdamas 
pasivedimo socijalietams,

bando juos niekinti Atskai
tose, sėti nesutikimus terp 
sąnarių.

Jonas Gerdauckas.

Apie užvedimu nau- \ 
lj įrašymui sąnarių

Tautiškos Polikos Kny
gynėlis.

KAME IŠGANYMAS?
Kadangi policijos sauvalė 

yra Įstatymų prilaikoma, o 
įstatymus yra išleidus val
džia, per tai aišku, kad ta 
sauvalė yra valdžios įvesta ir 
prilaikoma. Tokia policijos 
sauvalė tai yra ženklu sauva
lės visbs valdžios, kuri rūpi
nasi ne apie žmonių naudą, 
bet tik apie savo naudą. Ko- 
laik viešpataus tokia valdžios 
sauvalė, tolaik nebus pas 
mus gero, tolaik turėsime 
męs vilkti valdžios uždėtą 
jungą. O tam prašalinti lie
ka vienintelis kelias — paim
ti valdymo vadžias į savo 
rankas.

Visose apšviestose šalyse 
ne keliolikas činovnikų išlei
džia Įstatymus, bet tam ti
kras seimas, arba susi
rinkimas žmonių pasiuntinių. 
Užžiųrėjimui pildymo įstaty
mų yra paskirta tam tikra 
valdžia, bet ta valdžia ma
žiau arba daugiau priguli 
nuo žmonių. Kitose šalyse 
(Šveicarijoje) žmonės nevi
sai pasitiki nė aut savo pa-' 
siuntinių ir prieš išleidimą 
svarbių įstatymų reikalauja, 
kad tie įstatymai butų ap
garsinti ir žmonių perkraty
ti. Ir tik tada įstatymai bū
na pripažinti už gerus, kada 
jie būna žmonių užtvirtinti. 
Be to, žmonės patys renka 
teipgi visokius valdininkus, 
sudžias, mokytojus, kunigus, 
policijos tarnus ir tt..

Apšviestose šalyse vis dau
giau ir daugiau pradeda ap
sireikšti žmonių valia per 
įstatymus. Ir nedyvai: žmo 
nes vis daugiau ir daugiau 
turi mokėti mokesčių į vie
špatystės kasą ir dėlto jie 
nori žinoti, kas darosi su tais 
pinigais, ant ko jie būna ap
verčiami ir apskritai nori pa
tįs vesti visus savo šalies rei
kalus. Žmonės suprato, kad 
tik tuomet jie gali būti lai
mingai, kada jie nepasitikės 
ant kitų, bet patįs rupįsis 
savo ir savo šalies reikalais.

Kasgi darosi Maskolijoje? 
Gauja t vėsuotų ponų, prisi
savinę valdžią ant žmonių ir 
trokšdami užlaikyti savo ran
kose tą valdžią ir paeinančią 
nuo jos naudą, ne įstatymus 
žmonėms išleidžia, bet veja 
jiems geležinius pančius, su
rakina jų kojas, rankas, sten
giasi teipgi surakinti burną, 
kad nebūtų girdėti nė vieno 
priešingo' valdžiai žodžio.

Įstatymai, kurie persekio
ja apšvietimą, laisvę žodžio 
(ar tai gyvos kalbos ar tai 
rašto) laisvę draugysčių, su
sirinkimų ir šeip susėjimų, 
įstatymai, kurie stengiasi už
imti burną ir uždrausti kal
bėti apie valdžios darbus, tai 
yra pančiai, valdžios nuvyti 
ir paskirti visiems Maekoli- 
jos gyventojams.

Sauvalė valdžios Lietuvoje 
yra dar didesnė ne kaip ki
tur, nes per 40 metų buvo 
uždrausta mums spauda, 
valdžia buvo užsispyrusi su
vis neprileisti prie mus 
spaudinto žodžio. Kiti, nu
siminę, neša tą valdžios jun
gą kantriai ir mano, kad ki
taip negali būti. Jie sako: 
,,prieš vėją nepapūsi!” Toks 
mus nusiminimas ir stoka 
vilties tai yra tik vaisium 
mus tamsybės ir nesusiprati
mo. Daugelis suvis nemato 
uždėtų valdžios pančių, nesu
pranta savo padėjimo ir per 
tai negali ateiti jiems į galvą 
nė mintis apie apsigynimą 
nuo prispaudimo ir apie su- 
traukymą pančių. Bet te
gul tik sykį prasiplatįs tarp 
mus šviesus mokslas, tegul

tik Išsisklaidys tamsybės 
ūkai! Tuomet aiškiai pama
tysime valdžios uždėtus pan
čius ir jungą, pajusime savo 
prispaudimą ir nužeminimą, 
pabus musų*'širdyse žmogiški 
jausmai ir Htvarys iš mus ver
gišką dvasią, kuri šaldo šir
dį, leųkia sprandą prieš pri
spaudėjus ir apmarina musų 
jautrumą. Apšviesti laisvės 
mokslo, męs mokėsime teipgi 
ginti savo tiesas ir sutrauky
sime valdžios uždėtus pan
čius. Šviesos mokslas atves 
mus į susipratimą, sujungs 
mus ryšiai vienybės ir broly
stės, išnyks musų tarpe j u- 
došiai ir valdžios sėbrai ir 
Įgysime per tai tokią galybę, 
prieš kurią turės nusilenkti 
netik žemskiai (uriadninkai) 
ir žandarai ir kiti valdžios 
tarnai, bet turės nusilenkti 
ir pati valdžia. Jeigu būtu
mėm męs apšviestesni dabar, 
tai nesiduotumėm męs teip 
save skriausti ir persekioti 
policijai ir visokiems činov- 
nikams. Dabar pora žera- 
akių arba žandarų atvykę Į 
kaimą,suima su knygoms mu
sų žmogų prie mus akių, ir 
kaip kokį piktadarį varo į 
kalėjimą; tai vėl duodas žmo
nės kraustyt savo kišenine 
žemskiams, visaip prieš juos 
žeminasi, vadina ponais, duo
da jiems kyšius ir t.t.. Toks 
žmonių baimingumas juo pa- 
drasina policiją spausti ir 
persekioti žmones, juo prilai
ko prispaudėjų pasididžiavi
mą ir norą viešpatauti ant 
žmonių, ir išeina teip, kad 
žmonės velka dvigubą jungą: 
jungą valdžios Įstatymų ir 
jungą policijos, kuri dar dau
giau žmones spaudžia, ne 
kaip įstatymų leista.

Dėlto, vyrai, nežiūrėkime 
męs aut Įstatymų, skaityki
me ir gabenkime iš užrube- 
žės knygas ir laikraščius, da
rykime susiėjimus, susipažin
kime gerai tarpe savęs ir, su
siėję į vienybę geresni vyrai, 
kurkime tarpe savęs draugy
stes, arba kuopas, kurios rū
pintųsi apie praplatinimą aį>- 
švietimo, įkūrimą panašių 
draugysčių kitose 
rūpinkimės apie įkūrimą 
slaptų lietuviškų mokyklų, 
aiškinkime žmonėms apie val
džios darbus, jos mokyklas, 
jus mokslą, platinimą pravo- 
slavijos ir tt.. Valdžia pla
tina savo mokslą, męs platin
kime savo, valdžia eina vienu 
keliu, męs eikime kitu, val
džia daro atvirai ir naudoja
si iš prievartos, męs daryki
me slapčia, o prievartą at- 
remkime, kur galima. Be 
kovos, be pasipriešinimo ne
bus nė laimėjimo.. ,,Šviesa, 
vienybė — tai musų galybė!”

Apsvartę kas augščiau pa
sakyta, reikalaukime:

1) Kad ne policija ant mus 
viešpatautų, bet žmonių 
išrinktas seimas.

2) Kad seimas išleidi- 
tų įstatymus, skir
tų mokesčius ir 
prižiūrėtų jų iš
leidimą.

3) Kad m i n i s t e r i a i 
butų skiriami iš seimo 
sąnarių ir kad jie i š- 
duotų a,p skaitą apie 
savo darbus prieš šei
re ą.

4) Kad butų valia susirink
ti, laisvai kalbėtiį laisvai ti
kėti, kurti draugystes leisti 
laikraščius iįr laįsvai juose 
rašyti.

5) Kad ndl viens žmogus 
nebūtų suimainaEi arba perse
kiojamas be tėisilio, kad be 
teismo leidimo valdininkai 
negalėtų peržengti namų 
slenksčio, kraustyti žmogaus 
kišenine arba jo padėjimą.

ORAS, VANDUO, ŠVIESA 
IR ŠILUMA.

LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.
Dvi varinės vielos sujungtos su elektri

ška baterija E E; prie jų galų pritvirtintos 
blėtelės iš platinos, jas vadina elektrodais. 
Jeigu męs priartysime tas platinines blėtu- 
tęs teip, kad siektų viena kitą, tai teip va
dinamas retežis uždarytas ir elektriką tekės 
vielomis. Jeigu gi įleisime elektrdįjįs, tai
gi tas platinines blėtutes į stiklą su vande
niu, tai priversime elektriką tekėti per van
denį nuo vieno elektrodo ant kito. Prie to 
iš vandens pradeda kilti burbulėliai, kurie

Padalinimas vandens į sudėtinius, 

per visą laiką, kol elektriką bėga per van
denį, atsidalina nuo elektrodų.

Surinkime tuos kylančius iš vandens 
burbulėliais gazus į kokį stiklinį indą, į sti
klinę. Tam tikslui {leiskime įlektrodus į

vietose,

Surinkimas garų, besidarančių padalinant vandenį elektriką, 

cilinderį A, pripildytą vandenio ir užkimštą 
kamščiu, per kurį eina sulenkta dūdelė a\ 
galas jos Įleistas į vandens pripiltą vanę iki 
kaklui stiklinės F, teipgi pripildytos vande
niu ir apverstos kaklu žemyn vanėj. Perlei- 
džiaut elektriką cilinderyj A, vanduo dali
nasi į sudėtinius ir atsidalinę iš vandens ga
rai eina dūdele a ir renkasi stiklinėj F. Pri- 
sipildžius jai, užkimškinie kamščiu b ir išim
kime iš vandens.

Esantis stiklinėj garas bus gana pavo
jingas, bus tai teip vadinamas griaunantis 
gazas. Apsaugojimui, uždėkime ant stikli
nės metalinį tinklelį K, atkimškime ją, taigi 
išimkime kamštį ir prikiškime degantį deg
tuką. Jis pagimdys eiplioriją dfauge su ga
na smarkiu griausmu, smarkesniu už revol
verio šūvį. Taigi aišku, kad su griaujančiu 
garu reikia apsieiti labai atsargiai; todėl pa
dalinimui vandens į jo sudėtinius geriau 
griebtieji kitokio, neteip pavojingo, reika
laujančio didelio atsargumo budo.

Vanduo susideda iš oxygeno arba rugščiadario 
ir hydrogeno arba vandendario.

Garai, i>erleidžiant elektriką, drauge 
pasirodo ant abiejų elektrodų. Ištirimui 
tų garų atskirkime elektrodus, perneškime 
juos į atskirus indus ir jiertai bus lengviau iš-

Surinkimu gazų padalinant vandenį elektriką.

| Netoli Lubekos, ant Bal
tikė, paskendo, 20 d. kovo, 
garlaivys ,,Horn”; prigėrė 
prie to 21 y patai

Padalinimai* vandenų į sudfti- 
' nius jMigelba elektriko*.
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lės pavidale, kurioj renkasi v __
tas gazų iš alkūnės A ir B. Sujungiame 
elektrodą su elektriška baterija ir leidžiame 
elektriką. Su pagelba šito aparato męs ga
lime susekti apėmio proporciją abiejų gazy 
esančių vandenyj. Pasirodo, jog padalinant 
vandenį į jo sudėtinius, bydrogeno, taigi de
gančio gazo, apturime du syk daugiau negu 
oiygeno. ' . - - , *

Dabar dar gema klausymas: ar vanduo 
susideda tik iš tų dviejų gazų, ar jame yra 
dar ir kitoki sudėtiniai? Tą klausymą gali- 
ma išrišti sekančiu budu: jeigu atsakančio! 
projiorcijoj vėl sujungsime hydrogeną
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Is griaunančio gazo. po įtekme elektrikiikoe kibirkkiea, da
rosi vanduo, o tasai gazas susideda is ory geno ir hydrogeno j 

oxygenu, tai apturėsime vandenį, tai aišku, 1 
kad chemiškai tyrame vandenyj nėra nieke i 
daugiau, taigi kad toks vanduo susideda H | 
dviejų apėmio dalių hydrogeno ir vienos da- ( 
lies oxygeno. Persitikrinimui, padarykime i 
sekantį mėginimą.

Stiklinėj dūdelėj Ai, augščiau gyvojo 
sidabro stulpelio, yra sumaišymas oxygeno 
ir hydrogeno gerai išmatuotoj proporcijoj; 
bydrogeno du syk daugiau negu oxygeno, 
taigi joje yra griaujantysis gazas. Viršuti* 
nėj dūdelės dalyj yra įspaustos trumpos pla
tininės vielelės; sujungiame jas su elektriki«
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tirti gazus susirinkusius ant kiekvieno elek
trodo skyrium. Tą atlikime pasinaudodami 
is dviejų sulenktų dūdelių, viena jų alkūnė 
A atidaryta, kita gi B uždaryta. Kiekvie
noj alkūnėj yra elektrodas (1), sujungtas va
rinėmis vielelėmis, einančiomis nuo elektri- 
kiškos batarejos. Gazas, besirenkantis ant 
elektrodo esančio atidarytoj dūdelės alkū
nėj, kįla oran, o pasirodantis ant elektrodo 
uždarytoj alkūnėj čia susirenka. Paimkime 
antrąjį tokį jau aparatą (II) ir pritvirtinki
me vieleles prie elektrodų tik atbulai, taigi 
kad viela 4- elektrodo Įeitų į atidarytąją al
kūnę, o viela — elektrodo į uždarytąją. 
Tam tikslui nereikia dviejų baterijų, reikia 
teip padaryti: vielą — (I) pritvirtiname prie 
elektrodo uždarytoj dūdelės alkūnėj B (II), 
o vielą 4- (I) sujungiame su elektrodu atida
rytosios alkūnės A (II); suprantama, kad 
aparate II rinksis tas gazas, kuris I aparate 
kilo i orą, perleidžiant per vandenį elektriką.

Ištirki
me pir
miausiai 
gazą susi
rinkusį I 
aparate. 
Išimkime 
dūdelę iš 
paramos, 
prašalin
ki m elek
trodą iš

ška mašina E E ir leidžiame kibirkštį. Prie 
to būva expliozija ir, drauge su tuom, gyva
sis sidabras ūmai kįla (Ai), kadangi atsira
do ten koks skystimas. Skystimas tas, tai 
vanduo su visoms jo ypatybėms.

Taigi chemiškai tyras vanduo susideda | 
tik iš dviejų sudėtinių — iš oxygeno ir hy-j 
drogeno. - i

Padalinimas vandens, kaliju ir natriju.
Hydrogeną, arba vandendhrį, galima iš 

vandenio ištraukti visokiais budais, ypač gi 
veikiant visokiais metalais. Jau prie papra
stos temperatūros tūli metalai veikia chemi
škai aut vandens. Žinome jau, kaip veikia: 
kalijus. Visai teip jau veikia ir natrijusj 
metalas esantis paprastoj druskoj, sodoj ir 
daugely j kitokių druskų. Įmeskinre šmotelį 
natri jaus į stiklą vandens. Atsitiks ten taff 
įiats, kaip ir įmetus kalijų: natrijus persi
keičia Į kamuolėlį, kuris kruta vandenyj, tik* 
neįkaista, eina mažyn ir, šnypšdamas, iš
nyksta.

Atsitiks tas pats ir po vandeniu, tik tą
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Htirlmas gazo susirinkusio ant elektrodo.

atidarytosios alkūnės, pripilkime į ją van
dens, uškimškime skylę su pirštu ir perver- 
skime; tai gazas iš B alkūnės pereis į A. 
Priartinkime dūdelę prie liepsnos ir atimki
me pirštą; gazas tas neužsidegs. Įleiskime 
gruzdančią balaną; ji tuojaus užsidega apja- 
kinančia akis liepsna ir greitai sudega. Ai
šku, kad čia susirinkęs gazas yra dxygenas.

Ištyrę kitą gazą, susirink <isį II aparate, 
randame, kad jis turi visai kitokias ypaty
bes. Jis nuo liepsnos užsidega ir greitai su*

mėginimą reikia padaryti ne kaliju, bet nat
riju, kadangi kaiijus veikia daug smarkiau, 
daug energiškiau, todėl ir su juom daryti 
mėginimus gana pavojinga. Įleiskime urnai 
paėmę aut drato, šmotelį natri jaus į vandeni 
vanę tiesiog po apverstu vandenyj stikliniu 
cilinderiu. Apturėsime labai jdomų apsirei-, 
škimą. Cilinderyj, kuriame bus natrijaus 
šmotelis, pradės rinktiesi koksai gazas, ku
ris stums iš cilinderio vandenį ir stums jį 
tol, kol natri jaus šmotelis, besi mažindamas,. 
neišnyks suvisu. Gazas tas, susirinkęs ci-‘ 
linderyj, dega; ^ištyrę geriau, persitikrinsi- j 
me, jog tai yra hydrogenas. Taigi, veikiant 
ant vandenio kaliju arba natriju, tie metalai 
greitai jungiasi su oxygenu, o hydrogenas 
pasiliuosuoja iš vandens.
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Ištraukimas, ypatybės ir paskirstymas hydro-
geno. Svarbumas vandens gamtoj. Į161

Teip jau aut vandens veikia geležiu Pą 
cinkas ir kiti metalai, bet tik prie augštol ^ds 
temperatūros ir prie tūlų kitų aplinkybių. Bser 
ypač jeigu įkaitytus metalus suvesime 8Ū ■Pa* 
vandens garais. Bet padalyti vandenį į jo 
sudėtinius galima ir prie paprastos tempera* 
turos, prie paprastos šilumos su pagelba me* { 
talų, reikia tik į vandenį pridėti kokios nor& ‘ 
rūgšties. Daleiskime, kad stiklinėj A yra Įba 
cinko šmoteliai. Pripilame čia vandens; ne- Wora 
bus dar nė jokios chemiškos reakcijos; pri" Biai 
dėkime truputį sierinės rūgšties; tuojaus i( ®ti, 
vandens kįla gazas. Tai hydrogenas; apk 
tai ne sunku persitikrinti jį uždegus; jis dd^B 
ga melsva liepsna hydrogeno. UždeganŠĮį* 
hydrogeną, reikia atsargumo: uždegti hy-«į?

(Toliaus bus.) i0-



^Prieš rinkinius!
LArBnaai laikas, kada dau- ■

Am^ko8’ p yPač Chi* 
^Btalieturių ukėsų, atiduos 
^^KTbalsą renkant viršinin- 

Todėl noriu truputį su 
■ nkėsais pasikaibėti.f Už- 
I E&ia pardavinėjimą bal- 
I parduodančius balsus 

vadinu skaliais. Tuos 
I '^dinūskabais, kurie, nesu- 
ffžasdami dalykų stovio, rė-

„balsuok, Ukėse, už re- 
Fįublikoną”! Matai, koks 

išmintingas. Pasi
gailėk, balsuok!.... Jis pas- 

gal tau daug gero padarys, 
‘ arba parupys tau miesto dar 

b*, o dabar tenai užeik, gau- 
įųįbyro !"-•♦ •

Tas nelaimingas ligonis, 
' meukaprotis meldžia už jį 

balsuoti, o Jis paskui ant bal- 
lįpotojų sprando užsisėdęs, 
■juos išnaudos. Jis kapita- 

E listiškos valdžios tarnas, vi- 
[ Bitda darys teip, kaip jam 
i valdžia lieps. Atsitikus -strei- 
! kui, apetatys poliemonais 
!• dirbtuvę, o tu, netekęs darbo, 

iinokis. Tąsyk keiksi skabus, 
I podraug ir pats savę vadin

si skabu. Gal pasakysi, koks 
až skabas? Aš neinu ska- 
baųti!

Bet pažiūrėk. Aš tuojau 
darodysiu, kad tu, balsuoda
mas už republikoną ar de. 
mokratą, esi skabas. Tu pa
prastai vadini tą darbininką 
skabu, kuris užima tavo vie
tą tau sustreikavus. Skabus 
d"boja poliemonai. J ie ska
bau, kapitonas prisako — tai 
t k rbas; miesto majoras pri- 
pako \apitonui — tai skabas, 

■TĮBiesk) majoras gauna palie- 
I pimą duo didesnio viršinin- 
jtko — tai skabas; anas gauna 
J paliepimą nuo prezidento — 
I ir tas skabas. O tu paduo- 
jldisavo balsą, išrenki tuos
■ ponelius ant savo sprando —
■ ir tif skabas.
K Darbininke, ukėše, atmink 
feodį skabas! Natapk pats 
■skabu; apsvarstyk gerai tą
■ dalyką sąvo nuvargintais sme- 
igenimis, ir tark ant visados: 
j nebusiu daugiau skabu!

Ynčpartija, tavo darbiniu- 
’ke partija, susipratusių dar
bininkų partija — sdcijalistų 
partija. Už -4ą partiją tu 

-darbininke privalai balsuoti, 
tajpartija tau žada laisvę. 

>Toj partijoj yra žmonės, ku
rie pašvenčia gyvastį labui 
nuvargintos žmonijos, iško
vojimui laisvės. -Vaisiai ko

bros matomi: Maskolljoj, nors 
daug krito kavo to jų, bet ko
va toli gražu, dar nepasibai
gė, tol ji nepasibaigs, kol 
žmonija ne iškovos laisvės.

0 tu, turėdamas įrankį ko
alos, savo balsą, nesupranti, 
kad turi galybę, gali pada
lyti, kaip tau patinka, bet 
;tu veliji parduoti savo balsą, 
o paskui vaitoti.
f Susiprask! nesiduok savęs 
tiž nosies vadžioti, bet bal
nok už savo partiją, už ko
votojus — socijalistus. Tie 
aPgįfi tavo tiesas.

Nebūk išgama — pardavė- 
Jn padavęs! ’Nebuk skabu, 
^®t buk žmogum svarstančiu! 
Nepamiršk!.... F

J . i A. 2... .tas.

ORisson Svett-Marden

Gyvenimo Molcykla
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.
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I Amerikos rando agentas 
t Parke jieško Išpani- 

ir Italijoj darbininkų ka- 
^pnrni Panamos kanalo: siūlo * 

Rems po 20c. už darbo valan
ti ir gyvenimą, bet Išpani- 

ir Italijos randai per-
■ sergsti darbininkus. Todėl

.ketina keliauti gau-
■ darbininkų į Latviją ir
■ • Ir lietuviai turėtų 
Bjj^^ubinti į Panamą ke- 
■liauti, kur karštis, nesveikas 
B®1*® greitai jų sveikatą su- 
B|aikytų. Ne reikia užmirš- 
^g>kad ir Maskolijos tiesos

^a^eni'i i® j°B sve’ 
^^darbininkus; todėl, tur- 
gjjLParke bereikalo keliaus

Lietuvą. Į

me'to, kad rūpestis, neramumas ir baimė tai didžiausi 
žmonių gyvenimo priešininkai ir kad privalome jų sergė
tis, kaip sergemės maro. Be linksmumo nėra sveiko fizi
ško, dvasiško, morališko darbo, nes jis yra normališka 
musų būtybės atmosfera.

; Bet ak! tie stebuklingi akiniai, gero žmogaus nešio
jami! O, tie akiniai, dailesni negu Claudijo Lorraine’jo 
stiklai, mėto saulės šešėlį aut visko ir Įvykdina, kad Širdis 
užsiganėdina mažais daiktais ir dėkinga yra už mažas ge- 
radėjystes. • 1

Kankinimasis yra liga. Tankiai būna nuodėmė. 
Tūluose valsčiuose nenusisekusius savžadžius areštuoja 
užmetinedaini žmogžudystę. 4 Kai-kurie žmonės turėtų bū
ti uždaryti už drumstimą ramumo netikusiu kankinimosi 
ir piktumu. O tam nenustojančiam rūpesčiui, tam de
gančiam neramumui, reikia prirašyti dar kitą musų (ame
rikiečių) tautišką trukumą — skubumą. Kiekvienas pri- 
pažįs, kad musų kankinimosi yra, duriančiu į akis truku
mu. „Jautrumas” yra naujausia liga.

„Kiekvienas žmogus, kurį čia sutinkame, teip išrodo, 
lyg butų prisiskolinęs rūpesčių, kurių turi ligi ausų” — 
sako viena franeuzė, keliaujanti per New York’ą.

Kaip greit męs amerikiečiai išsėmėme gyvenimą! Ko
kiu nepaprastu skubumu viską dirbame! Kiekvienas su
tiktas žmogus daro Įspūdį, lyg pasivėlino į susirinkimą. 
Skubumas yra išartas amerikiečių veido raukšlėse. Esa
me žmonėmis darbe; mirštame be jo; einame dargi grei
čiau, negu metai slenka, greitai stumiame musų mašiną, 
ištęsiame sidabrinę musų gyvenimo gaidą, kol ji netruks. 
Neturime dargi laiko numirti paprasta mirčia, kaskartą 
smagiau veržiamės, kol katilas-feprogs. Tuom tarpu per- 
keitėme musų ligų paveikslą, sutinkančiai su musų fiziš
komis sąlygomis. Vieton sunkių musų tėvų ligų, miršta
me ant širdies ligos ar apopleksijos. Dargi mirtis perėmė 
nuo mus musų pašėlusį bėgį.

„Ne darbas užmuša žmones — sako Beecher’is — 
bet amžinas kankinimasis< Darbas palaiko sveikatą, ne
galima ištraukti daugiau iš žmogaus, negu jis padaryti 
gali. Tik amžinas kankinimasis yra rudimi ant plieno.

* Ne judėjimas naikina mašiną, bet trynimasis.”
Darbšti bitelė neturi laiko gailėtis, kad tiek daug 

nuodingų kvietkų ir erškiočių krūmų aut jos kelio; kad 
biaurios blakės ir musės biaurina kvietkas, iš kurių Ji su
rinktų saldumą,. bet bimba čiulbdama medų kur ;i rasti 
gal ir praeidama tyliai šalį, kur jo nėra.

„Kaip brangiai prekiavo mums piktas, kuii ki- 
dos vietos neturėjo” — šaukia Jefferson'as.

„Neperspėk nusiminimo — sako Franklin'as — ir ne
sirūpink tuo, kas gali niekados nebūti. Laikykis saulėtos 
gyvenimo pusės.”

Carolis Lamb'as pasakoja apie vieną chronišką y patą, 
kuri visados skundėsi prie visto, nedaug atų turinti. 
Juokdariai draugai teip jam kartą padarė, kad gavo visą 

. tryliką, norėdami išgauti iš jo kokį-nors užsiganėdinlmo 
ženklą; bet jis dar labiau nuliūdo negu prieš Ui.

— Kaip tai, Tamošiau, — ar ir šiuo kartu permažai 
turi atų.. ■

—- Teip — atsakė Tamošius — bet neturiu kitų kortų.
Puritanai ėjo pergyvenimą nuodėmės ir laimės kanki

nami prieš Teismo dieną, o jų melancholija išspaudė žen- 
•> klą ant jų įpėdinių. Mokame uždirbti duoną, bet negali

me tos duonos gerai suvartoti. Tikime, kad nėra gyveni- 
" mo stygos pagal gaidą linksmumo užtemptos, bet yra sty

ga skambanti pagal liūdnumo gaidą; kad piktas stovi vi
sados užpakalyje gero ir kad velnias turi visame galą sa
vo uodegos pamirkyti. Kai-kuriems žmonėms rodosi ne
galimu išsiliuosuoti nuo šešėlio, kuris temdo jų visą gyve
nimą. Negali išnaudoti vienos dailios dienos. Gyveni- 

. mas jų yra užstatytas ant minorinės gaidos ir girdi tik 
gedulingus balsus. Musų religijiški tikėjimai, filozofija 
ir himnai yra prisisiurbę spleno nelaimingų autorių, ku
rie tankiai ima aitrą už įkvėpimą.

Daugelis rašytojų tvirtai tikėjo, kad davė pasauliui 
brangius religijiškus pamatus, nors jie parašė tik atskaitą 
iš savo aitros. Kalvinas, be priešginumo, doras žmogus, 
blogai Jautėsi po valgio ir galėjo tik kartą per dieną val
gyti. Kas gali tvirtinti, kad jo veikalai nebuvo jo ligos 
užkrėsti? Kaip gal žmonės, saulės ir gryno oro netekę, o 
uždaryti vienuolyne ar dirbtuvėse ištolo nuo gamtos ir 
žmonijos, dėstinėti sveikus, darbščius religijiškue pama
tus dėl narsaus, sveiko, stipraus ir praktiško pasaulio?

Turėtumėm kovoti su kiekviena įtekme, kuri siekia 
prie to apribojimo, lyg darytumėm tą su matoma nuodė
me. Prispaustas protas neduoda liuosai darbuotis bubne- 
liui ir krūtinei platintis. Užlaiko jis kūno atmatas, susi
jungia su kraujo bėgiu smegenyse ir kenkia visoms kūno 
funkcijoms. Skrofulai ir džiova tankiai būna perilgo pro
to prispaudimo pasekmėmis. Tas „baisusis kriokimas” 
kuri galima girdeli plaučių viršuje pirmuose džiovos žing-’ 
sniuose, tankiai būna proto prispaudimo pasekmėmis po 
kokios nors didesnės nelaimės ar nubudimo. Savžudybės 
aukos kuone visuomet būna su nuslėgtu protu iš prieža
sties netekto gaivingumo, nervų energijos trukumo, blogo 
maitinimos, nuliūdimo, neramumo, rūpesčio ir nusimi
nimo.

Kristus, tas didis mokytojas, neskelbė paniurusio, 
liūdno mokslo. Jis mokino džiaugsmo ir linksmumo 
evangelijos. Jo mokslo pamatai perimti saules šviesa ir 

4 apkaišyti laukinėmis gėlėmis.
Tikras dievobaimingumas yra pilnas giedrbs.
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Geras sudėjimas — tai turtas.
•4 „Geras yra gimimas, bet geresnis i£- 

au klė j i mas. ’ ’ įotų prūiodU.

„Geriau pakelti nukritusi} včjikla ir 
paduoti ja mandagiai, negu paduoti tūk
stantį svarų sterlingų, kaip lokis; geriau 
atsisakyti nuo patarnavimo, negu atlikti 
jį nemandagiai. Tik per gerą sudėjimą 
gali patikti ir pakilti aukštyn. Visas 

■( tavo graikų kalbos žinojimas nepaslinks 
k- tavęs niekados nuo sekretoriaus vietos lig 

pasiuntinio, ar nuo pasiuntinio lig am
basadoriaus vietos; bet tavo vikrumas, 
išveisda, sudėjimas, jeigu yra geras, gal 
t| padaryti." ChatitrfiM'at.

„ISrsitikrinau, kad negali būti gero 
išlavinimo ten. kur nėra įaros gamtos, 
kaip® pamato.” AuUtrtu.

„Paprasčiausiai žmogus,kuris turi avei- 
k| protą Ir jausmą, atjauSia skiriama

4 r «. tarp meilios dellkatiikos merginos, ir ta
kios, kurios apsftjimas yra papiasitnaa 

f Dargi iuo atjaučia skirtumą jai čia saant.*

„Af nenorėtum turėti tokią spėką, kokią aš turiu*’
— klausė šiąnrėf vėjas Zefiro. ,,Klausyk. Kada aš pa- 
kįlu, sveikina mane signalais audros per visą pakraštį. 
Galiu nusuKti la|vo stiebą teip lengvai, kaip tu nuneši dy
glų dulkes.’• Vienu sparnų išsiskėtimu užpili u pakra
ščius nuo Dtbradoro ligi Priežemės Horn sulaužytais laivų 
likučiais. Galiif sujudinti Atlantiką. Esu silpnųjų bai
mė, o kad jiems ligi smageuų, kaulų* neįsiskverbčlau, iš
kerta girias dėl ugnies ir išima anglis iš po žemės, kad pa
kurti ugnisrpav9rkrosnyse. Po mano kvėpavimu tautos 
puola lavonais. Ar norėtumei. turėti tokią spėką, kokią 
aš turiu?”

Zefiras nieko neatsakė, bet papūtė nuo savo padan
gių gyvenimo, o visos upės, ežerai ir jūrės, visi laukai ir 
pievos, žvėrįs, paukščiai ir žmonės pradžiugo iš jo atvy
kimo. Daržai pražydo, sodnai pradėjo nokti, laukai pa
sipuošė žalumynais, debesįs išplaukė į padanges, paukščių 
sparnai ir laivų žėgliai skraidė po tolę, o sveikata ir laimė 
užviešpatavo visur. Lapai, kvietkos ir vaisiai, šiluma, 
džiaugsmas, dailumas ir gyvumas buvo vieninteliu Zefiro 
atsakymu ant drąsaus ir pikčiurniško Šiaurės Vėjo klau
simo.

Istorija pasakoja, kad karalienė Viktorija vieną kar
tą despotiškai atsišaukė į savo vyrą, o kunigaikštis Alber
tas, kurio vyriška vertybė tapo* užgauta jos žodžiais, jie- 
škojo nusiraminimo savo bute, užsirakinęs duris. Po pen
kių minutų kažin kas pabaidė.

— Kas ten? — paklausė kunigaikštis.
— Tai aš, prašau atidaryti duris Anglijos karalienei!

— prakilniai pasakė jos karališka galybė.
Ant to jokio atsakymo nebuvo.
Po ilgo tylėjimo prabilo nedrąsus bildėsis ir tykiai iš

tarti žodžiai:
— Tai aš, Viktorija, tavo žmona.

. Ar reikia pridėti, kad durįs atsivėrė ir nesantaika 
pasibaigė?

Pasakoja, kad mandagumas tuomi yra dėl vyro, kuo 
dailė dėl moteriškės: visuomet veikiai pritariančiais.

Vienuolis Basle, kaip praneša viena sena legenda, 
numirė popiežiaus ekskomunikos apsunkintas. Pasiųsta 
jį po angelo priežiūros, kad pasijieškotų pritinkančios 
sau vietos kitame pasaulyje. Bet jo genijus ir iškalbos 
puikumas pritraukė visur draugus, kur tik apsilankė. 
Nusidėję angelai prisisavino jo papročius, o dargi gerieji 
angelai tūlą laiką sekė paskui, žiūrėdami Į jį. Nuėjo į 
giliausias Hadeso (pragaro) prapultis, bet visur atsitikda
vo tas pats. Jo prigimta širdies gėrybė ir meilumas turė
jo neišvengiamą įtekmę, jog rodėsi, kad jis |>erniaino pra
garą*} dangų. 'Galop, sugrįžta angelas su vienuoliu, pa
sakodamas, Kad negali atrasti jam vietos pragare. Eks
komunika liko nuimta, pasiųsta jį į dangų ir pripažinta 
šventu.

„Vyskupas Fenelon'as yra puikus žmogus —pasa
koja lordas Peterborough’as — išbęgau nuo jo, norėdamas 
perspėti jo pasikėsinimus paversti mane kataliku.”

Kunigaikštis Malborough’as rašė klaidžiai angliškai, 
o ištardavo dar klaidžiai), nors valdė valstybės likimą. 
Jo apsiėjimo puikybei negalima buvo atsispirti, ta puiky
bė padarė įtękmę visoj Europoj. . Jo meilus juokas ir 
kalba, visus pritraukianti, nuginkluodavo smarkiausią 
neapkantą ir baisiausius priešus permainydavo į draugus.

Vienas amerikietis pasiėmė 16 metų dukterį kartu į 
Richmond'ą, kad butų prie teisimo jo y pa tiško baisiausio 
priešo, kurį skaitė sumaningu niekšu. Bet priešo apsiėji
mas padarė tokį įspūdį (Arono Būro), kad mergaitė prisė
do teisme prie jo draugų. Tėvas išvedė *ją iš teismo ir 
uždarė, bet ji teip buvo užgauta apskųstojo puikumu, 
kad tikėjo į jo nekaltybę ir meldėsi už jo išliuosavimą.

„Lig šiai dienai — pasakoja 15 metų vėliau — Jaučiu 
magišką įtekmę jo dyvinai puikaus užsilaikymo.”

Poni Racamier’ė buvo tokia puiki, kad kada apeidavo 
su dėže šv. Rokaus bažnyčią Paryžiuje, tūkstančius frankų 
įmesta į tą dėžę. Ant priėmimų pas Napoleon’ą, sugrįžus 
jam iš Italijos, minia kreipė akis į tą žvilgančią merginą 
ir kuone visi užmiršo apie savo didvyrį.

„Tamsta — tarė tyliai tarnas į ponę de Maintenon — 
vieną anekdotą daugiau, nes šiandien nėra kepsnieM. ” Ji 
buvo tokia skaisti savo sudėjime, kad jos svečiai, užsi
klausė ir užsižiūrėjo, rodės nematė smulkių štokų prie 
pietų.

S. Beuve pasakoja, kad parinkta draugija sugrįžo iš 
kelionės į Cbambery dviejuose vežimuose. Tie, kurie su
grįžo pirmutiniu vežimu, pasakojo apie liūdną atsitikimą, 
apie baisią vėtrą, negerus kelius ir visos draugijos baimę. 
Įstabiai klausėsi to pasakojimo draugija iš antro vežimo; 
apie audrą, dumblą, baugumą nė nežinojo nieko; užmiršo 
dargi apie žemę ir kvėpavo grynu oru. Tą stebuklą įvyk
dė kalba tarp ponios de Stael’ės, ponios Recamier’ės, Ben
jamino Constani’o ir Schlegl’o! Užsiėmimas, kalba pada
rė juos nejautriais ant oro ir piktų kelių įtekmės.

„Kad aš bučiau karalienė — pasakė poni Tessė — 
prašyčiau ponios de Stael’ės, kad kalbėtų su manim kas
dien.” Gąlima prie jos prilyginti tą, ką Longfellow'as ra
šė apie Evangeliną:

„Kada praėjo pro mus, rodėsi, kad apėmė mus nepar
trauktos muzikos balsai.”

„Mergina be abejonės turi būti tikrai puiki,kad pri
keltų karžigiškumą vyro širdyje” — sako poni Necker’ė.

„Patikimo mokėjimas kitiems — pasakoja Hazlitt’as
— yra tame, kad patiems mums patiktų kiti ir kad tą 
duotumėm jiems suprasti. Būti meiliu, t. y. būti užganė
dintu iš paties savęs ir kitų, ir kitais.”

Pono M. Cavanaugh’o, neturinčio nė kojų, nė rankų, 
svečias, viešėdamas pas jį per dvi savaiti, norėjo matyti, 
kokiu budutis valgo; bet šeimininko kalba ir apsiėjimas 
buvo tokie ĮdoiMjs, kad svečias užmiršo ką buvo norėjęs 
patėmyti.

„Kada Dickens įeidavo J kambarį — pasakoja vienas, 
kuris gerai jį pą^inojo — tartum iš naujo pakurta ugnis, 
kiekvienaiųfpuyp šilčiau.”

Pasakoja, kad kada Goetbe ateidavo į restauraciją, 
ten esantieji atidėdavo peilius ir šaukštus, kad galėtų 
juom stebėtis.

Pilypas Makedonietis, kuomet Jam papasakota apie 
garsią Demosteno kalbą, tarė: „Kad aš bučiau ten buvęs, 
butų mane pertikrinęs, kad privalau atkreipti ginklą 
prieš save patį.”

Kada Edvardas Everett’as gavo profesoriaus vietą 
Harvard’o universitete po penkių metų studijų Europoje, 
studentai jį vadino kuone Dievu. Rodosi, kad jo pasiju
dinimai perimti tapo skaisčia puikybe, retai sutinkama, 
išskiriant nepaprasto išsilavinimo merginas. Jo didelis

popnUarlškamai išeidavo iš magiškos atmosferos, karią 
kiekvienas atjaut®, nors niekas negalėjo aprašyti, o kuris 
jo niekados neapleisdavo.

Kada Steponą Douglass’ą užgauta senate, atsikels it 
posakį: „Ką nė vienas džentlmonas nebūtų pasakęs, ant 
tone vienas džentlmonas neprivalo atsakyti.”

Viena poni užėmė vietą trūkyje važiuojančiame iš 
New Yofko Į Pbiladelphiją, kuomet tūlas ponas, sedėda: 
mas priešais, užrukę cigarą. Sukosėjo ir pasijudino ne
ramiai, o kad tas nepadarė nė jokio įspūdžio, tarė nepa- 
kakinta:

— Tamsta tur-but esi svetimtautis ir nežinai, kad 
yra atskiras vagonas rūkantiems šiame trūkyje. Rūkyti 
čia draudžiama.

Ponas nieko neatsake, bet išmetė cigarą per langą.
Kaipgi ta poni nustebo, kada konduktorius pasakė 

porą minutų-vėliau, kad įėjo ji į privatišką generolo Gran- 
t’o vagoną. Susigėdinusi, išėjo iš vagono. Tas pats man
dagumas, dėlei kurio Grantas neteko cigaro, liepė jam 
sumažinti jos nemalonumą, kokį butų be abejo įgavusi, 
kad butų pajutusi ant savęs tyrinėjantį žvilgės}, kas dar 
pikčiau išjuoktina, kol butų neišėjus iš vagono.

Julius Ralf as, išsiuntęs telegramą apie prezidento 
Arthnr’o išvažiavimą žvejoti, sugrįžo į jo viešbutį apie an
trą valandą pusiaunaktį, bet rado visas duris užrakytas. 
Su dviem draugais, kurie buvo kartu, pabaidė į pašalines 
duris, kad prikelti tarnus, bet koksai buvo jo nuliūdimas, 
kada jam atidarė duris pats. Jungtinių Amerikos Valsčių 
prezidentas. - -

■*— Viskas gerai — tarė prezidentas, kada Ralfas at
siprašinėjo. — Nebūtum įėjęs į namus lig ryto, kad bu
čiai! neatidaręs. Nieks visuose namuose nelaukė, tik aš. 
Bučiau galėjęs pasiųsti mano juodąjį, bet užmigo, o aš ne
norėjau jo kelti.

Valijos kunigaikštis, pirmasis džentelmonas Europoj, 
pakvietė kartą į pietus vieną mokytą vyrą. Kada padarė 
kavą, baimė apėmė visus, matant svečią geriantį iš toriel- 
kutės. Pasityčiojantis šnabždėjimas apėjo visą stalą. Ku
nigaikštis pakėlė akis ir patyrė visų linksmybės priežastį, 
išliejo kavą iš stiklo ir gėrė teip, kaip ir jo svečias. Už- 
gėdinti kunigaikščio namo sąnariai, suprato pabaudimą ir 
padarė tą patį.

Karalienė Viktorija Carlyle'ui, kuris, kaip žinoma, 
buvo šotų kaimiečiu, paaukojo bajorystę, kurią jis atmetė, 
tvirtindamas, kad visados buvo bajoru savo supratimuose. 
Teip mažai pažinojo dvaro papročius, kad kuomet jį per
statyta karalienei, po kelių minučių pasikalbėjimo 'su ja, 
jausdamasis pailsusiu, tarė:

— Leisk, Tamsta, man atsisėsti.
Esantieji prie to dvaro žmonės kuo tik neapalpo, bet 

karalienė davė ženklą ir vienu akimirksniu visi atsisėdo.*
Malonus karalienės atsitolinimas nuo paprastos dvaro 

etike tos, gali būti dar geriau suprastas, jeigu patyrsime, 
ką pasakė vienas Carlyle’o pažįstamas apie jį, kada pir
mą kartą pamatė:

„Jo išveizda paslaptai erzino dirksnes. Tikėjau pa
matyti ką-nors įdomaus, o išsiskyręs, jaučiau įspūdį, buk 
bučiau surūgusio vyno išgėręs, ar jūrių liga susirgęs.”

Kai-kurios ypatos valdo žmones, po kurių valdžia ki
ti, rodos, turėtų nusilenkt paklusniai. Bet iš kur jos 
paėmė tą magišką spėką? Kokia yra paslaptybė tos kuo
ne magnetiškos įtekmės ant žmonių, už kurią atiduotu- 
mėm visa, ką turime?

Nevisuomet sutinkame mandagumą augštose vietose. 
Dargi karališki dvarai paduoda daugelį netinkančių pa
pročių paveikslus. Per vieną priėmimą, per kunigaikštį 
ir kunigaikštienę Viktoriją, į kurį tik draugijos išranka 
buvo leista, toks buvo spaudimasis ir stumdymasis ir to
kia kova už kunigaikštienės pamatymą, kuri tą syk buvo 
ką tik po šliubo, kad dargi jaunai porai per kambarius 
beeinant, kunigaikštienės Viktorijos stovylą numetė ii 
sumušė, o moteriškės, geisdamos pamatyti kunigaikštienę 
Viktoriją, atsistojo ant sumuštom stovy los.

Kada rusų carienė Katrė priėmė bajorus, liepė at- 
spauzdinti ant kortų šias etiketos tiesas: Ponai nepasi- . 
gers prieš vaišių galą, bajorams uždraudžiama vaidintis 
su žmonomis draugijoje.”

Sakinys „etiketą” teisingai rodė biletą prikabintą 
prie maišo, kas nurodė jo įtalpą. Jeigu maišas buvo ap
žiūrėtas tokiu biletu, nebuvo kratomas. Iš to tas žodis 
perėjo ant kortų, ant kurių buvo atspauzdintos tiesos, 
kurių turėjo prisilaikyti svečiai. > Tos tiesos buvo vadin
tos „ticket” ar „etiąuette”. Prisilaikyti kalboje ar apsi
ėjime prie kortos tiesų „ticket” pasidarė aukštesnių luo
mų užduočia.

Buvo tai laimė Napoleon’o, kad apsivedė su Josephi- 
na, kol liko pirmutiniu itališkos armijos vadu. Jos 
stebuklingas apsiėjimas ir stebuklingas mokėjimas perti
krinti turėjo daugiau įtekmės, negu kitų stengimasis pri
traukti jam šalininkus. Josephina buvo buduare ir salė
je tuo, kuo Napoleon’as ant mūšio lauko — nepapra
stu vadu. Jos puikumo paslaptybė jos pačios puikiai 
išreikšta:

„Yra tik viena aplinkybė — pasakė į ištikimingą 
draugą — prie kurios norėčiau liuosai pridurti: „noriu!” 
t. y. kad galėčiau pasakyti: noriu, kad visi aplinkui ma
nęs butų laimingi.”

Dailus sudėjimas gal ne tik sulyginti visas gamtos 
stokas, bet jas persverti. Paprastai, ypatos meilumo pil
nos, turi labai nemalonų apsiėjimą. Graikai spėjo, kad 
dailė yra aiškiu dievų palaiminimu ir skaitė, kad tik dai
lė verta buvo pagarbos ir pernešimo ant audeklo ar užlai
kymo marmure, dailė nepagadinta paviršutiniais šlykščių 
ir nemalonių jausmų apsireiškimais. Pagal jų idealo,. 
dailė turėjo būti vidaus ypatybių išreiškimu: linksmumo, > 
pasikakinimo, gerumo, užjautimo, meilės.

Mirabeau buvo vienas nedailiausių žmonių Franciui- 
joje. Pasakoja, kad turėjo tigro veidą, rauplių subiau- 
rintą, o atpenč jo pasielgimų puikybei negalima buvo at
sispirti: Poni de Staėl nebuvo daili, bet turėjo tą neuž
matomą ką-nors, prieš ką tik konvepcijonališka djilė to. 
linas. Jos įtekmė ant žmonių proto buvo stebėtina. Bu
vo jie jos veikalu; vartė jų likimais, lyg. buvo visagale. 
Dargi Napoleon’as bijojos jos įtekmės teip labai, 
kad sunaikino jos veikalus ir išsiuntė ją iš Francuzijos.

Budo ir gyvenimo dailumas, lygiai kaip ir dailės, ne 
pažįsta aštrių žymių. Jos linijos, rodos, turi tęsimą, teip 
dailiai jų galai susijungia. Tik aštrios žymės gadinu 
daugelio vėlių dailę. Musų gerumas yra mažiau geresnis, 
kada turi aštrias žymes, nes yra nejautrus ir negrabus. 
Ne vienas vyras ir moteriškė galėtų padidinti savo įtekmę 
ir pasivedimą per malonų meilumą ir dailų sudėjimą.

Padavimas sako, kad kol Appelles nutepė savo puikią 
dailės dievaitę, kurios dailumu stebėjosi visa Graikija, per 
ilgus metus keliavo, apžiūrinėdamas dailias moteris, kad

Toliau bus.
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■ IŠ VISUR.
| Maskolijos durnos soči ja- 

lietų pasiuntiniai užmanė du
rnoj perkratinėti klausymą 
paskyrimo specijališkos ko- 

• a midijos peržiūrėjimui, kaip 
rando tarnai* šelpia didelių 
plotų baduojauČius gyvento- 
jus. Su sdcijalistais balsavo 
revoliucijonieriai * ir darbi- 
trinkų at?tovai, o prieš suma
nymą balsavų: konservaty- 
vai, demokratai, lenkai ir 
mahometonai. Taigi užpuo
la, kad demokratai ir lenkai 
eis su randu. | ;

| Lwowe, Galicijoj, dėl ru
sinu studentų reikalavimo 

. *• prisiegos rusinu kalboj ir 
maišto, kadangi jų teisingas 
reikalavimas buvo atmestu, 
lenkai dabar laiko mitingus, 
užgiria rezoliucijas, jog 
Lwowe universitetas amžinai 
Xųri būt lenkišku. Tuom 
tarpu- Lwow yra ne lenkų, 
bet rusinu apgyventoj Gali- 
cijos dalyj. Lenkai studen
tai, turbut parodymui lenkų 
teisingumo, su prievarta išvi
jo iš universiteto rusinus 
studentus. Ant gatvių dar 
mušėsi lenkai studentai su 
rusinais. Blogai, tdrbut, 
būt ne lenkams lenkų vieš
patystėj, jeigu ji kada vėl 
butų; negeriau negu lenkams 
Prūsuose.

| 19 d. kovo, Rumunijoj, 
2000kaimiečių įsiveržė į mie
stą Botosbaui ir išplėšė žydų 
kromus, sumušė jų savinin
kus. Pašaukta vienok ka* 
riumenė elgėsi ne teip kaip 
maskoliškoji Odesoj: karei
viai gynė žydus ir susirėmi- 

. me su kaimiečiais 9 kaimie
čiai likosi užmušti ir du ka
reiviai mirtinai sužeisti.

i w
" | Mieste San Rėmo, Itali
joj, pasimirė buvęs Maskoli- 
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Lamsdorf, kuris čia 
atkako gydytiesi. Liga jo, 
kaip sako, buvo tai pasekmės 
nuodų, tik nežinia, kas juos 
Lamsdorfui suteikė.

| Angliškas mokslinčius, 
apecijališkai užsiimantis tiri- 
nejimaiš žemės drebėjimų, 
Johd Milne, užtikrina, buk 
neužilgo reikia laukti kur 
norss dar smarkesnių žemės 
drėbė j imu, negu buvo iki šiol.

| Garsus Europos didžtur
tis Rottschild neužilgio išleis 
Anglijoj knygą, kurios išlei- 

rdimas kaštuos jam 100000 
dol.;- vienas egzempliorius 
kaštuos 125 dol. Bus tai 
knyga apie išmirusias paukš
čių veisles ant žemės.

| Danijos parlamentas ir 
senatas užgyrė galutinai įve
sti Danijoj prancūziškas mie- 
ras. Iš didžiųjų viešpatys
čių, vien Anglija ir Ameri
ka, įsikabinusios, laikosi se
nų netikusių, mierų, ki
tos tautos jau priėmė daug 
geresnes prancūziškas mie
ras. , -

| Mexike, mieste Duruego 
sugriuvo mokykla. Prie to 
vienas mokytojas Ir 8 vaikai

• .likosi užmušti; daug vaikų 
tapo sužeistų.

| Pietinių Chinų provinci
jų ciecoriaus vietininkas lau
kia žmonių sukilimo, revoliu
cijos visose bado apimtose 
provincijose. Maitinimui ba- 
duolių jis pareikalavo tuo- 
jaus 750000 dol.

| Paryžiuj pasimirė pa gar-
• sėjęs sviete chemikas, M. 

Berthelot. Jis vienu kartu, 
rods ne ilgą laiką, buvo Pran
cūzijos užrubežinių dalykų 
ministeriu.

| Airiškam kanale užtiko 
žmonių apleistą laivą. ;Jer-> 
žiurėjus jo vidurį, pasirodė, 
jog jame yra explioduojau- 
čių medegų daugihu, negu 
reikia išnaikinimui visos an
gliškos laivynės.

f

i | Transvaaliaus parlamen- 
• tas, susirinkęs Pretorijoj, 
i užgyrė tieąas, sulyg kurių, 

turi būt prašalinti iš aukso 
kasyklų jų savininkų par- 

i traukti iš Azijos darbinin
kai.

| Mieste Tangere, Morok- 
koj, maurai užmušė prancū
zą daktarą Maucbamps, pas
kui bandė išskersti visus 
europiečius. Atsiųsta vie
nok kariumenė europiečių 
namus ir juose pasislėpusius 
žmonis apgynė.

| Austrijoj sukilo rumu
nai. Jie kreipiasi ne tik 
prieš magyarus, bet ir prieš 
visus didelių žemės plotų sa
vininkus. Kaimiečiai išde
gino miestą Doragoi. Cucu- 
tinę buvo smarkus susi
rėmimas rumunų su magya- 
rais. Mūšyje 4 magyarai li
kosi užmušti, o 30 tapo su
žeistų. Kareiviai mieste Be- 
legestic sušaudė 14 rumunų. 
Rumunijoj, jos dalyj vadi
namoj Moldavija, pasikėlė 
kaimiečiai; jie užpuldinėja 
ant žydų ir dvarų. Kaimie
čiai išdegino jau 400 dvarų. 
8000 žydų, bijodami skerdy
nių, perbėgo per rubežių Į 
Austriją. Užmušti} žmonių 
skaito 85, o sužeistų 150. 
Bukowinoj Austrija sutrau
kė kareivius; laikomi gata
vais ir geležinkelių trukiai. 
Gal Austrija mano siųsti sa
vo kareivius suvaldymui su
kilusių kaimiečių Rumuni
joj, žinoma, jeigu Rumuni
jos valdžios neįstengtų jų su- 

I valdyti.
| Mieste Pretorijoj susi

rinko pirmutinis po karei 
Transvaaliaus parlamenta*. 
Parlamente yra daug dau
giau būrų atstovų negu an- 

I glijonų, nors Transvaalius 
j dabar yra angliška valdy
ba.

| Paryžiuj suareštavo ame
rikoną Buttloss, pas kurį ra
do 42000 dol. amerikoniškų 
pinigų. Kadangi nuo pran
cūziško pačtinio laivo pra
puolė piniginis siuntinys iš 
Amerikos su 400000 dol., tai 
mena, kad rasti pas suareš
tuotąjį pinigai yra iš to siuti
mo paimti.

| Angliškas randas pasi
priešino padirbimui po jū
rių dugnu tunelio terp Pran
cūzijos ir Anglijos, todėl 
prancūzai vėl ne galės savo 
užmanymo įvykdyti.

| 21 d. kovo visokiuose 
Italijos kraštuose Siautė smar 
k i os vėtros,kurios labai daug 
nuostolių pridirbo.

| Astrachaniuj likosi per
šautas kalėjimo direktorius, 
matyt lenkiškas išgama Przy- 
bylowski. Likosi nušautas 
ir vienas žandarų pulkinin
kas, atbėgęs pagelbon užpul
tam. Ant Kaukazo, Kutai- 
se, likosi nušautas žandarų 
pulkininkas Kipanidze.

| Anglijos parlamentas, 
160 prieš 118 balsų atmetė 
užmanymą įvesti Anglijoj 
prancūziškas mieras.

| Paryžiuj sustreikavo tar- , 
naujanti valgių^ pardavyklo
se. Jie reikalauja vienos 
sanvaitėj liuosos dienos.

bet kad Knygynas buvo su
jungtas 8h draugyste, o 
draugystė įųetuįrėjo laiko už
siimti knygyno^eikalals, tai 
ir knygyno? niekas nelankė; 
draugystė, matydama,, kad 
knygynas ’ Dr. »°V. Kudirkos 
turi geras *’ pašekmes, savo 
knygas pavedė musų knygy
nui ir dar |5.00 paaukavo 8. 
L. A. Prisiuntė visų savo 
knygų po vieną egz. p. V. 
Šliakys, ,,Darbininkų Vil
ties” išleistojas, iš viso 18 
knygų; p. J. M. TananeviČia, 
,,Kataliko” išleistojas ,,Ka
taliką” siunčia. Viena ypa- 
ta iš Shenandoah, Pa. pri
siuntė 13 knygų; 8. L R K. 
A. prisiuntė visų savo kny
gų po vieną; p. A. Žvingilas, 
,,Keleivio” išleistojas, pri
siuntė 9 knygas; p. A. Gu
staitis iš Roslyn, Wash., pri
siuntė 48 knygas ir nuo vie
tinių lietuvių kelioliką kny
gų tapo surinkta. Laikraš
čiai Į knygyną ateina: „Lie
tuva”, „Katalikas’^ ,,Darbi
ninkų Viltis”, ,.Vienybė L”, 
,,Žvaigždė’, ,,Saulė”, „Ke
leivis”, ,, Vilniaus Žinios”, 
,.Lietuvos Ūkininkas”, „Lie
tuvis”, ,.Šaltinis” ir „Skar
das”. Knygynas atidarytas 
kas dieną vakarais nuo 7 iki 
10 valandai.

Visiems aukautojams, ku
rie kuom nors sušelpė musų 
knygyną, ištariame širdin
giausią ačiū.

J. Kalinauckas,
145 Siiver str.,

So. Boston, Miifb.

| Amerika pareikalavo 
milijono doliarių kaš

tų užlaikymo amerikoniškos 
kariumenės ant Kubos, nuo 
tos salos rando. Bet rodosi, 
kad Kuba visai nereikalavo 
atsiuntimo amerikoniškų ka
reivių. Sulyg teisybės iš- 

' pultų, kad kas nekviestas 
savo kareivius siuntė, tas pri
valo ir jų užlaikymo kaštus 
iš savo kišeniaus uždengti.

| Sujungta Honduraso ir 
, Nica raguos kariumenė likosi' 

sumušta, tvirčiausią Hondu
raso tvirtynę Cbaluteca pa
ėmė Nicaraguos kariumenė. 
Honduraso prezidentas, jene- 
rolaa Bonilla nuo mūšio lau- 
šio pabėgo valtyj. Per
galėtojai nutraukė Hon- 
duraso sostapilės Tegucigal- 
pa link. Kadangi miesto 
nėra kam ginti, todėl jį 
paims. Karė, matomai, arti
nasi prie galo; Suvienytoms 
Valstijoms tokiu budu bus 
atimta proga įsikišimo.

| 1913 metuose Vokietijos 
sostapilėj Berlyne nuspręsta 
parengti visosvietinę parodą. 
Kas vienok , iki tam laikui 
gali atsitikti, nieks negali 
įspėti. Į

| Berlyne grafas Arco atk 
liko mėginimus su telefonu 
be vielų; susikalbėjo gerai bu 
stacija nuo dviejų mylių. 
Be abejonės, pagerinus apa
ratus, galima bus be vielų ir 
tarp stacijų susikalbėti ir 
nuo toliau.

| Vokietijoj, Reino apskri- 
tyj, dėl smarkių lytų, užgi
mė tvanai, kurie daug nuo-į 
stolių pridirbo.
’ | Kaip tūli Vokietijos laj- 
kraščiai garsina,rytinėse Prū
sų provincijose, taigi lenkų 
ir lietuvių apgyventose, ran-, 
das rengia tiesas, kurios už-1 
draustų ne\okiečiams turėti 
čia ne pajudinamą savastį. 
Rengiasi taigi nuo ne vokie
čių priverstinai išpirkti že
mę, kokią jie valdo.

| Ant Mandžurijos gele
žinkelio, netoli Cbarbino, su
simušė du trukiai. Prie to 
17 ypatų likosi užmuštų ir 40 
sužeistų.

| Kadangi dėl streikų 
elektrikų Paryžiuj nukentė 
veik visi vertelgos, o labiau
siai laikraščiai, tai dabar lai
kraščiuose telpa reikalavi
mai, kad darbininkams vie
šos naudos įtaisose butų už
drausta streikuoti.

| Terp Prancųzijos ir Sija- 
mo padarytas naujas sutari
mas, sulyg kurio Prancūzija 
gauna nuo ; Sijamo plotą 
12000 ketvirtainių mylių, o 
atiduoda Sijamui uostus 
Krult, Sousai ir kitus netu
rinčius didelės vertės paru- 
bežinius kraštus. Iš visokių 
sutarimų, paprastai, pelno 
drutesnysis bet niekada silp
nesnysis. V

| Odesos laikraštis ,,Odes- 
kyj Listok” uttikrina, jog 
kaimiečių sukilimą Rumuni
joj pagimdė „Lyga masko
liškosios tautos” ir jį pini
gais palaiko.

. | Peterburge pasimirė stai
ga didžiausias maskoliškas 
reakcijonierius ir fanatikas 
Pobedonoscev. Profesorius 
Milukov rašo laikraštyj 
, ,Reč”, jog su Pobedonoscevu 
eina į kapus visa Maskolijos 
Istorija. Jis ant 25 metų su
laikė įvedimą Maskoiijoj 
konstitucijonališkos rėdos, 
jis pagimdė visą smarkumą 
dabartinės kovos už laisvę.

| Paryžiuj, ant gatvių pa
sirodė moterys drožkų vežė
jos. Policija gana sunkiai 
moteris ezaminavo, bet jos 
gerai išlaikė examiną. Vy
rai vežėjai nedraugiškai pri
ėmė konkurentes, kadangi ant niekų. Dr-stė D. L. K. 
jos, be abejonės, pavert vy- Vitanto 8. Bostono buvo jau [organizmas tegali būti tiktai 

mio seniai įkūrusi knygyną, jtuomet s veika s^ kada visi jo

Pataisymas neteisingos ži
nios.

12 numeryj ,,Lietu vos” pa- 
tilpo kla'dinga, žinia apie 
tai, buk žemiam pasirašęs iš
einąs į Iltulfotdą, o New 
Britaine reikią kito kunigo. 
Iš kur tą žihlą „Lietuva” ga
vo, nežinau, bet visas daly
kas niekuoti?*“nesiskirta nuo 
įprasto pramanymo. • Že- 
miaus pasirašęs laiko sau už 
garbę patvirtinti, kad New 
Britaino neapleidžia, nė ke- 
tiųaapleisti, o Hartfordas, 
kaip buvęA ir bus jo globoje 
tol, kol to reikalaus ta viete
lė ir aplinkybės pavėlįs.

Kun. J. Žebris.
Argi rašanti laikraščiams 

neteisingas žinias negali su
prasti, kad toks darbas yra 
biaurus, nedoras.

Red.

Redakcijos Atsakymai.
Dzedolikui. Eilės silpnos, 

vietomis ne jau rimo, bet ir 
mieros neturi. Netilps. - Pa
taisyt ne galima.

Y. M. Elizabethport. Ži
nute per menka talpinti lai
kraštyj; raštelis nepatilps.

APGARSINIMAI.

riškos lyties pasažierius.

Padėkavonė.
Bostono LietuviškasSo.

knygynas Dr. V. Kudirkos 
pernai išsiuntinėjo į lietuviš
kus laikraščius atsišaukimą 
su prašymu sušelpti jį išlei
stoms knygoms ir laikraš
čiais. Atsišaukimas tilpo: 
,,Lietuvoj”, ,,Vienybėj L.”, 
„ Katalike”, ,, Darbininkų 
Viltyj”, „Keleivyj” ir 
„Žvaigždėj”; buvo pasiųsta ir 
,, Saulei”, bet nepatilpo. Tas 
musų atsišaukimas nenuėjo

Kurių prenumerata už 
,,Lietuvą” pasibaigė ir iki 
šiol jos neatnaujino, tiems 
šis ,, Lietu vos” numeris 
paskutinis. ?

Todėl, kurie nenorite, 
,,Lietuvą” sulaikytume, 
pasiskubinkite užs Įmokėti 
prenumeratą. J 
A. Olszewskis, Išleistojas.

''m a:

bus

kad 
tai

Susi j u n gkl toli ru vo n.
Amerikoniškoje žaisle „tug 

of war” reiką|auja, kad visi 
joje dalyvitfujaiitiejie sąna
riai susijungtų krūvon ir to
kiu bud u nedaleistų priešui 
laimėti žaislę. Šeimyna, drau
gija, net ir visa tauta gali 
vien tuomet pasekmingai ko
voti, gali vien > tuomet būti 
laiminga, kada jos sanariai 
susijungia; teip pat ir musų

organai veikia harmoniškal. 
Daleisk vienam organui ne
atlikti savo užduotį, o tuo
met pamatysi kaip busi mir-. 
tiname pavojuje. Užtai ne
reikia niekada užmiršti, kad 
ir apleidimas mažiausio ko
kio nors organo neveikimo 
gali pagimdyti didelę nelai
mę. Kada tamista nesijauti 
teip gerai kaip visada,. tai 
pirmiausia tamstos mąstis tu
ri butiTrinerioAmerikoniška- 
sis Eliksyras Karčiojo Vyno, 
kadangi vynas veikia tiesiog 
ant gromuliojimo organų ir 
sutveria visų organų harmo- 
nišką veiklumą. Visuose ne
sveikumuose skilvio, žarnų, 
nerviškumo, nejiegumo, išba
linu) ir visose ligose, rodan
čiose Šituos symptonus, var
tokite be atidėjimo Trinario 
Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, kuris yra geriau
siu vaistu nuo tų symptonų 
ir ligų, ir turėtų būti randa
mas kiekvienoje šeimynoje. 
Suvienytų Valstijų* Šeriai 
No. 346 gvarautuoja už jo 
grynumą. Gaunamas aptie- 
koše.

Jos. Triner
799 S. Ashland a v.

Chicago, Illinois.

Paskutinė proga.

Fre<1 A. Busse, republikcn sz- 
| kas kandidatas ant miesto ma- 
ijcro. x '

Pereitame numeryj aprašė- 
Ime biograjijas žymesnių ypa
tų einančių ant urėdų šiuose 
rinkimuose. Biografijos ga- 

’ na pilnos ir pilnai pakan- 
Į kančios, idant apspręsti ver- 
! tę žmogaus ir ar už jį galima 
• brfsą atiduoti ar ne. Taigi, 
I nėra jau reikalo bepaduoti 
j biogiafijas tų ypatų, nes su 
tuom skaitytojai pilnai susi
pažinę. Vienok negalime 
praleisti nieko nepasakę, ar
ba, teip sakant, pridūrę prie 
biografijos Fred A. Busse, 

| Clrivagos pačto užveizdos, ei
nančio aut miesto majoro. 
Žinojimas žmogaus gyveni
mo yra labai svarbus ir pagal 
tai galima spręsti ar tas žmo
gus nuveiks ką gero ateityj, 
ar jis tinkantis ant pastaty
to urėdo ar ne, ir ar nuo jo 
galima ko gero sau ir savo 
draugam arba visuomenei 
laukti.

Gyvenimas Fred A. Busse 
yra labai įdomus. Pirm 14 
metų pradėjo p. Busse savo 
politiškąją karjierą. Tuomet 
buvo jis prastu darbininku 
ir užėmė vietą teidarystės 
tarno. Taigi, Į keturioliką 
metų pasikėlė jis nuo teisda- 
rystos tarno ant pačto užveiz- 
do ir miesto galvos, ant ma
joro! Įdomus apsireiškimas! 
Bet tą galėjo jisai tiktai vien 
darbu padaryti, nes kas nie- 
ko neveikia niekuomet nepa
siekia augštesnio laipsnio. 
Jisai mokėjo prie savęs, savo 
pasielgimais, žmones patruk
ti, jis mokėjo įgauti žmonių 
simpatiją, užtai Ir pasikėlė 
ant tokio augšto laipsnio, ar
ba, geriau sakant, žmonės jį 
pakėlė. Ištiesų, ne bile kas 
gali tą atsiekti ir ne bile kas 
gali įgyti tokią žmonių sim
patiją, kokią turi p. Busse 
šiądien Chicagoje tarpe vaiz
būnų ir paprastų, darbininkų

r tarpe žmonių abelnai Ame
rikoje. Jau vienas patari 
nas Roosevelto, išrinkti p 
Busse ant Chicagos pačto už- 
veizdo, parodo, kad jisai tu
ri simpatiją visų žmonių, pa
rodo, kaip jį visi guodoja. 
Taigi, išgyvenimo jo matyti, 
kad jis yra žmogus su ener
gija, stengiasi pats kuoaugš- 
čiauslai pasikelti, o kartu 
pakelti ir kitus. Užtai nebe- 
reikalo ir sako Chicagos rin
kėjai, kad p. Busse stoja už 
padidinimą Chicagos miesto. 
Jisai yra atsakančiausi ypa- 
ta ant miesto majoro ir jisai 
galės valdyti žmones, nes 
pats išsidirbęs nuo paprasto 
darbininko ir žino visų luo
mų reikalus.

Edwar*l C. Young, republlko- 
niazkaM kandidatas ant miesto 
kasleriads.

Kas pasakyta apie p. Fred 
A. Busse. tai tą patį galima 
pasakyti ir apie Edward Clin- 
ton Young, republikonišką 
kandidatą aut miesto kaste
riant*. Ir jisai ne iš turčių 
1 numos, liet pakilęs iš papra
stų žmonių; žino kaipVuu- 
kial pinigai sutaupinami, už
tai ir išrinktas ant miesto 
kasieriaus mokės kaip su jais 
apsieiti.

Wm. H. McSurely, republiko- 
niizkai kandidutaN ant teisėjo 
miesto virsziausiame teisme.

Svarbi yra rolė miesto tei
sėjo (advokato), viršiausiame 
miesto teisme. Nuo jo pri
guli daugelis gero ir negero. 
Ant tokio urėdo reikia žmo
gaus patyrusio ir žinančio 
tiesas, tokio, kuris gintų 
miesto reikalus. O tokiu 
yra p. William Harvey Mc- 
Sūrely, republikoniškas kan
didatas ant teisėjo miesto vir
šiausiame teisme.

John R.McCabe,republikoni8£- 
kas kandidatu aut miesto kler
ko Didžiojo Chtciffo.
Į • Išrink te gerą miesto kler- 
![ą, nes nuėję pas jį su reika- 
ais galėsite visada gauti ge

rą rodą ir jūsų prašymus vi
sada kuogeriausiai išpildys. 
Ant miesto klerko yra repu- 
blikoniškas kandidatas John 
R. McCabe.

Otto J. Novak, republlkonl • 
a* kandidatas ant valymo adtnl- 

itstratori i na <dialna<e trustee).
Visi męs žinome, kad Cin

ingos miestas purvinas, pil
nas dulkių; taigi, reikia g<tfH 
administratoriaus, kuris mi£l 
*tą išvalytų ir padarytų jį Į 
tokiu kokiu turi būti, kokiaiiI 
yra europiniais miestai. į 
Otto J. Novak, republikoniš. 1 
kas kandidatas ant valymo I 
administratoriaus (draiuagrl 
trustee).

Miesto rinkimai atsibus 2 
dieną balandžio, utarninkai 
Kiekvieno ukėso šventa pa- 
reiga* balsuoti rinkimuose. 
Nuo rinkėjų priguli gerumas 
ar blogumai valdžios. Vai. 
džią padaro Čionai žmonės, o 
ne caras kaip Maskoiijoj. 
Taigi, nuo jūsų, rinkėjai, 
priguli ateinanti miesto ad
ministracija. Išrinkite atsa
kančius vyrus ant miesto 
□rėdininkų, tuomet nereikės 
dejuoti, kad miesto admini 
stracija netikus.ir nežiūri jū
sų reikalų.

Draugysčių Reikalai
SUSIRINKIMAS.

New York. 38-tos kuopoa'S. L. A. 
atsibus susirinkimas nedėlioj, 7 d. ba
landžio (April), i907m. 2-ra vaL po 
pietų; svetainėje po num. 73 Greta ' 
Str. Teiksitės visi sąnariai būtinai 
pribūti ant šio susirinkimo, nes bus 
daug svarbiu reikalu apkalbėta, ypač 
apie besiartinanti XXII Seimg. Užsi
mokėti savo duokles; teip pat atsi
veskite nauju draugu prisirašyti.

A. Leeniauskaa, Sekr.

1(Xte METINIS BALIUS!
Chicago. ' Nedelioj.-7-ta diena balan

džio, 1907m., atsibus balius Draugys
tės Karaliaus Dsvydo, K. Laudanskio 
salėje, po num. 3119 So. Morgan St 
tarpe 31-mos ulyčioa Ir 31-mo Plaoe. 
Balius prasidės 3 vai. po pietų Ir 
trauksis iki 12 vai. nakties. Inzenga 
25c. porai. Užtaigi Širdingai užprašo
me visus lietuvius ir lietuvaites kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

KOMITETAS.

PRANEŠIMAS.
Chicago. Dr-stė Apšvietimo broliu 

nusamdė anc 22 d. rugsėjo iSepteoš- 
ber), 1907. Pulaskio salę laikymui ba
liaus su apvaikščiojimu ir prakalta 
mis. Užtai prašome kitu draugysčių 
nedaryti toje dienoje bailu, idant vieni 
kitiems neužkenktume.

KOMITETAS.

PIRMAS DIDŽIAUSIAS BALIUS!
Springfield, 111. 79-toa kuopos S. L. 

A. atsibus panedėljrj, 8-ta diena balan
džio, 1907. Gražiausioj šio miesto sa 
Įėję “Arion Hali”, ant kampo 4-tos ir 
Jefferson gatvių. Prasidės 7 vaL va
kare. Inieuga vyrams 50 centu, o mo
terims ir merginoms dykai. Pirmiau
siai bu s lošiamas spektaklis su dai
noms ir dekliamacijoms. Po tam pra
sidės šokiai ir skrajojantis paėtas. Mu
zika iš Didžiosios Lietuvos, grajys la
bai puikiai. Lietuviai ir lietuvaitės, 
vietiniai ir iš aplinkės nepamirškite 
atsilankyti ant šito didelio pokylio, ku
ris bus gražiausias Iš visu Čion buvu
siu lietuvišku pokyliu. Kas atsilankys 
nesigraudys. bet bus visi užganėdytL

Su pagarba 79-ta kuopa S. L. A.

APGARSINIMAS.
Apreiškiame savo brokams lietu

viams, jog męs uždėjome naujg dr-stę 
po vardu “Susivienyjimas > Amerikos 
Lietuviu Muzikantu”. Virš minėta dr-tč 
tapo uždėta 14 d. vasario, 1907m. Teip- 
gi pranešame, kad toji dr-stė parengi 
bailu ir koncertu 19 d gegužio, 1907- 
Gal nevisi žinote kas tai yra koncer- 
tas, užtai ateikite ant musu baliaus, o 
pamatysite. Grajys geriausi lietuviš
ki muzikantai negirdėtus šokius ir 
maršus. Beto bus dar ir gražus per
statymas, kurie tiktai vieną kartą in 
metus Chicagoje tebūna. Matysite 
puikiausią teatrą tiktai ui 25c., o kitur 
turėtumėte ui toki pat pamatymą po 
$3.00 mokėti. Po perstatymo bus ba
lius, ant kurio galėsite visi pasilinks
minti ir smagiai pasišokti. Kviečia 
visus atsilankyti ir nepamiršti tos pro
gos. KOMITETAS.

PAJIEŠKOJ1MAI
PtjiMzk&u zavo pa°x,0J’^n0S Luber®- 

kieoM, po tėvais Kigaite, kuri 7 d- 
rio prasiszahno nuo manji su Kazimie* 
ru Jankajczlu, palikdama du kūdikiu* 
vienj 2J metu, o antrj 6 menezlu senu
mo. Kas juos užtčmys teiktis duoti 
man žinia ant adreso:

Vinc. Luberekia,
701 S. Union st; Chicago, M

Pajieszkau savj szvogerio, Antano 
Ra! ežiu no, Suvalkų gub. Senapiles p**-’ • 
Panemunio gmino ir par®P* Girde]*® 
kad buvo apsigyvenęs Shenandoah, P®«. 
Jispaisar kai kitas teiksią durti ilM 
ant adreso:

Peter Milokis, JJ
Farmington, W. Va.

Pajieftkau saro pusbrolio, IgnatLta 
N&sutavičlaus, Vilniaus guber. 
p&v., Sumelišklu parapijos, Budiliu ■ 
dilaus. Jis pats has kitas te 
duoti žinę ant adreso:

D. Sidlevičlus,
22 Arthur SL Dro.xU'
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Dabar Gavėne

_____ Juozapo Užuba- 
,r gub., Vabalninku para p. Dp 
jsglo; 18 melu iirgjveno Boston*, 
f Dirbo kriaučių dirbtuve**, pg. 

Jvksars gavo proto sumlszimą ir ta- 
**ąM*s į L’etuva rusėjo m*neayj. 

uvažiavo Cunard linija į Anglija Ir at- 
gtrake tol su važiuoti. Kas api* ji žino 
kur j i yrs, meldžiu duoti žinia aat szio 

adreso: Ant. Uiubalisoa, 
138 Loveli st., Lsvrence, Mass.

PajieszJtau savo brolio, Jono Vaina- 
tfczlaas Ir saA> puseserB, Magdės Je- 
gjMžiutes, po vyru Rimavlczienė, 

paeina isz Suvalkų gub., Vilkavisz- 
kio par* Bartninkų gmina. Pirmiaus 
brolis gyveno Cbicagoje ant 21 st Str. 
Jie patys *r ka3 klta9 teiksis duoti

-itoiA ant adreso:
P. Vainaviczius, 

r 113 Roebllng St, Brooklyn, N.-Y.
' t\iji—įknu Jono Marmoe, Suvalkų 

jįsh, Naumiesčio pav., Griszkabudžlo 
uaraaUoB, Mergbudžio kaimo. 10 me-

e. J

įas 
al< 
i g 
Oj.
ai, 
ad-

3tO 
kės 
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ju.
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L PO 
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ĮnsRio 
Ln St. 
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[etų ir
iženga 
prašo 

b kuo:

A4

ka* hitas teiksis duoti žinia
įi ant adreso:
K7' Jonas Mayla, 
Kl MStt 8t-» Wlikeš Barre, Pa.

• j pajieškau Teofilės Zaloniutės, Suval
kų gub.. Beinu pavieto, šventonario 

Babru kaimo. Rudeniu pavieto.
ji pati ar kas kitas teiksis duoti tinę 

F-^Bt adreso:
E; Mik. Damauskas. 
BjB Kerdnian SL,

• Pajieškau Jurgio Šukievičiaus, kuris 
i d. kPvo prasišalino iš mano namu 

^faeiaa jis iš Suvalkų fub.. 5 pėdu Ir 
į 9 eoila augščio. Balsvi plaukai, n Ha
lai raupuotas, raudonas veidas, viršu- 

. ttoėj dešinloj pusėj neturi vienos dan 
tiea Kas duos man apie jy nūn at
sakančią žinę tam duosiu $25. atlygi
nimą Wm. Mackus,
Uck 0ax 16, ‘ Crlstal Falls, Mich.

Į į Pajieškau savo švogęrio, Juozo Ma- 
į dulevičlaus. Vilniaus gub., Traku pav.. 
h'Kraono roi., Darsūniškio parap , Mar

giu kaimo. Jis pate ar kas kitas teik- 
; sis duoti žinę ant adreso:

Jonas Juškes|čiW8.
iPS Union Ava, Brooklyn. N. Y.j lp- 1 *f I 'l

Pajieškau eavo brolio Martino Ažu-
1 sarto Ir draugo Jono Balčuno, Kauno 

rnb., Paąevezio pav.. Mileišiu sodžiaus. 
Trys mėnesiai atgal gyveno Elswortb, 
Pa. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinę ant adreso.

Jokūbas Ažusarls,
883 Bank St, Waterbury, Conn.

I Pa?jieėkau savo švogerio, Antano 
Stupuro. Kauno gub,. Šiaulių pav., Pa
pilės unlasties, Bekciu sodiaus, 
dėjau gyvena apie New Yorką 
pats ar kas kitas teiksią duoti 
ant adreso:

' BROLIAI LIETUVIAI!
Pirkite fermoms žemę su miškais 

prie upiu ir upeliu, ant krantu mažu 
ir didbku ežerėliu, su rojišku paveik- 
-siu, čyačiausiu v^Leaiu ir pilnu viso 
klu veislių žuviuT Ta žemė vaisinga 
lietuviškiems ir amerikoniškiems ja
vams ir. daržovėms, labai gera žemė 
sodnams visokiu vaisiu. Turėdama 
žemė grynai Lietuvos Išvelsdy, gavo 
nuo ten gyvenančiu lietuviu vardą 
Nauja Lietuva. Užtai kviečiame visus 
lietuvius pirkti žemę fannosns Naujo 
je Lietuvoje, kur galėsime susidėti ko 
6t»eratyviškaL Nereikės kastynėse ar
ba fabrikuose dulkes Ir durnus gerti 
ir be darbes bijotis. Parsiduoda 40 
tūkstančiu akru žemės in pilsčius po 
40 akru ir daugiau. Prekė akro žemės 
nuo |5.00 iki 112.00. Parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. Gali pradėti iš
mokėti su |10.00 ir likti jos savininku. 
Per tą žemę eina 3 geležinkeliai 
Prie ėžero yra portinis miestas. Že
mė netoli nuo Chicagos, vakariniame 
krašte Michigan Valstijos. Visi žemės 
dokumentai duodasi čystai ir dykai. 
Kas perka gauna kelionės kaštus su
grąžintus. Kas nori daugiau da&ižino- 
t i tegul kreipiasi pas mane ypatiškai 
arba per laišką ant šito adreso:

Anton Kiedls, 
59 W. 14th Place , Chicago, III.

„LIETUVOS ŪKININKAS“ 
Lietuviu Demokratu Partijoa Lai k rasa 
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. 
Užeina da kartus per savaite isz VU 
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios isz vleot 
Lietuvos ir kitu krauta svieto. Lietuvoj 
metu preke $1.SO; Amerikoje $2.50

Kam yra miela prigimta eželis tevyne- 
Lietuva, tai užslrauyklt minėtąjį laik- 
rassti, o žinosit kss ten dedasi dsbarti- 
n ame revoliucijos laiko. Vienas num. 
ant,pamatymo5 centai.’ Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3252 S. HaUted st., Chlcaffo, 111.

užtai nusipirkite

Stereoskopus

Scranton, Pa.

Gir
dis 

žinę

Reikalaujame 20000 darbihinkd, ang
liakasiu, medžio darbininku, amatnl- 
nlnku, geležinkelio darbininku Caiifor- 
nijoj. Wasbingtone. Oregon, Montana, 
Michigan. .Wisconsln ir Indiana val
stijose. Reikalaujame vedusiu ir ne
vedusiu. Algos vakarinėse valstijose 
po 860—8115 an menesio; nuvažiavi
mas pigus, štraiku nėra. Teipgl rei
kalaujame vyru ir moterų prie visokiu 
darbu mieste,Cbicagoje ir aplinkinėje. 
Reikalaujame fabrikuose, akmenų skal-
dynėse, lentų plovyklose. Hotediuose Ir 
anį* geležiu kielių. Algos augštos. At
sišaukite tuojau ypatiškai arba laišku 
indėdamas už 10c. markę už informa
cijos knygutę. k

Immigrants Information B u re a u, 
128 8o. Clark SL, Room-3, 

; Chicago, III.

Reikalingi 3 geri kriaučiai prie kx> 
stumersko darbo. 2 prie kotų siuvi
mo Ir vienas prie bruslotu. Atsišau
kite ant adreso: Į . <

C. Gillis,
VVestvnie, IU. .

Reikalaujame jaunu vytu, kaipo 
apmuszinėtoję sofų (ąpholstoteis). Mo 
kts.is gera. Atsiszaukite ant adreso: 

' Hafoor Furoiture Co., 
2^0 I>earborn st., j Chicago, UI.
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Pajukau savo vyro, Juozo Lukošai- 
Bo, Suvalkų gub., Naumiesčio mieste- 
ta Jisai gyveno WiJkes Barre, Pa. 
Apie 8 metai kaip Amerikoje. Aš at
važiavau kątik iš Lietuvos ir norėčiau 
yas ji suvažiuoti. Jis pats ar kas ki
tu teiksis duoti žfatę ant adreso: 

Pran. Lukošaitienė,
1411 Oregon Avė., Čleveland, O.

Pajieškau Salomėjos Navickiutės. 
Kauno gub., Šiaulių pav„ Pavartei i n 

^kabBD, šatros parapijos. 1904 metuo
se atvažiavome kartu Amerikon; ji va
žiavo is San Franci scą. Ji pati ar kas* 
kitas teiksis duoti žinę ant adreso:

Stanislovu Ivnanuckas,
Minersville, Pa.

Pajieškau savo draugo, Jono Berti- 
lio, Kauno gub., Slauliu pav.. Naujos 
Žagarės m| ^jos, Dilbineliu kaimo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant adreso: _ - .

Mik. Mėlius.
S. Boston, Mass.

t Ant Pardavimo.
Ant pardavimo 2 lotai ir medinis 

namas dėl dvieju familiju. Atnesia 
824.00 ant menesio rsndoa Bavininkss 
iazvažiuoja ant formos Preke 8 2400. 
Atsiszauklt po nr. 91 W. 24 Plaoe.

Pigiai ant pardavimo naujutėliai 
naminiai baldai (f urbi ture). Priežastis 
pardavimo — paeitos pametimas. Ats** 
szaukite ant adreso: *

V. Lubdnkis,*
701 S. Union st., t Chicago, III.

GERA PROGA!
Yra ant pardavimo geras didelis Bato

ras vertas >15000.00, darantis bizny isz 
“Dry Goods, Bboes and G^nts FU mis h- 
ing Goods“. Yra tai senas su virsz 20 
metu biznis, gerai Uždirbtas ir geroje 
vietoje apgyventoje lietuviu, lenku Ir 
amerikonu. Savininkas yra senas žmo
gus ir bagotas, todėl savo bizni nori 
parduoti ir atsilsėti. Gera vieta lle- 
tuviszkai kompanijai., Dasižinokite 
“Lietuvos” redakcijoj.

Paveikslai Ine Jėzaus Gyvenimo.
Stereoakopas arba Teleskopas yra tai 

prietaisą su padidinančius stiklais, p#r 
karia kad žiūrai ant abrozelm, abroarHs 
pavirsta in naturalieska paveiksią, ku
riame matai caielas grupes žmonių, trio- 
bu Ir tt. taip kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveikiančius savo darbe. 
Mes turime ant perdavimo paveikslus 
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo ginimo iki 
dangun uižengimo. Paveikslai parodo 
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gims, 
kaip bažnyčioje daktarus mokino, kaip 
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis ka
lėsi isz grabo, kaip ženge dangun, bal
ny c z. oe ir rūmai Betlsjaus, Jernsoliaus 
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskope žiū
rint matei vieke taip naturaltsakei, kaip 
kad būtumei toje pačioje vietojo ir 
viską matytumei. Teleskopas su U pa
veikslais kasztuoja $2.00. P Halus U- 
m<> kautus mes apmokame. Nusipirk 
viena Teleskopą sn 23 paveikslais, o tu- 
resi daugiau džiaugsmo Ir sabovos kaip 
kad ka kita pirktumėt už 15000.

Pinigus prisiuskie per Money Ordery 
ar registruotoje gromatoje adresuoda

A. OLSZEAVSKI 
BUtion 60 C hicago, HL

Mes turime daugybe ir sviotlssku pa 
veikslu gražiu trobesio, daržu, rumu 
m !<*stu, bažnyčių Europos Ir Amerikos 
ir visokiu kosmtszku paveikslėliu. Ka* 
dk turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks 
lėlius gali gauti pas mus už 11.00, o te- 
ieakopai vienas yra geras net visokiu 
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka 
ant tukstanczlu paveikslu.

Knyga Kataliogas.
••kančių grtotu pMukakčie: AttHvvtktnimaa;
— Vagi*; — Ku kalta*; — Gatve* valkai; — 
Paparčio Sieda*;— J*liko tarra*; — siznalaa;
— Keleive. Chicago, IU J9OT. pusi. 4.. 13c

B8 Silver St.

iPajieskau savo dėdės, Juozo Bacevi- 
. Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 

lakštu parapijos. Apie 15 metu kaip 
je. Pirmiau gyveno Taunton, 
Jis pats ar kas kitas teiksis 

duoti tinę ant adreso:
Jonas Mick?vičia.

1432 Carlton St., Philftdelphia, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio. Jono Toli
ntos, Kauno gub., Raseinių pav., Erž- 
’Ukos parapijos, L'žakmeniu kaimo. 3 
orui kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso:

Antanas Petraitis.
114—4th Avė., Homestead, Pa.

Parsiduoda pigiai geras dvieju 
augsztu namas, pryszakys isztaisytas 
sztorui. Namas yra ant Emerald Avė. 
arti 35-tos gatves. Užpakalyj yra 
dvieju augsztu medinis tvartas. Randa 
gera Ir gera vieta varymui biznio. No
rėdami daugiau dasižineti atsiszaukite 
ypatiszkai arba per lalszka po num. 
5441 Aberdeen St,., Antras Augs z tas 

Chicago, III.

Pigiai parsiduoda isz priežasties iaz- 
važiavimo in aena kraju už prieinama 
preke buezerne ir groserne, lietuviu ap- 
gyventoj vietoj. Norinti apie tai dau
giau dasižinoti, teiksitės atsiszaukti po 
num. 848 N. Paulina st. Chicago, III.

Parsiduoda labai pigiai iš priežas
ties ligos groserne ir bučerne lietuviu 
ai»gyventoj vietoj, ant 4612—5th Avę. 
Atsišaukite in “Lietuvos** redakcija.

pusią p, Chk-ago. III- 1008 m. šioje knygutei 
telpa kelt įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangų), Cyttiu, pekla; apie giltine, mara. 
ketera, apie dvases (dužias), velnius, tavai 
din imasi ir tt. Pasakos užralytc* t klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub, 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. taga) 
suvalkiečiu kalba.Prusa Lietuvoje pagal Prū
su lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal diuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka lia knyga. Preke neapdar... li fto 
Apdarytos...................................................-Std-OO

4 -1 Si mano atsiminimų t su autoriaus paveik
*lu). Parai* Dras Vincas Pietaris, spaudon 
parengi Dras J. Basanavičius. Cbioago. UI . 
1906 m . pusi. 301. Gražio* apysaklMc ii gy
venimo sodiečių.....................................  7Oc

07 Ltetuvliko* Pasakos Yvairios. Dalis I. Su
rinko Dr. J Basanavičius. Chicago. 111., IMS 
m. pusi. 8W. Cta telpa UI labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Ka* litą knyga 
ture*, tam geru Ir gražiu pasakų niekados ne
truki Prese neapdarytos..............II.SS

j Apdaryta.........................................    Sl.ftO

Pajieškau savo pačios, Onos Lešec- 
kurl 6 d. kovo prasišalino iš 

namu su Antanu Palionių. Mo 
33 metu senumo, 4 pėdu ir 8 coliu 

^tščio, raudono veido, mėlynu • aklu, 
pryšakyj dvieju dantų; paeina 

Kauno gub., Raseinių pav., EJržvil- 
Pvapijos. Antanas Palionis 26 me- 

į senumo, 6 pėdu augščio, apatinė lu- 
fctsikišus, blakstėpai dideli, dėvi No. 

lėeverykus, sveria 200 svaru, paeina 
Vilniaus gub., ir pavieto.- Kaa’apie 

.duos atsakančią žinią gaus |5.00 
Tginimo.

'' Antanas Lešeckis,
Cementon Grem, N. Y.

P?jieškau savo partnerio. Jono Op- 
Pirmiau gyveno San Frąncisco.

Du mėnesiai kaip išvažiavo Chi- 
Jis pats ar kas kitas teiksią 

žinę ant adreso:
J. Kinu, 

«> Colllfigvtiie Av., E. St. Louis, 111.

Pajieškau Jono Dimšo, antru kartu 
Įfryiavo iš Lietuvei.. Pirmiau gyveno 

III. Jis pats ar kas kitas 
duoti žinę ant adreso:

Aculs Pocenls, . 
vj . Oglesby, m.

JSl-

Pianai parsiduoda ant lengvu išmo- 
keačiu. Dešimts lekcijų dykai su kiek
vienu pianu. Šnlakamosios mašinos 
(fonografai) |l.Č0 ant sanvaitės. Rei
kalaujame lietuvišku agentu.

Louis W. . Weller,
3441 So. Halsted St., Chicago, IU,

Maskoiiszkas Tiesa Ofisas 
ir Viešas Notaras. • 

3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
Mes padarome visus legafiszkus do

kumentus: užtvirtinimus, perdavimus 
pilnu tiesu, pardavimo kontraktu?, rau
dos kontraktus (lestus).

Mes atjieszkome pinigus ir paveldėta 
turtą senoje tevyneje.

Mes -parūpiname pmportus szelmy 
noms, atvažiuojančioms į Amerika.

Mes praszaliname visas bylas (pro- 
voe\ Užkilusias isz priežasties i e Joji
mo kari u mene n Mas kol i joj e.
Visokius reikalus atliekame su 
vietiniu Mįskol joi Konsolių.

D. LABUNSKAS
810 Milsmukee Avew Room 208 
CHICAGO - - ILLINOIS

Žemiau paro*

Šlfkftrtl kaUuoja 
nno Porto Į

TlŪį įEydtku- 
I nūs

bu-

LAIVO VARDAS Kompanijos vardai

Hamburg American

L10yd

Lltjyd

Ui. romumais.

Lkjyd

■•aku*. >*r*

LloydlOe
■latteauakas] Be

buvo villugu lte(uvy»i 
»kU. tetekto buslvteal

000

Krtstauė Bi*im«l

IV j*. IMS. Otoagu. 111. 
įku* vi*<>* ukn«u*k>*

LMuvos Mvte 
MSir4<Uctelė*

Cunard
Cunard
North German Lldyd

tiiutiui ir 
010 U kur alalrado ■ 

auginami «u*u»a»<

PADARYTI MONUS
roonus be •paratiĮ ir ypntmgo tnok&lo. 
PrvkėSOc. Pinigu* »ių»ti Money Or.

JONAS ILGAUDAS
3311 S. Nalated SL, Chicago.

K taukiu no Įfov». kuri tesėsi pr< S kri-
tniuaUikeme .utie imli* in Budi; fotv-
imfiy* ebi-tu rusiu advokatu. ka-Krauėlano, 
-Lh-iuTos" ilirlttojo. mišk t oriau* ir neveik
liai < 'blra<o* Sv. Jurgiu liet. badayėioeSl <H» 
Apdaryta................................................ 11.00

Red Star
Hamburg American
Dominion
Canadian Pacific '

tnls sluogsniu. kuriuo** tu sutvirtinu kūno* 
randa, tnoakltoliai apskaitė kaip arna yra tuu- 

žtuo- 
S1<H» 

41 U«

prie! Kristaus gimtam............. ............. ...ftOc
7UM Trumpa ssnobH istorija. Pagal prof. R.

Vipper. verti ii r u* likos kalbos D. Su paveik
slai* teuovilku liekanų tr S koitoruotai* Bena-

M. llteidoT M. D. pusi 4T. Chtoaga, UL 
Knygute apralo visa smugau* gyvūnini* aut 
Ssuses nno pat >> rtsiradimo iki pasiekimo ete 
Vlilsacljos. M paveikaMtai parodo senovės

Dovanai! Dovanai!
Drukuojama masziaėlė In lenciūgėlis 
kompasu, dovana:' Baituos daiktus

fttkO Vanduo 
tnč*. Rusi* 
gy*. išleido T M D . 
ėu paveiksiu i* t*.

ftQft Kaip gyvena augmeuysrchlaago.IU., 1801, 
j>u*l. 119. Su paveikslais. Apralo y vairius mu
su žente* augalus, jų sudėjimą, atmaina* **y- i 
vi ir plėtojimas! n u« Stenk įaustu auga lėlį u iki 
didžiausiu ir tobuliausiu......................3ft«i-

ftftH Paėjimasoeganilko svteto. Pagal BiUneri i 
nutaisė Saerna*. Chicago, iii., 1K&, pusi. 137. 
Ku paveikslai*. Yra tai istorlto augmenų ir gy
venu nuo senu teniaullu laiku pagal moks
lintus iltjrinėitinu* susektus nosemintuoss 
sluogsnluose. Knyga dlitelė* moitslllko* wr-

Chicago. 111. 1902. pusi. SI. šita knygute teip 
kaip ir No. 210 yra Mą«kol(J>s cenzūros dalei- 
•*U lodei gali būti Lietuvon siunčiama. lOc 

^7B Mokslas apte ž«m* ir kteus svietus, ju ba
rt ir pabaiga, Chteatro. IHVltoB. pusi. 2W. Bu 
pavelkslėltate. Aprttoy kas yra žente, ii ko ji 
susideda, ant ko laliMt Ir kaip sukasi, kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jos toli vie
na nuo kitos; kas yM•Usnėtos, kometos Ir ki
tos retai matomos Aaigėdės.Yra tai vienatinė 
knyga, ii kurios žmogus gali tiktai apsiėvtesti 
Prekl................ . ...............    70<’
Drūtuose, gražiuos^ pjklaruoss .......... 41.00

•171 Akyvi apsirellklmsi svieto, ant koriu žmo
nės nuolatal žiuri J bet lu) gerai nesupranta, 
Chtoago, IU., 1894, pusi. TO. Bu paveikslais. 
Parodo ii ko darosi saldai; griausmai, lietus 
ir sniegas; kas yra debesiai’, am ko jie laikosi. 
!»«•............................................................. 3Oe

«A70 Aritmetika. Kiryl* Usmoklnlmul rokun- 
dų. Prekė.,.. ...........................................800

.AMO Biologija arba Mokslas apte gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Bsernas, 
Chicago, III.. 1901. pusi- 147. Bu paveikslėliais. 
Tai yra mokslas, kokiu bud u nulosi sutvėri-

* mal ant musu žentesf kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki pauklčiu. 

žvėrių ir kitu sutvėrimu....,.,. ....... ...'lOo
007 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.

A. Bacevičla, spauda ..Lietuvoe.” Chicago, 
III. 1908, pusi. 909. Knygele su daugeliu pa* | 
veikatoHu: gyvuliu.vabalą, žuvie, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, atokiai ir supranla
mai toailkina gamto* istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmoaea a uolėtai žiuri, bet ju I 
gerai nesupranta.........................  OOe i

0OM Gamtos pajiego* ir kaip ii ju naudotis. Pa- ' 
gal Bllners sutaisė Bsernas, Chicago, 111. 1904 1 
pusi. 23K Svarbios mokslteko* vertes knyga, i 
su daugybe paveikslu žvairia c- neri j u tr
kitokiu prietaisu aat išnaudojimo gamtoms 
tetom--................4..................... TTooc

Laivu Kalendorius
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia j 

Europą, iš kokio Porto, kokia dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri šj Kalendorių, o žinos kada ir iŠ kur laivą gauti ir kiek visa z 

kelione kaštuos, (

lės. 7......................  .30c
007 Hpėka ir M •'dega, prineipal prta imt Into su

rėdymo visatos drauge au inoraitsku mokslu 
ant anų paremtu. Visiem* t u prasti na i p*r**ė 
prof. Dras L. Buechner. pagal XIX »oki*ka 
laida su masai* praMčkai* 11 senesniu laidu 
Itetuvllkai perguldč Dra* J. Bziiupaa. Chicago 
IU.. 1908. pusi. 3H>. su paveikslu ir biugrafta 
raželiau*. Yru tai nmksla* gvildenantis gam
tos dalyku*, kuriuo* žmonės vadina Dtevo su

rėdymu......................................  Sl.ftO
Gražiuose, drūtuose spdaruuM...........tU OO

001* ■ivteso pabaiga. II rūstoko verte Pr Matelis. 
Cb'-'At-a i.i., )9Ot. pusi. 31. Kas nori dasižl- 
do i kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
Ala knygele...... ............................................13

0041 Benu Gadynių llnyke Sutvėrimai. Pagal 
Hutohtnaona sutaisė bsenma.Chteag'i.lll I90& 
pusi. 27U. bu paveikslai*. Apraėo seuiau^u ga
dynių yvairie* sutvėrimus gyvenusiu* ant že
mė* dar prteė attlradima žmogau*. Bsiaudten 
u sutvėrimu kunus įmonė* kasdami gilin* 

Suliniu*, kanalus, ar Imdami U žemė* anglis 
n*nda sėmėj* Tukt sutvėrimu atrado čtelu* 
nesugadintu* kunus. kurie liandt<-u yru te*ia 
tyti yvatriuose mušėjuose ir ii ju tmossė* uso- 
kluasl pasiūti, kaip **uavra musu Setui, ktok 
daug mllijsau n>eiu reikalavo pakol aut miru
sio ivėrle* kūnu užaugo eito teinė* keltollko*

kurtos

AMERICA.............................
BLUKI HER.........................
BREMEN..........................
BALTIC................................
BATAV1A.............................
CANADA...............................
CYMIUC........ . ....................
CARMANIA..........................
CAMPANIA...........................
CKDRIO.................................
DE1 TSHLAND.................
OLDKNBl RG.......................
DOMINION..........................
CASSEL................................
CEHEMNITS.......................
EMPRESS OE IRELAND. 

‘ E M PRESS O F BRITAI N...
ETRVRIA.............................
I VERNU..............................
KRONPBINZ WILHELM. 
KAlsER W1LHELM II ...

AISER W1LH d GR.... 
KROONLAND.....................
KAISER AUG V1CTORIA 
KEN81NGTON.....................
LAKE MATIBONA .........
LAKE ('HAMPLAIN..........
LAKE ER1E.........................
LUCAN1A.............................
MAIN......................................
MAJESTIC........... . ...............
M ER1ON .............................
NEW YORK .......................
OCEANIC..............................
OI.OENHLRG.....................
PHILADELPHIA.............
PENNSYLVAN1A ...........
PATEKTA .........................
PREToltlA...........................
RHKIN..................................
SANONIA.............................
SEMLAND ...........................
GRAF VALDERSEE..........
ST PAUI..............................
SOUTHW \RK.....................
TAI TOMA..........................
TRA\E ................................
YADERLAND. ................
ZEELAND ...........................
CE»LIC................................
FINLAND..............................
8T Lol’IH............... ...........
\VEIMAR..............................
BRANDENRl RG...............
ftEY DLITZ.........................
DARMSTAD .....................

Whlte Star 
Hamburg-American 
Dominion 
Whlta Btar 
Cunard

White Siar 
Hamburg American 
North German Lloyd 
Dominion 
North German Lldyd

Canadlan Pacific It.

Cunard 
North German 
Whits‘ Star 
American 
American 
White Star 
North German 
American
Hamburg American

North German Lloyd 
Cunard 
Red Star
Hamburg American 
American Line 
I tomtntou 
White Siar 
Nori h German 
Red Star 
Red Star 
American 
Red Star 
American 
North German

Poetai
II kur Išplaukia

Diena Išplau
kimo

Valanda 
išplaukimo

Pv
r t

te
k d

i*
nų

 
pe

rp
la

uk
i*

 m
ar

vs

New York Balandžio 25 3 po plet 10
II I Balandžio 11 4 po piet 10

Now York
Liepos 28 10 M 11
Balandž. 10 4 po pt. 7

Portland
Balandžio 13 5JO ryto 14

„ 27 * 2 diena 10
Boston Mass. Kovo 30 11 ryto 9
Nevv York Baladžio 23 7 ryto 7

New York
20 11 ryto 7

Balandžio 19 11.30ryto 7
New York Balandžio 30 6:30 ryto 7

Portland
Balandžio 27 10 ryto 14
Balandž. 13 2 diena 10

New York .. 28 10 ryto 14
Ballimere Liepos 2 10 ryto 10
Jt. John N. B. Balandž. 19 12 diena 6
Montreal. Que. Balandžio 19 12 diena 6
New York Balandžio 27 2 diena 8
Boston Mass. Balandžio 2 12:30po p 9
New York „ 23 lOrjto 7

II II Balandž. 9 1 diena 7
II II Balandžio 2 10 „ 10
II II Balandž. 6 12 diena 8
9 9 94 „ 18 9 ryto 10

Portland Balandžio 25 2 diena 10
8l. John N. B. Kovo 30 12 diena 8

II II Balandžio 13 12 diena 9

New York
Balandžio 27 12 diena 9
Balandž. 6 12 diena 9

New York
Balandžio 11 10 ryto 13
Balandžio 17 10 7

PhMadelphia Pa. Liepo; 4 10 9
New York Balandžio 13 9 30 9
New York v* 24 3 diena 7
New York Balandžio 27 JO ryio 10

- a ■ a s Kovo 30 9:30 ryto 7
ana. Kovo 30 6 14
Si a a Liepos 4 10:30 ryto 14

Baluniore
Balandžio 27 6:30 ryto 14
Balandžio 17 10 „ 14

Boston Mass. s* 10 12:3udien 9
New York w 26 3 diena 7
New York Balan. 6 12 diena j 10

Portland
26 9 30ryt. 7

Balandžio 10 2 diena 10
Ne» York Balandžio 3 10 ryto 7

SI lt Liepos 15 10 ryto 10

Ncw York
Balandžio 13 7 ryto 8
Kovo 30 6 30 ryto 8

• I 91 Liepos 4 12 diena 9
41 91 Balandžio 50 10:30-ryto 9
s* a a Balandžio: 0 9 30 ryto 7
4 9 94 Balaod. 10 10 ryto 10
49 44 Liepos 1 1 diena 10
• • *a Balandžio 24 10 ryto 10
44 $• Liepos 4 10 ryto 10

37.80
37.80
38.15
41.80
37.80
36.65
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80.
36.65
36.65
36.65
3815
37.90
37.90
41.80
36.30
44.15
44.15
38.15
39.80
37.80
36.65
36.65
36.65
36.65
43.80
38.15
43.80
36 65
39.80-
43 80 
3d 15
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80 ,
37.80
43.80
33.65
43 80
38.15
39.80
39.80
36 65 
43.E0
43.80
38.15
38 15
38.15 
38:15

37.95 
37.95 
38.20 
41.95 
37.95 
36.70 
37.95 
41.95 
43.95 
41.95 
37.95 
36.70 
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 
39.95 
43.95 
38.20 
43.95 
37.95 
37.95 
37.95 
36 70 
36 45 
39.95 
43.95 
37.95 
36.70 
43.95 
38.20 
39.95 
39.95 
36.70 
43.95 
43:95 
38.20 
38.20 
38.20 
38:20

Sl.OO nuo

niausiu laiku, daug meta prie* Kristaus gimt
iną. iki nupsiohmul Rymo vteėpatystė* SI <><> 
Apdaryta.................. .................. ................81 80

7OM Raito Istorija. Pagal A. R. Schnltserl 
sutaisė Šėmas, Chicago, III., puti. 204. *u pa
veikslais. A prato kokiu bude žmoaė* rąžyti 
temoko, kaip tedirbo raita k tek v tena žmonių 
tauta, koki raltaipteuVo senovėje, daug metų 
prie* Kristų, kada žmooė* vietoj* ralio varto
jo mazgeliu* ant Initirų. Ilpiasstymu* ant 
medžio, ilkajsojlmn* ant akmens, pic*ė pa
veikslus, ir tik nelabai seniai daėjo iki sta- 
dteninkt alfabeto, teip kad pasklirim tau ke
lias dellmtia ženklelių (litam );*<• kuriai* da
bar gali |>aralyti kiekviena žodi ir viską ate 
kalbėti teip gerai, kaip Ir gyva todliu. Yra 
tai knyga, knri 111 ikro žm<wų interesuoja, pa
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra
itas....................................................... *1,00

Apdaryta...............................................  01,80
M0<> Baudžiava Lietuvoje. Paralė Žmogus. Iš

leido T.M.D.. Cbtcago. ||L, pust, 76. Yra tai 
baudžiavos istorija, kokiu bud u ji Lietuvoje 
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai*™* 
rė, kada ir kaip tapo paaaikiuta....... 10O

*301 Dr. J. Basanavičius*? Ixnkal Lietuvoje. II 
nrsteko tegulti# V. Gintautas. Chicago. III. 
19U8. pusi. 41. Ilrody ausi kaip leukilka kaltta 
sunaikino ir sudemoralizavo Lietuva ir kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg Uai dienai......Ifte

e47O Dvyniai Vašiu. Paraitė kn Dembeki*. II- 
leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Ainer. Su pa
veiksiu autoriau* ir paveikslėliu Loakoono 
grupos, Chieago, IU.. 1903, pusi. 88. Knygeli 
pstesskta reikalui pakėlimo moterilkės. JI nu
rodo priežastis, delei kuriu moterilkė lapo že
mesne ui vyrilki ir paduoda rodykles ant >a 
pakėlimo.. ...............;.................................800

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų feletinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką................................. #16.00
„ „Bostoną........................................ #16.00
s* ** Philadelphią................................ #15.50
M „ Baltimorų.....................................# 15.00

„ Montreal.............................. .....115.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 

Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei

na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ke! Męs turime dar daug 

laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios 
Čio* kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, 
duosime tau #50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

A. OLSZEWSKĮ , 
924 33rd Street, Station 60, Chicago, I1L

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

daugiau 
kaip pa

tai męs

savo

GS Lletuvilko* Pw*ako* Yvtfrio*. Dalia II. Su
rinko Dr. J. BafapavMiu*. Chicago. III. 1(M8 
pusi. 330. Telpa čia 20S gražiu, žingeidžia ir 
juokingu pasakų, bovyjaužio kiekviena skai- 
ioja ir klausytoja............................... •}
Apdaryta.............. ......................................  Sl.r»<>

00 Lletuvilko* Pasakos Yvairios. Dali* III. 8a 
rinko D-ras Basanavičius, Chicago. III., 1901 
puti.333. Telpa čia SOS gražiu ir labai juokingu 
pasakų  ......... .. .................................. II U O
Dm tuose apdaruose...................................Sl.ftO

70 Ltetnvilkoe Pasako* Y vairios. Dalis IV. Su
rinko D-raa J. Basanavičius. Chicago. III. 1906. 
pusi. 399. Telpa čia 334 labai gražios ir uži
mančios pasakos, bov i jančloe kiekviena skal 
tytoja ir klausytoja ..........................
Drūtuose apdaruose ..................................Sl.ftO

07 Pamokslai Ilmintie* ir Teisybė* itauldiaSti 
galvočių visu aniiln. Chicago, 11 L, INO. pu*-, 
lapių 183 Šiltoje knygelėj telpa 138 gra
žios, juokingos ir Hrointingo* pasakaitė* Kas 
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka lia knygele, o ture* 
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mu 
kės duoti Umlntinga atsakymu......... ftOc

SOO Pasaka apie Kantria Alena, kurt per 33 
metu vaiklč.lodama po svietą daugybe bėdų ir 
vargu iikentėjo. Cbicago.Hl. 19ūB.pu*l.S8 MO<t

priežMČi*.kiek to* keltuvo, kiekblede* įmo
nėm* padare U daro, ir ku į ja* imonlja »tu- 
me................................. J......... ...........................lOe

071 Užmylimas caro Aleksandro II. Parai* /• 
na* Gražy*. Illeido Busi v. Liet. La i* v. Cnt- 
eago, III., 1908. pusi. 28. Ksygute aprėžo ki
ltas* tr lankstymasi lėvolhteijikko judėjimo 
Rosljoj, kova su cartamn ir. kaipo pasekme 
tos kovoa. nžmuilma mlaetajkicaro...I0o

Apysakaite L. Tolstojaus lt gyvenimo masko- 
’ , lisku kaimiečiu; žingeidi norinčiam su-.ipa- 

tinti sn buvlu Ir sanlygomscyvenimo masko- 
lilku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jauti 
drauge * u prislėgtai* var g u žmonėms*.... Iftc 

4Q-S Robinsonas Kroliu*. Graži ir morallli3>pa- 
- saka. Antra pertalslta laida. Chicago. III.

1903 pust 83....................................  i!Oc
iMft Žmogus Nepliutkis. Vertė Ii i ved teko Nėris 

Chicago. III., 1899. pusi. 23. Graži apysakėlė: 
kaip turi togo prekijo sunut apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gjrveno ui kitus, 
sn turtingom* apsivedusius...................lOo

CIO Dede atvažlava. Komedija stonams akte. 
Pagal tonkilka sutaisė K, R-a ir M. P-is. Chi
cago, I1L 1908, pusi 83. Bita komedija buvę 
kelis k»rtns lošta lietuvlėko* draugyste* Pe
terburge, Maskolijoje. Ji yra maskolltkos 
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva panlustL MaskoUjos valdžia jo* par
siuntimo nedraudžia...............................UOc

C1S Geriau* vsllaus negu niekad. Komedija vie
name akto. Pagal leakitka sutalss K. Bta ir 
M. P i*. Chicago. 111. 1908, pust 18. šita 
knygute teip kaip ir No. 210 yra Msskohjo* 
cenzūros daleista ir gali bąli Lietuvon siun
čiama.......................................... .•............10c

008 Mlndaugia Lietuvos karalius. Chicago. m. 
1900, pusi. H6. Istoriikas paveikslas ja nkiuose 
aktuose. Lenkilkai paraM Julius Llovaeki, 
Ustuvittai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygeli paskirta ypatingai mylėtojams 
teatru............................ . .......................

110*4 Kaip geriausiai laidoti attmli*ll? PieUnjr* 
Oro L. Wehlam. II sAgliMtSUgtild* kun. V. 
Dembeki*. Chicago, III, 1100, puti. to... -ISc

1300 R* n k ved ii anglllkos InŠbot. Pagal OI- 
Imdorfa, Harvey, Ma»we)l ir kitu* turaM J. 
Laukia. Chloagv. IlLęMos, >ial 901. Yra tai 
Kaktliktauda knyga Ualmokinimui anglį- 

os kalbos pačiam par aatsJ* pageiboa mo
kintojo. Jo* todriut vta atrnrtvU trejopu bu- 
du: kaip rnloei. kaip'tariaii ir k| reidkla. Sil 
knyga yra teip ir> ral. autais v ta. kad ii jo* imo- 

------ .---------lengvai 
........Aljso 
........... BĮ,TO 
‘koakalbos (du 

in., įsos, 
lietu vilkus lo.

gua. nors ir mažintu 
Umokti anglllka kali 

Apdaryta........... .
13i2« Žodynas Uetavlikai-anglilkoa k 

H* I). Sutaisė A. Itols, TUcago, 
puti. 383 Czia ratrHiokial ltetu\___. 
dilus* (įguldytu* angMIkaL Ktekvtena* žodi* 
paženklinta* kursiroma Hlemtn* prie kokio

* skyriau* gramatikoa jis priguli. Knygos for
matas 6x9 coliu*. Ktetl mėlyno audimo ap
darai. sidabrinė* literos ant nugaros ,OO 

1307 Žodynas ItetuvUkal anglliko* Ir anglį- 
Ikal-ltetuviMco* kalbu [abi dalys — I Ir II, t. 
y., Nr. 13» ir Nr. ĮSI] vienoje knygoje. Yra 
tai reikalingiausia knyga nori n i iem* gerai 
pažini! anglllka kaili*. Formatas ir apdarui 
toki k«i»Nr. ........ .............. ŠH.(K)

1SOI Paslapty* Magijos bei SptriUztao Iviesoje 
mokslo. Pagal svetimus kaltinius ienkiikai 
•vtakse F. J., lietuvtlkal verto J. Lanki*. Chi- 
•ago, I1L, 1908. pusi. 363. Yra tai ilaJkinP 
MS mena darymo. Dabar jau su mouu kny
gomis nieks lietuviu neprigtudlne*. na* auste 
rtške lia knyga atrasiu joje visas tnonu ir 
burtu paslaptis Ir ja* suprasite, nes alikial 
•pralyto* ir paveikslai* parodytos viso* sis p- tybes ir budai ju darymcT.T...........80*

A. 01szewski
924 33rd 8t* Chlcagojll.

au 
duoname dovani 
tam, kuris pirks 
salią laikrodėli. 
Laikrodėlis kaip 
matote, yra ant ' 
17 akmenų, ausuke 
užsukamas ir nu
statomu, paten
tuotas regullato- 
r us, vyrisskas ar 
moteriszkas 18 K.
Auksini*. ,,llunting'* luktelės, gražiai 
hakvietkuotas. Tikrai gerai laika todo 
Kitur pirkdama* už uiia laikrodėli už
mokėsi 8 45.00. Mes ta laikrodėli per. 
duouame po $ 12.60* ant lengvo iaz- 
mokeatiee po 11.00 ant menesio. Prl 
siusk savo adreta, o mes prisiusime laik- 
rodėll ir minėtus daiktus registruotoje 
dežuteje. Apturėjęs laikrodėli, prl- 
siuek mums po 81.00 ant menesio, ir 
je gu nebus tnks laikrcdeih, kaip mes 
ruioms, tai nemokėk ne c Šato. Be 
musu milžinisska Kompanija gvaran* 
tuoja au visu turtu ir tikisi, kad kiak 
vienas te p gerai pirkęs visus pinigus 
prieina. Jeigu nenori ant isamokesčio 
pirkti, tai prlsiutk 811.00, o mes pri* 
siusime laikrodėli ir minėtus daiktus, 
pridedami gražia armonika, dovanai. 
Raszyk siiandien, prisiuak savo tikra 
adrese, idant siuntinys nepaklystu. Pri
siunčiamo ant iszmokestiee kiekvienam. 
Norėdamas gauti laikrodėli ant issmoke- 
jimo, prisiuak 50 c. užregistravimui, nes 
nesiunczlame per ozproaa, bet paežiu, ir 
mes užmačia nemokame. Siųsdami pi
nigus nedaugiau kaip 81.00, sluscite 
markėmis. Siuskite registruotojo gro
matoje. Norėdami gauti atsakyme, 
įdekite už 3 o. marke. Rassydami 
dėkit aaloki adiosa:

J. M. Wllson
11—18 Cbatham 8quaro

New York.

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czioa arba ant 33rd ui. priešui ssv. Jur 
gio bažnyčia. Lotai dideli, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy 
ventoje vietoje, prieazai hetuvlsska baž 
nyczia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsa- 

cztau.
Sale oiai už metu bus verti 81200. Yra 

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

Lotu agentai:
A. Olszewskia, 924 83rd st.
Felix J.Wengierski, 3137 8. Morgan st
J. M. Tananevicaia, 3244 8. Morgan st

ADRESAI 
centraliSku viršininku 
SUSIV1ENYJIM0 LIET. AMERIKOJE: 
Prezidesiu— P. W. Biršionss

205 W. Oak St, Shsnandčh, Pa 

Vice-Prezid. = J. Tarsila,
22 Star SL, Ansonia, Conn 

Sekretorius = M. J. Damijanaitia
3252 So. Halsted SL, Chicago, Iii 

Kasteriu* c= L Skrituiskas,
• 26 Broad SL, New Britain, Cooo.

KASOS
A Rananauskas,

GLOBĖJAI: 
122 Etssa SL,

Lasrrsnce, Basa

824 Bank SL,
Watarbury, Cons-

A. J. Povilaika.

Knygius >- Paltanavičii*
15 Millbury St Borcester, Mass.

NAUJI TAUTISZKI

PAVEIKSLAI
Dabar tik išėjo š 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, 
o galėsi gražiai papuošti savo r ui 
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok
A. Olszewski 

3252 S. Halsted St 
Chicago, III.

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

pa-

Pinigų Preke.
Iki 5C0 rublių, rublis po......... . ........... 52|
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po....... 52
Virš 1000 rublių, rublis po..................51Į

Pri* kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c ant pačto kaštų.

Jei nori re, kad pinigai greitai ir gera 
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski 
t*per ‘Lietuvos*redakcijf,adresuodami*

A* OL8ZEW8K1 
024 33rd Street CžMeago, IR

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

i

“LIETUVOS” AGENTAI.
NEW YORK, N. Y.

A. LesDievskis, 144 E. Houston 8l

So. BOSTON, MAS3 ' 
Nikod. Gendroiis; 287 3-rd Street

NEWARK, N. J;
V. Ambraaevicata, 178 Ferry st.

A. Stanslia, 66 W«st St

BROOKLYN, N. Y.
BUn. Rinketricsius, 73 Grend et

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 131 jįj prieiti.

d
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KAMPAS HALSTED
IR 14-tos GATVIŲ

Mūšų lietuviški pardavėjai

KnygaKnyga

HALSTED a 14" STS

NAUJIENA MOTYNOM

eyini

nia

Lietuvviszka Aparatu DirbtuweDENTISTAS

maa

viei;

giai

viei

I jĮyfrHvaĮį

sai

nia

rar

Kfi’OOf'

visa* ženi

rjwrz-<M

drabužius, tarpe kurių yra garsus d ra 
bužial firmos H art, Schaffner & Marx

Nauja Didelė 
Daktariška

Petras Stefonaltis, 
Pardavėjas No. 117.

iš v a 
priv

dvai 
j 08 i 
mčs 
abe

John’* Supply House 
Pllsen Statian, Chloago, III

Ona KučinskiuM, 
Pardavėja No. 114.

Copyright 1906 by 
Hart Schaffner & Marš

iaaka 
latru-

klau 
mas 
lemt 
tas t

pimo 
panai 
vio ii 
atme; 
kada: 
mat 
Taigi 
ei ngc 
dum; 
paeit 
eiėis

nėms, 
turi g 
savo 
ginkit 
Amoni

Otto tuklia. 
Pardavėjas No. 33.

bavarski 
diią rusi 
arielką, cigaru* nei

pfoščių po $ 
tori ja, darbą 
S 15.00. Pa 
ilgis tinkamas, 
juodą claps, thlbets ir mėlynų sorgas, 
siutų, kaip liasiems (laibiams), 
(Storiems) vyrams. Pusploičial padaryti H geriau
sių vilnonių andimų, visi šilku pa m uiti ir visoke
riopuose didumuose, po...............................................

Al lėgytiaa kMrvfetią greitai ant 
visados ir didžiausioj paslapty j.

' VISOKIOS PATARMES
DOVANAI! Specialistas moterų ir 

vyru Ilgu.

teisingi apraszyniai apie suvirs* 
200 visokiu kunim k u nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkina 
pradžia, priežastį ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa pavaikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gydaneziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, M 
Aparatu, Drukuojamu ir 
mu Masrinu, Stereoskopu ir jiem 
Paveiksiu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Rasryktuojaus.

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba cvarantuoja. ::

0FFI8A8—Kampai 81-moa Ir 
South Haltt»d Gatulu ::::::

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

OavoeAUNua* PsorssoniAU laarrrvTo!
Nuo pirmiau* kaip tinome, jum* aprėžyta 

liga, kuri per T matu* mane vargino; didelis 
skaudėjimą* kairiam Aon*, krūtinėj ir vaiku
čio jan 11 skausmai po visą kūną, sunku* gėli
mas. jug M nė pavaiklčtot negalėjau, o ant 
kairiojo tono visai gulėt negalėjau, netik 
abelnat buvau nusilpnėjo*, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva, 
nė mirus. Nors gydžiau* pa* daug daktarų, 
bet liga vi* ėjo blogyn; visai neturėjau vilties 
iėgtjimo, o kaip atstodavo mėnesinių laikas, 
visai mane pakimdavo kankynė*. Bet kaip 
pa* jumis atsilaukiau ir atsiųstu* vaistu* 
ėmiau vartot. tai baisią kovą savyje pajutau, 
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad v ar- 
tojau pagid jut pamvkiaimu*, tai betruktu 
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nur* 
po suvartojimo vaistų yra keturio* 'bedėiioa, 
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai Ūgy. 
d y ta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o 
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia tkar- 
*»• siunčiu jutgs tukstauėius padėkavonių.

1‘tdsu pagarsint.
. M. Skripkauckienė.

IMS Hamilton *L, C’leveland,- '

Vyrų$15.00 rankomis dirbti 
Siutai ir šilkiniu pamušalu 

Ploščiai.

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimus gimdo*, skaudėjimu* 
pečių, baltligę. pagal mano meto
do* sutaisytus vaistus iėgydau pa
sekmingi* tisini.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS. 
ir odos Ilgas, paveizdan: išbėri
mus, skaudulius, plaukų nusila
kintus ir tt

asi iszgyėau tai visa***.
KALBU LIETUVIŠKAI.

is, dailių pilkų ir 
Plosciai 

pasiūti iš naujausių ir grynai vilnonių audimų'sulyg nau
jausios mados. Prekė ............

I Bevol
Nauj< 

Kratinei 
t i duoti 
vis 
kala via 
lauko ’ 
dėjimo 
tas pri€ 
Net koi 
atstovą 
už pan 
teismų- 
[pertikr 
nenut-ii 
teismų 
padary 
da ma 
giesmę 
dae, m 
tyriam; 
kares 
damas 
audem 
čielus 
neduo 
minti, 
du sta 

i plotus 
| gose. 1 
piu ir 
randu 
krutii

Hart, Schaffner & Marx Siu
tai ir pavasariniai Ploščiai.

Šitie siutai ir pavasariniai ploščiai yra labai paveiksimą i ir ge
riausio darbo, yra tai siutai, kuriuo* nė vienas koštu m oriškas krlaučius 
negal pigiau padaryti, kaip už S 30-00. Visi rankų darbo, padirbti iš 
geriausių importuotų ir naminių audimų. Šitoje siutų sąkrovoje Tam
sta gali rasti gražiausius audimų marginius, kurie dabar ma
doje. gali rasti gražiausius pilkus audimus ir kitokius. Plo- Aš A 
ščiai geriausios materijos. Prekė per šitą pavasarinį išparo A I K 
davimą, tiktai.................................................................................V 1 v

FiAUČIAL

Sergantieji* dusuliu, bronchitą 
arba džiova lig ydom i galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O 1 a 1 i n o g*žų.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Guodotinom* tautui koma ir b*ž-i 
u-tinetn* ’^raugystems iszdirbaro1 
K*ittt«rt, Amerikottistkas 
Wellawas, Bzarpaa, Juos-1 
tas, Knkardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos Šia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir kri m i nk- 
liskas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31 mos gatvės 

Teleohon* Yard* 6046

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama M asilus.

Mas z i na Odeli Typewriter No. 4, 
kurios ikasiolei preke buvo 110.00, dabar 
ja galite pirkti ui............ ....................$0.95

Mat mes nupirkome saitu masiniu 
1000 isz vienos aubankrutyjuslos firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
glal. Muzinos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros d pūkuojamos 
maasinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip azi 1000 iaz parduosi m e, tai Jau 
kitu telp pigiai negausite.

Kita* reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 110.00. Tai pirkite dar 
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 06.95 pas:
A. OL8ZEV8KI,

394 33 rd St. Chloago, 111.

Hart, Schaffner & Marx 
Siutai ir Ploščiai.

> Šitie drabužiai siūti iš grynai vilnoniu materijų naujausią audimų 
siutai pasiūti iŠ gražių gryn^ 
mėlynų audimų, taipogi ir grynai juodų ir mėlynų.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgas 

8255 8.Halsted st., Chicago, UI.
Gydo visokias ilgą* moterų, vaiku ir 

vyru. Tapigl turi didele praktika ir gy. 
do pasekmingai visokias limpanczias 
užsfeenejuslas ir paslaptingas vyru ligas 
Daro operacijas pasekmingai.

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Banklerlai.
Męs skolljame Pinigus ant turtenybių ir jei 

'« rengiesi tartenybę pirkti, mg* su džiaugsmu 
>rtgelbė*ime, paskolindami tau dalį pirkinio pi' 
ilgų. Greita* veikim**. Lengvo* lilygo*. Agata- 
ai apmokami dosniai

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaip'išsigydytl Kapt urą, Akių ligą. 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pučkus, Saulės įd»| ’ 
nes, Niežus ir lytiškąjį 
lės nuo dantų feriL__„_ . 
|ų užtrinų tiklOc. I", 
sę milijono laiškų au padėkavonėmis 
nuo f * * *- " *»-■-*-
pas mus 
996-998 Brotdway,

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. COLUNS MEDICAL INSTITUTO.

Ta knyga skaitytojui ir klautytpjui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiem* pagelto* 
■veikalai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.

Ta knyga [MtraJyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
Ta knyga „Vadovas In Sveikatą" buslprisiųkta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms už prisiuntimą ir adresa
is knyga yra labai naudinga vyram* ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą knygą kuris perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir ciakiariikaa* 

moksle apsUviea. *
Toje knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodantLvisas ypatybes 

subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apaireiškimo iki 
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinus žyvate.

To| naujoj didejej knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai iingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką s minėjimą 
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką-dar nieks iki šiol U: i p aiškiai ir atvirai tiesti d engė ir nepaiškioo kaip ta 
knyga „Vadovas la Sveikata**. |

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą In Sveikatą", o viską Išaiškins. Be užvilkta* 
reikalauk Ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nė joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, * api* 
gaudagrašius, kurio vardan gydymo, po visokiai* skardžiais vardais ir Companoms, suviliojimui žmonių su bergždžiai* žadėjimai* sksL 
bėsl tai nėra nė ką kalbėti.

Jei jau teip sergi, kad be tam tikrų gyduolių ir sumanios daktariškos pagalbos negali būt sveikas, tai DR. COLUNS 
MEDICAL INSTlfuTAS yra seniausias Amerikoje, kuriamo apart vadovaujančio Prolesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS yra 

dipllomuoti daktarai specijalistai; atėjus asabilksi, arba aprašius ligą lietuviškai — jie Ištyrineja, kad apsiima, tai ir išgydo *■ 
pritaikytais vaistai* kiekvienam sergančiam prie visų ligos apsireiškimų.

Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai išgydo nuolatines, užsendintas 'chroniškas', vyrą Ir moterų visokias Ir 
paslaptingas lytiška* ligas Ir tas, kurių kiti neįstengė išgydyt, tai liudija ii daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuo* pagal da- 
leidimą čia talpinamo.

Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai, 
trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins

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

Lietuviai, nesiduokite save apgnadinėtl visokiem* profesoriams, specijalistam* ir 
Inndakfžriams, pas kariuos tik pinigas sukinate, o sveikatos ir teisingos rodo* negaunate. 
Jei sergi koki* Ilga, eik pas Dr. A- Graičuna. jis duos teisingą rodą dykai ir pasakys, 
ar galima išgydyti ir kaip Ilgei gydymus trauksi*.

Dr A- L. Graiėunas nesnvadžiojo dar jokio ligonio ir i* pirmo pamatymo pasako, ar 
ligonis yra iigydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, ilgydo greitai Ir už mažą užmokestį.

Ųž sužeistu* visada užstoja ir kompanijų agentai ne n u perka manęs. Sužeistiems 
prie darbo, karų, geležinkelių ir tt.« sutelkia greitą pagelbą ir rodą, o suželsliejie, klausą 
Dr. Gruičuno rodos, gavo visada gerą atlyginimą.

Gydo vitokiat liffaibttkirlun.il: VyrUkat, Moterilkat ir Vaikų ligai.
Valandai priėmimo ligonių katdienir nedilioim: Šuo s ryto iki 10 tai. takaro.

-y Talafonaa 73PP Y arda.

Vaistai i* laboratorijos Oršai -yra pripažinti geriausiai* ant viso svi**®*
Tikras užtikrinimas, kad nėra niekame geresnių vaistų k*1 p Į 

boratorijo* OROSI. Papučiamas du**u tikra svarascii* kad j«ic« v****1 
•ūmu* lim ia S Sienas, tada supaitnsiu sisigus. ket liktai tusu*1- ““i 
trecrisii Sali* vaistu bu* suaaudot*. _____umm*J

jeigu nebūtume persitikrinę apie gerutuą vaistų, tai
garsinti po latkmMius A.ns*ll

Vaistai Orssi yra resulta'u daktariuko mokslo, tyrinėtoperaanp-ą 
metų ir Šiandien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai gydo. m 1 
matizmą. Ggastr silpnumą, sifilį B visas kita* ligas, kurtos daktan«m 
mokslo yra išgydomo*. _ J

Męs turime Sėlis pripažintu* daktarus, nes nenorime atiduoti 
gydymo vieno

Męs sergstlm teisingą gydymą musų pacijentų. dėlei grazesaiosj 
geresnio musų vardo, k ša a musų vaistai Orąsi duoda didžiuos į

*Szaaaio* poro* akiu mato geriau nagu viena
Suprantama* dalykas, kad per muši. '

rlau* ir greičiau it pažinti ir prirašyti atsal 
Tiltuose Institutuose, kur yra vos vienas----------- -
notna negali teip gerai visa* liga* pažinti, kaip beii, uitad ir ueg* 
gerai ligą išgydyti

Ar gali gaut geresnį užtikrinimą, kaip boti gydomas seelųj 
nit^ jr permanančių daktarų, kuri* gyės tiktai su garsisc*n>* D*

Jaučiatės nevisai sveiku, parašykite lieta 
_ nokite su pila* vilčia ir bukite užtikrinti

su gerų daktarų pagelta ir ganiomis gyduolėmis Orėsi. >'*»*«• 
Musų daktarai vra labai mieiaiirditgi ir per jų pagelbą jau tukst 
ligonių likosi išgydyti.

Nereikalingas dalykas sunkiai uždirbtus pinigus atiduoti 
kokiam non daktariškam institutui, arba kitiem, apgaudinču 
kada p*a«nu* gali gauti geriausių gyduolių ant vUo svieto ir pi 
belių daktarų už labai pigą prekę

AMERICA EUROPE Co. ■ .
NEW rtf RK,

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
b randėjimu* skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užsiaenėjuaio*, iigydau galutinai.

DR. K. ZURAWSKI
NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR
4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vaL ryto; nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
Ofisą* Vidurmieetyj: Room OOO Rellanee Building, 100 No. State Street.

OFISAS KLINIKOS IR LIGONBUCZIO LIEKASI TAS PATS

Męs padarėme nepaprastą išpardavimą tų parinktinių siutų ir pus- 
“ ........... ■ •••• ■ p^ją mi_

Mslomvs I’euruKjmar sc Damtajui*! *

Teiksitės priimti Širdingą padėkav'onę k*. 
*1 ir pagarsinkit vietai, ne* jai n* jm 
augltas tuoksiąs ir galybė gerų vaistų, tai 
jau ant žemės pavirtuos nebūčiau. Noe* p«* 
daugelį visokių gydytojų lankiam B ji* ma
ne tai neįstengė llgydyt, tik laukiaa smer- 
ties, bet jus sutelkta pagelb* paliuosase m*M 
nuo: skaudėjimų ir tankaus kvėpavimo km 
tlnėj. dieglių Šonuose, rankoee, kojoes ir po 
visu* sąnariu*, kaip ir skrephavlmo teip ka
taro plaufiw-*e, teipat pūslė*, inkstą Ilgo*, 
kaip ir iytiiko teip abelno nusilpnėjimo,karį 
įgavau per jaunystės klaidas. Per jos storoną 
ir grynus' Vaistu* bevartojant palikau teip 
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant visko drū
tas. Tie keli žodžiai gal ne vienam bu* pero 
dymas kelio kur apturėt, sveikatą, o 
af gyvendama* pagal mokslą kny gos „Vado
vas in Sveikatą”, busiu visada sveika* ir dė
kingas tam jus geriaoiiam Institutui už vtaos 
gerus darbu*.

> .' $u goodone
M. Ta baras.

?1< W*4in*t?n (t., Greeevilk . Urna

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
LiehiviszkojrKalboje

I Bus nusiustas kožnam kuris
I prisius savo tikra v arda, pra- 

, * I varde, adresa ir pora markiu, 
i f I Naudingas, reikalingos kož* 
III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA

DR. L. E. ZINS, 247 W. Madlsoa ir kampas Saugomon St, CHICAGOJE.
Priėmimą vaiaaėos: Nu* 8 vai. ryt* Iki 8 vaL vakar*. Nedeiismia. su* 9 vak ryt* iki 4 vai. »• *i*ta.

Vlrszutinls paveiks)** porodo automatlsika arba 
Cst* supanti iopszy. Yra tainatijausesissradnna*. 

uri* sumažina tr Xrnu vargu*. Reikta tiktai už
sukti, sprendžina. o K>p*si* supsi* pat* perissti** 
adyna teip, kaip moty no* ranka aupamas: galim* 
paleist arba *u*tabdy t kada nori. Dieno* laike mo
tyn* gali palikt kūdiky lopsiyte ir atlikt **vo 
kuknlui dartm. o nakties laike gali gauti atsakau 
ty atilsi. Laimingo* moly no* kurio* turi loky lop- 
•zy. Jeigu nori sumažinti savo vargu*, dk-no* laike 
gauti proga ap*lruo*ztl, o naktyje atilsėti, tai tuo
jau* užorderiuok pats-*upanti lopazy, kury dabar 
parduodu už numažinta preke 16.80. Pinigu* gali
ma prisiųsti per expreso arba paėsto Money Orde
ry, arba registravotoje gromatoje. Iszkirpk szita 
apgarsinima kad turėtum ndrea*. ne* neilga) ela. 
Raižyk szendien prisiusdama* mokesty.

F. A. SYMKEVVICZ
1140 80. OAKLEY AVĖ. 

CHICAGO. ILL.

J*i tau »l*k* nepagelbėjo, arabiškai ar por laišką atsibūk 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 West 34tb st., New York, N. Y,
Ai*isi»ukt**ti*m* asak'.ikai stflsas atdaras kartie* su* 10 iki 8 vaL ** sietu. Vakarais: Utarainke. Seref ije, Ketvergai* ir Petsyczisje »v* 7 iki 8 vaL 

S;retiem* si*aems; su* 10 vak ryt* iki 1 vai. ** sietu.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
C h am be r of Commerce Bldg., Room 709 
S. E. Corner La Sali* and Wa*hington Streets 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE M Al N 3642

GRAMATIKA 
ANGLldKCėB KALBOS
Su ištarimo klekdtono angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvfiyls; 
elght (eit) alUeoni; eve (ai) aki* Ir tt. 174 
puslapių, su priaiuaumu $1.26.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LirrUVltKAI RAŠYTI, 
be pagelboa moki b toj aus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigus reik stumi “Money Orderiu0 
ant šio adreso:

P. MIKOLAINIB
Bok 15, Bto. D. Now York.

10.50. Męs nesigailėjome ant jų padėti tą pačią ma
lt padirbti tokie ja madoje, kaip siutai patduodami po 

įveizdan skylės, atvarai ir pečiai visi dirbti rankomis. 
Siutai yra dirbti iš mėlynų audimų, gražių worsteds, 

lęs turime visokio didumo 
tpip ir diktiems i

$10.50.

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

*4 Sziaki, ne* labai iš- 
troškę*, o pa* jį ga- 

auivėdy H. nes 
J*9 turl Pu>ku, šaltą 

aiu’, gar 
ą očiščena 

anėlką, cigare* nei 
l* Havanos, oi-sig.* 

ihšiMM rug gauni žmogus 
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau 
negaliu ilgiau su tomistą kalbėti. Lik 
sveikas, tunu skubiacta. Prie to jis tu n 
puikią sale veotuvėm*. mitingam* ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pa* mane, o 
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose 
reikaluose ir provoao Al važiavę Iš kitų 
m to* tų gali gauu goriausią nakvynę.

Petras Szlakls, 
3321 Auburn A v o., Chicago, III.
Tarpe 33-«aioa gatve* Ir 33-aaie Mae*.

Telefoną* Vardo 0011

VISIEMS DOVANAI!
Llotiivlikao kataliogaa, katrame yra įimtai visokių

daiktų, pavoiksliliai ir jų prekia kaip tai: f1.j.
l edų, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gužikų, leikro- K 
dtių, brttvų, armoeikų, komeertinkų, klarnetų, akripkų, bu b- r \
eilių, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, "1 įTny V* ,J>V cj 
drukuojamu mokinėlių, kišeninių liampų, knygų Ir tt. V9!? ;

Lietuviai noaįduokit linaudoti visokiom apgavikam,
kurie po yvairlom firmų vardai* daak*to*l ir apgaudinėja visornėBia.
Reikalaujanti virtai minėtų daiktų, visado* kreipkite* pas M.J DiMI-
JONAITĮ padaodami savo pilną adresą o gausite KATALIOGĄ DOVA-
NA1 Ir busit aprūpinti gerai* - teisingais daiktai*. |||Į|]

Vienatini lietuviška prekysti Amerikoje, kurĮ
Ikelunčla visokius daiktus epeteluojant per laiškus, Į visus Amerikos 
Ir Csnados miestus Irkalmillus, per paštą arbs oxpresaą. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3252 So. Halsted St., Chicago,- III-

Iszgydau in 5 dienas 1IYŲROCELE 
ertV (t y pagad'ntM gyslas)

‘~~~ Be lekiu **r*zutiu ir skauSelilu
Iėgydau kiekvieną sergantį Varicocele, Strlktura, teipgi užkrečiančiu* kraują užnuody- 

jlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydroeel, arba vyrų lytiikas liga*. Tokia* ganias oferta* tel
kiame visiems tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir (įdavė 
savo pinigu* dykai, vardan parodyti jog ai turiu vienintelį būdą su kurto pagelb* ant visados 
Jns ilgydyslu Z .

Išgydyti papdetj eiti pas barzdaskutį.

Hambqrg>-Magnetic 
Brltva.

Brltva neturi jokių minkitų nė kietų vietų, ne
trapi, lygi ir gera. Tekinta pagal Hamburg meto
dą. geriausio* ant svieto Užgrūdinta paslaptiniu 
elektrliku procesu, kuria uėgrudina lygiai visa* 
britvos dali*, užtai yra lygiai kieta visom? vietose. 
Taigi, aėmeny* Hamburg- Mago* t k- britvos yra 
tvirtos, kieto* ir lankio*. Aėmeny* niekada nei ui
ta ir nepasidaro nelygiom* galanda n t brltva. Pu
stymas retkarčiais tarėikalInga*. 1

Skutimas su Hambarg-Magaetto brltva yra sma
gumu. o ne ebirurgi*a operacija. Jeigu tamista 
negali atsikratyti nuo papročio *ltl kas syk pa* 
barsdaakutį tai užststelluok vtaoslitų britvų. o 
ii tikrai tamista nuo to iLydy*. Paliuosuotas sy. 
ki nuo to paprato niekada daugiau į jį nelprasl 
Hamburg Magnetie brltva uSganėdį* tamista vi
same. K* męs sakome, tą galime ir darodrt 1A1- 
Xr»iio,;s

John Page
Bm 1192 galt Lake City, Utah

Guodonniems Kunigams iszdir 
ba:-Kainui, Arnotas, Dalmstl- 
*___, /Jbas, Stulas irwisusbaš-
'nytinius parėdus. Visoki darbą at
lieka artistiszkai in laiką.
' Noredamo* guodoūno* Dr te*, 
arba guodotini Kunigai, kad Juto 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiaL

T. ANDRUSZEWICZ <S C0.
116 W. DiTislon St, y Chicago, DL

<*41 ilgiai’i Ja arba Žemės apraėymas. Pag* 
Geikie, N'alkovski ir kitus sutaisė Szernas.Chi- 
cago. III, 1890. pusi. 409. Su paveikslėliais. Al- 
iklai Ir suprantamai apraėo visa musu žeme, 
jos pavida'a. didurnA ir platuma, jos kalnus, 
ju vardus, augėti, vulkanus metančius 11 savus 
ugni; ii kokiu sluoksniu susideda žemė, kur ir 
kiek joje anglių, geležies, aukso, druskos Ir 
kitu mineralu-lrtek mariu, eseru, upiu; ju 
vardai, ploti*.gylis; koki kurtuose vandenys: 
suras, prėski, saldu* ar kartus, koki juose gy-

* vunai gyvena. Ir tt Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju: koki ju tekėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesos ;koki mie-

' štai, su kiek gyventoju, uabriku. pramonių;
d^°klr i? nakttev kOTrt- 730 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Cbicago

tankiu * nl- ,89K P*“1- 941 80 P^«‘k*lals ir manomis.
^eužteVa ir f ' Trumpai ir suprantamai a prato visa* ndaliao nenu.Ueidžia arba neužteka, ir ,Tleto^ y.'enlė, istoriji, telp kaip didelė

........... ........ ........... ’l geografija. Ji geriausiai atsako reikalam* . ................................................................................. Į mokyklų........ ...................... TpSSc
851 Apie turtu IMirbima ParaH Schram. ver

tos. M., Chicago. III.. 1900, pusi. 139. Veika
las gvildenantis polltiėkajaekonomijajcokiai* 
keliais tlsldirba turtai, kaip ji* susikrauna ir 
kaip atsiliepia aSt draugijos gyvenimo 35c

075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m. 
Parakė pagal lenkiukus istoriku* Žemkalnis.
Chicago. Iii., lb09. pusi. #4. Yra tai apvalymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo U jo pasek-

■ mė». Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni- 
' nlkžčiais: Keistučiu, Vytautu Ii kitais, ka

perskaito supraMSą. ar mum* prklėalystė len-

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS 
įflįy DERMATOLOGIJOS moksle.

Daugybė odos Ilgų paeina nuo 
n- U »r, .i u»., a;k > u.

AME^^to tin><> telpgl ir nuo vidurinių ligų. 
Dauguma* gauna pučkus, pleis
kana*. slinkimą plaukų, plikimą 

per apsileidimą. Gydovl pas neatsakančius 
daktaras ar agentus, kurie tik pinigus ilvi- 
lieja, o paskui rakote mums, kad ėmėte daugy
bę gvduollų t* įvairių apgavikų ir pagelto* 
negavote ir sakote, kad. gal. ir musų gyduolė* 
neaeil4*. tįsiai meldžiame mumsdarodyti, 
k- kis žmogus likogl musų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančius originalltkų padė- 
kavoulų ir ta galime ant sndo prisiekti. Tegul 
bent vienas hektaras paroo<» mum* tiek j adė- 
kavoolų. o mas duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą sunku .ryditi. jeigu senas Ir galva 
žvilga, tai to pagelbėt i negalima.bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matyti* 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti p*. 
gelbą; plaukai nėra grybai —viena diena neiė- 
dig*. Atsilaukiautirms nusiųsime dyka in
formacijas tu plačiu aprėžytum Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė viešas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pa* m u t. Adresas
-T M HRUNDZA Co .Chrmist 
New York Jk Ilroohljrn. U-8-.A..

- Lietuviu Daktaras

Marija Dowiatt
Kauno gab., Šiaulių pav.

713 W. 1Sth IT1UT, CHICAOO, ILL.
Telefoną* C asai 1208. Telefoną* Canal 7082.
Telefonuoti galima iŠ kiekvieno* aptteko*. 

Gydo pasokmingat visokia* liga* be skirtumo.

^menD 
Railroad 

Laikrodėlis
PaSentuoia* r* k-uh«,.> 

j* ~ ift r

l-r ’ ■ • • k r • c . .
. '■ ■ *■

t -e 1 u « n ►
r" *«'u* r"; Visur 
v*doi*m«s g*i**ir»- 
kelio tarnu kaipo tal- 
tairtngrt laika radan- 

. ~ |le: gvarantuBt** a«*t
29 motu. Aitą )*lkrod*l| pasiutime C O D ant 
kiekvieno adreso, tu navelyjlmu iėegtamlnttoti. 
Jeigu bu* tok* kaip raMme užsimokėk espresui 
SB.7B ir atrėžimo kaėtaa ir paimk laikrodėlį, jei 
ne. nemokėk n* vienoceatn. Atmink kadužiokį 
pat laikrodėlį kitur ntoIMbi 836 on. Prie laikrodėlio 
pridedame I4K auksintą labai gražų lenciūgėlį su 
kompasu dykai.

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg., Chloago

,'Didervi- 
lą. G ydų o 

iriauatos'už 20c. Nuo ko- 
to. Ką. turime apie pu-

žmonių visokiu tautysčių. Rašyk 
’ M. BNNDZA C0., 

Brooklyn, N.Y.

08OEthnologlja arba noksią* apie žemės tauta* 
Pagal Dr. M. Haberlandta paraie Bernas. 
Chicago. III. 1903. pusi. 007. Yra tai svarbiau
sia moksllika knyga apie visa* musu pasau
lės žmonių veisle*.* Ji parodo visu viešpatys
čių, visu žeme* kraitu ir net mažiausiu sale
lių žmoni* Ir ju paveikslu*. A prato ju kilme* 

, parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą Ir abel- 
nai viską. II patilpusiu paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir blaurtu, tūla visa* 
kūnas plaukais apžėlė*, veidaa į beždžione* 
parotus. Raitas Šventas sako: ..Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,” bet 
pažvelgu* į tai u Amoniu veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii .. . . .... K»* nori

liffaibttkirlun.il
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