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RefoUuciJK Maskolijoj.
Nekartą jau reakcijonie- 

Li bandė patarnauti rau
ta ir suteikti Stolypinui 
kogą išvaikyti ir antrąją 
įumą. Jie bandė durnoj 
Lvckuoti, erzinti kairiųjų 
nartijų dūmos atstovus, kad 
Ls priversti kolioti repre
zentantus rando', bet provo- 
hvimas neišdavė vaisių, kai- 
Jiejie visai ant to neatsili^-

a Kadangi dumon žmones iš
kinko daugiau priešingų ran- 
Ko siekiams atstovų, tai mi- 
Kfeįerių rodoj buvo pakeltas 

ar nevertėtų an- 
Etai dūmai visai neleisti su- 
Krinkti, bet išrinktus durnos 
Ktatovus paleisti, paskirti 
laujus rinkimus jau aut vi- 
Kai naujų pamatų. Bet di
lesnė dalis ministerių, tame

Stolypin. tam nepritarė, 
E pabūgo pasekmių išvai- 
Kymo ir antrosios durnos, 
■tolypin išdidesnė dalis mi- 
lisierių užgyrė palaukti du- 
■nos susirinkimo ir pažiūrėti.

Ji darbuosis.
g Iždo ministeris padavė jau 
Komai Masl/olijos biudžetą. 
Eigijo apdirbtą sumanymą 
įleidimų. Išleidimai mini- 
JĮlrio apskaityti ant 2 į mili- 
■ardo rublių, taigi daug di- 
Kesni negu kokio nors kito 
■rašto už Maskoliją turtin- 
Lenio., Net ministerio iš 
Skaitymuose parodytas ne- 
Iriteklius, taigi jo uždengi- 
■ooi atsieis j ieškot i paskolos, 
mpač paskola reikalingaėsan- 
H eudrutinimui Maskolijos 
Eriškų pajiegų ir sušelpi
amai gyventojų baduojančiuo- 
■Be apskričiuose. Durna vie
lok nesiskubina pradėti per- 
Ikratinėjimą biudžeto, bet 
■pirm to pati pakėlė klausy- 
Įmą aprūpinimo žemės gaba- 
Iltis ūkininkų jos neturiu- 
■ Čią arba turinčių jos per- 
Įmažai prasimaitinimui.
I Taigi dabar durnoj yra du 
[dalykai, kurie gali priversti 
[randą ją išvaikyti, jeigu jis 
[nepanorės pasiduoti.,
I Rando laikraštis „ Rossija” 
Iperserginejo gana durną, kad 
[ji žemės klausymo nekeltų, 
I arba kad jo išrišimą remtų 
I ant kitokių pamatų, bet ne 
l-aot tų pačių, dėl kurių pir- 
I ®oji durna 'likosi išvaikyta, 
Į nes tas gali panašius vaisius 
Į išduoti, taigi gali iššaukti iš- 
| vaikymą ir antrosios durnos.
I Persergėjimo to vienok nau- 
| jos durnos atstovai nenusi- 
Į gando, priešingai, toks per- 

sergėjimas gal suskubino 
| perk ratinėj imą randui pavo- 
I jingo klausymo.“ Žinoma, 
I dama dar nieko neužgyrė, 

bet kaip iš susigrupavimo 
L partijų matyt, užgyrimas ne- 
[ sutiks su rando norais.

® d. balandžio veik visą 
L dieną durnoj buvo perkrati- 
r nėjamas žemės klausymas, 
į. Visų kitų partijų atstovai, 
h «®mus konservatyviu ir dvar- 
f ponių atstovų, išsitarė, jog 
;Vienaitinę pagalbą kaimie- 

t; iiains jie rauda priverstina- 
eine atėmime žemės nuo jos 

perdaug turinčių. Vienas 
^kaimiečių atstovas durnoj 

beriek pasakė, jog jis čia 
- rikako ne apie pirkimą že- 

kalbėti, bet apie jos atė- 
į ®imą nuo turinčių perdaug.

klausymas ūkininkams 
«ft*rbiausiu, kiti dalykai 

. apeina. Kaimie-
visokių pakrai-

pų durnoj yra daug. Kitos 
partijos todėl, reikalaujan- ’ 
čios paramos balsavimuose, 
nors ir nenorėtų, turi parem- i 
ti kaimiečius ir padėti jiems 
savo mierius atsiekti. Žino- i 
ma,i vienos partijos paremia i 
kaimiečius iš persitikrinimo, i 
kitos remia jų reikalavimus i 
manydamos, kad ir teip, nors 
durna ir užgirtų priverstiną 
žemės atėmimą, iš to nieko 
nebug, kadangi užgyrimo ne- 
užtvirtys nė viešpatystės ro
dą, nė caras. Kaip, vienok, 
ištikro bus, to, turbut, dar 
nė Stolypin nežino.

Žinoma, jeigu durna nebū
tų reikalinga, Stolypin nebū
tų leidęs ją rinkti. Vaikyti 
ir antrąją gana pavojinga. 
Toki pasielgimai ‘ rando su 
žmonių rinktais atstovais, 
laikymas durnos vien užden
gimui negražių rando darbų 
ir tamsiems atidaro akis, net 
tie pradeda suprasti visą val
džios nedorumą.- Vaikymai 
durnos labiau už visas agita
cijas sudrutina revoliucijo- 
nieriškas partijas. Tą žino 
Stolypin; todėl nesiskubys 
sų išvaikymu durnos. Bet ir 
gūžinėti su durna negali il
gai. Žmonės juk ant galo 
pamato, kad dėl rando besi- 
priešinimų durna nieko nau
dingo nuveikti negali. Jei
gu vienaip daryti negerai, 
tai ir kitoks darbas visgi ne
gali randą privesti prie jo 
mierio, nelieka jam galų ga
le visgi nieko kaip pasiduoti 
žmonių norams. Klausymas 
tik, ar jis jau dabar pasi
duos, ar bandys vėl valdymo 
būdą remti ant kareivių dur
tuvų, kartuvių, karės lauko 
teismų? Daugelis darbų vie
nok rodo, kad randas dar ne- 
mislija nusilenkti prieš žmo
nes. Biurokratams mat nie
kur nerūpėjo žmonių gero
vė. Kaip prieš revoliuciją 
Prancūzijoj jie šaukė:-musų 
vadžiai pasibaigus, tegul 
pūva kad ir tvanas! teip ir 
Aįdskolijos biurokratai sako: 
po musų valdžiai tegul žmo
nių kraujas upeliais teka. 
Krašto ir jo žmonių gerovė 
jiems mažiausiai rupi.

Kad Stolypin mano dar 
kartą išbandyti kareivių 
karabinus, jeigu, išvaikius 
durną, kiltų maištai, rodo tą 
ir tas, kad durnai pra
dėjus perkratinėti žemės 
klausymą priešais rando no- 

1 rus, sutraukė jis į Peterbur
gą daugiau kazokų ir ypač 
Latvijoj atsižymėjusių žiau
riais darbais dragūnų. Mat 
negražius randų darbus pir
miausiai pamato gyventojai 
didelių miestų, todėl juose 
žmonės tokiems darbams pir
miausiai ir pasipriešina. Žmo
nių sukilimai, revoliucijos 
paprastai prasideda dideliuo
se miestuose, kadangi tokio
se vietose daugiaus:ai yra su
sipratusių.

Dabar Stolypin, nors du< 
ma užgyrė reikalauti panai
kinimo Maskolijoj kariško 
padėjimo ir karės lauko tei
smų, padavė jai savo suma
nymą, tris formas kariško pa
dėjimo suvesti į vieną. To
kį karišką padėjimą caras ga
lėtų prokliamuoti, valdžia 
butų perduota apskričių ka
riumenės viršininkams, ku
rie butų atiduoti valdžiai vi
daus ministerio. Sulyg su
manymo, viršininkai kariškų 
apskričių galėtų: daryti kra
tas privatiškuose namuose, 
afteštuoti nuivelgtinas ypa-

tas, išvyti iš apskričio 2 san- 
vaitėms, cenzūruoti laikra
ščius I arba juos suvisu už
drausti, uždaryti mokyklas, 
kimšti žmones į kalėjimus d 
mėnesiams, uždėti bausmes 
iki 500 rublių. Laikraščiai 
sako, jog demokratai norį tą 
sumanymą priimti, kadangi 
jis ėsąs geresniu už dabartinį 
karės laiko stovį. Rodosi 
vienok, kad dar geresniu bu
tų visiškas panaikinimas ka
rės laiko stovio. Už geriau
sią surėdymą todėl visiems 
durnos atstovams ir priderėtų 
kovoti su randu, o ne už tru
pinius.

Londono laikraščiai pagar
sino gautą iš Peterburgo ži
nią, buk caras neužilgio tu
rėsiąs pasitraukti nuo valdy
mo Maskolijoj, kadangi buk 
protai jo teip sumenkėjęs, 
kad kartais jis ne tik negali 
suprasti, ką į jį kas kalba, 
bet negalys nė savo vardo po 
dokumentais parašyti. Laik
raščiai sako, jog carui Mika
lojui pasitraukus, kunigaik
štis Mykolą bus paskirtas re
gentu; jis valdys Maskoliją 
vardu sosto įpėdinio, kol tas 
nepriaugs pilnų metų.

Maskoliškas ambasadorius 
Londono laikraščių reporte
riams apreiškė, buk žinia ta 
neteisinga. Nieko kito jis 
pasakyti ir negalėjo. Juk 
negalėjo laikraščiams pa
sakyti, kad jo ponas ir val
donas protą nužudė!

Vidurine Amerika.
Karė vidurinėj Amerikoj, 

terp republikų Hondūras ir 
Nicaragna, kilusi dėl mulo 
turtingo farmerio, nors dar 
nepasibaigė, bet artinasi prie 
galo. Nė Suvienytoms Val
stijoms, nė Meksikai dar ne
pasisekė galutinai sutaikyti 
kariavusias puses, bet karei 
padarys galę pats jos bėgis.

Atkakę iš vidurinės Ame
rikos laivai į New Orleans 
atgabeno žinią, jog Nica ra
guos kariumenė be mūšio pa
ėmė, 8 d. balandžio, svar- 
kiausią Honduraso uostą 
Puerto Cortez. Honduraso 
kareiviai ištraukė pirma, ne
gu atkako Nicaraguos armi
ja. Kaip sako, hondurasie- 
čiai, kurių porto apgynimui 
buvo 1500, ištraukė todėl, 
kad jie manė, jog karė pasi
baigė. Kareiviai, be valdžios 
prisakymo, sugrįžo ant savo 
farmų ir dirba dabar bananų 
pliantacijose.

Į Ceiba, atkako Suvienytų 
Valstijų kariškas laivas „Ma- 
rietta”. Jo kapitonas aprei
škė, jog jurininkai nuo laivo 
išlips ant kranto padėti mie
sto valdžioms užlaikyti tvar
ką ir apginti ypač svetimtau
čius. Vėlesnės žinios prane
šė, jog ir portas Ceiba likosi 
nicaraguiečių užimtas.

Kur yra buvęs Honduraso 
prezidentas Bonilla, dabar 
nežinia. Jis buvo su liku
čiais savo kariumenės mieste 
Amalpa, kurį Nicaraguos ka
riški laivai pradėjo bombor- 
duoti. Bet Amerikos rando 
agentas pakėlė prieš tai pro
testą, dėl kurio vėl Nicara 
guos pasiuntinys Washingto- 
ne paklausė, kas davė Ame
rikai tiesą kištis į karę vidu
rinės Amerikos respublikų 
ir gelbėti vieną kariaujančią 
pusę; Ant užklausymo vie
nok Amerikos randas nieko 
neatsakė. Ir ką gi galėjo at
sakyti kišdamasis ten, kur 
tiesos neturi.

Prancūzija.
Dėl užėmimo apskričio 

Udja, šiaurinėj Afrikoj, ro
dosi, su kitoms viešpatystėms 
Prancūzija nesutikimų netu
rės. Net Morokko sutanas 
savo pavaldiniams pagarsi
no, j°K prancūzai užėmfe mi
nėtą apskritį sultanui papra
šius padėti čia tvarką įvesti. 
Taigi mat Morokko valdo
nas pats saugoja prancūzus 
nuo visokių nemalonių atsi
tikimų, ypač gi nuo nepri- 
lankių visokiems įsiveržė
liams gyventojų. Nėra to
dėl abejonės, kad Morokko 
išpildys ir kitus Prancūzijos 
reikalavimus, kadangi ji juos 
pastatė, susižinojus pirma su 
kitoms Europos viešpaty
stėms.

Kadangi dėl prietikių Mo- 
rokkoj gali užgimti vien ne
sutikimai Prancūzijos su Vo
kietija, tai Prancūzija išsiun
tė į Berlyną gabiausią savo 
ambasadorių Cambouą, kuris 
laike karės Amerikos su Iš- 
panija buvo Prancūzijos am- 
tasadoriu Washingtone ir 
jis, galima sakyti, galą karei 
ant Kubos padarė.

Prancūzijos randas garsina 
dabar laikraščiuose jo konfi
skuotuišvejant iš Prancūzi
jos, į>opiežiaus delegato Mon- 
tagnlui dokumentus. Iš tų 
dokumentų ištikro matyt, 
kad įiopiežiaus sekretorius 
Mery de Vai Prancūzijoj agi
tavo prieš to kralto randą. 
Dėl pagarsinimo tų doku
mentų, kurie kompromituoja: 
popiežiaus sekretorių, jis tu
rės pasitraukti nuo vietos.

mažėjo. Teip, padėklm, mie
sto turtas, kuris 1908 metais 
atnešė 161450 r. pelno,- 1906 
m. atnešė tik 148588 r. 75 k. 
Tas pats atsiliko skyriuje 
apie miesto namus, nuo ku
rių pelnas 1905 met. buvo 
191378 r., 1906 gi metais 
178637 r. Be to dar 1906 m. 
miestas turėjo rinkimams du- 
mon išleisti 20000 r.

Sumažėjus pelnui, miestas 
negali sumažinti išlaidas, ku
rioms reikia 76% nuo vi
so biudžeto, tokiu budu neti
kėtoms išlaidoms lieka 24%. 
Pagal 1906 m. sąmatos: žmo
nių švietimui eina 4,42%, vi
suomenės prieglaudoms — 
2,07%, visuomenės sveikatos 
apsaugojimui — 5,48%, mie
sto įtaisymui -— 11,93%.

Sustatant biudžeto projek
tą 1907 m. pasirodė, kad nuo 
praėjusiųjų metų lieka sko
los 57204 r. 49 k., dėl kurios 
reikėjo sumažinti išlaidas bū
tinai reikalingiems miesto 
reikalams.

Dėlei visoko miesto taryba 
nusprendusi, kad miestas ne
gali iš sykio užmokėti visų 
pinigų, ir pavedė miesto val
dytai (įrašyti gubernatorio, 
pasirūpinti apie atidėjimą 
mokesčio ant 10 metų su tuo, 
kad pirmas užmokestis bus 
padarytas 1907 metais, be 
priskaitymo y į >a t ingo moke
sčio nuo skolos.. ,V.Ž.’

Kuba. •
Ant salos Kubos lankosi 

dabar Amerikot karės miui- 
steris Taft. Kadangi tą salą 
valdo dabar Amerikos įstaty
tas gubernatorius Magoon, 
tai vietinių partijų reprezen
tantai užklausė Ta f to, kada 
neva neprigulmingoj respub
likoj pasibaigs neprašytus 
amerikonų viešpatavimas, 
bet tas atsakė, kad pirma 
ant Kubos turi atsibūti gy
ventojų suskaityma^ o pa
skui, girdi, galima bus pa
skirti rinkimus salos viršinin
kų. Taigi mat amerikonai 
nenori nuo Kubos pasi
traukti.

Iš SenapilėK, Suv. gub..
Vasario 22 d. (9 d.) buvo 

teismas dar šių vyrų: 1) Ta- 
mdšlaus Zablockio ir 2) Juo
zo Piloto iš Moskabudžlų kai
mo, 3) Juozo Samsono, 4) 
Vinco Bražio ir 5) Juozo Bu- 
dzevičiaus iš Būdviečių kai
mo. Visi jie kaltinami bu
vo už daugelį plėšimų, pada
rytų dar praeitųjų metų pa
baigoje terp Suvalkų guber
nijos ūkininkų. Pinniejie 
keturi pasmerkti 10 metų ka
torgos. paskutinis gi — apsr 
gyvenimui Sibyriun visam 
amžiui, nes dar labai jaunas.

,L.U.’

Iš Salantų, Telšių pav..
Dažnai prisieina skaityti 

aikraščiuose, kad mus val
stiečiai nesirūpina pasikvie
sti į valsčiaus valdybą lietu
vių raštininkų; ir nestebėti
na: kaip-kurie musų lietu
viai raštininkai nieku nesi
skiria nuo rusų.

Męs, salantiečiai, nuo p. 
m. rudens, iš Die^o malonės, 
apturėjome raštininką p. J., 
neva lietuvį-žemaitį, nes 
skaito save lenku ir mus tau
tiško judėjimo visai nepripa- 
žysta. Lietuviška kalba, jo 
nuomone, yra prasta, 
kalba tik „žmogus”, t. y. 
„chamas.” Raštinėj, kaip ir 
pirmiaus, viešpatauja rusiška 
dvasia, nors turime ir pagel- 
bininkus raštininko lietu
vius. Pernai metus prie ru
so raštininko turėjome rašti
nėj laikraštį „V. Ž.” ir gali
ma buvo pasiskaityti, šian
dien lietuviško laikraščio ra
štinėj nepamatysi, mat męs 
žemaičiai lietuviškų 
laikraščių nesuprantam. Apie 
įvedimą raštinėj lietuviškos 
kalbos nėra ko nė manyti.

Matyt, kad p. J. dauginus 
rupi savo kišenė, ne kaip la
bas valstiečių, kas galima bu
vo patirti per rinkikų suei
gą apsvarstymui valsčiaus 
mokesčių 1907 m.. Gerai 
rinkikus pavaišino, kad tik 
liktų senoji tvarka.
_ Senoji tvarka, matyt, p. J. 
labai patinka; prieš rinkimus 
įgaliotinių nuo valsčiaus į 
pavietą, brukte bruko atsi
šaukimus kokius rinkti įga
liotinius; toks' neva ėsąs 
įsakymas „načaĮniko” (žemie
čių viršininko); na ir rin
kom įgaliotinius dusyk: mat 
iškart blogai išrinkome.

Reikia mums raštininkų, 
kurie mokėtų paturėti teisin
gus žmonių, o ne biurokratų 
reikalavimus.

siems labai mandagiai linga
vo. Tą matydamas viršinin
ko pag., padavė knygą šalę 
stovinčiam įgaliotiniui Mar- 
tynaičiui, žinomam valdžios ' 
pataikūnui.- Martynaičiui . 
bešaukiant žmonių pravar
des, kits opus valdžios tar
nas, Kalinanckas, jam atsa
kinėjo už iššaukiamus. To
kiu budu priskaitė apie 400, 
tuom tarpu gi buvo išviso 
apie 100. Viršininko pag. 
tuom tarpu grasino Gurevy- 
čiui. Žmonės gi, patvoryje 
stovėdami, pasakojo, kai da
bar tai tikrai jau Gurevyčiui 
teks nuo viršininko; bus, gir
di, areštuotas, nė kiek nema
nydami užsistoti už žmogų, 
kuris teip gina jų reikalus. 
Gurevyčius gi nenusigando 
viršininko trepsėjimų ir už
lipęs ant prieangio, pareika
lavo, kad nutarimas butų 
perskaitytas lietuviškai, kas 
tuojaus ir tapo išpildyta. 
Nustojus skaityti, G. žmonių 
paklausė, ar sutinka jie su 
tuo, kas ten parašyta. Visi 
atsakė, kad sutinka, nors 
ten viskas buvo parašyta aut 
jų pačių skriaudos.

Teip tat Jevaravo tamsuo
liai neklauso gerų žmonių pa
tarimų, bet tik kaip koki 
avinai parduoda savo kailį 
valdžios bernams. ,L.U?

M.
»V.Ž.’

Filipinų Salos.
Amerikonai užmano Filipi

nų saloms duoti autonomiją 
ir vietinį kongresą, į kurį at
stovais vienok galės būt 
rinkti tik turtingiejie. Se
natas gi susidės iš ameriko
nų. Nelabai, turbut, džiaug
sis filipiniečiai iš tokios sa
vivaldos, kadangi senatas 
galės atmesti^Ugreso užgy- 
rimus.

Iš Vilniaus.
20 d. vasario, policija suė

mė 2 Segalio fabriko darbi
ninku: Brumbė^g/tę ir Ro- 
žanskį. Darbininkai vis dar 
streikuoja.

„Dobroch. kopeik.” amatų 
mokyklos mokiniai sustreika
vo dėlei nesupratimų kilusių
jų terp mokinių ir mokyklos 
globėjo Stan. Blaževičio.

Už 1905 ir 1906 rietus mie
stas neužmokėjęs valdžiai už 
policijos užlaikymą^ 138880 r. 
Dabartinio ekonomiško kri- 
ziso dėlei pelnas nuo kažku
rių miesto įstaigų labai su-

Iš Panevėžio.
Čia yra daug politiškųjų, 

kurie iš namų jokios pašel- 
pos negaunar todėl prisieina 
srėbti kalėjime tokią buizą, 
kokią Lietuvos ūkininkai tik 
savo galvijams teduoda. 
Mums gi, laisvės kovotojams, 
prisieina iš toa buizos gyven
ti, stumti dieną už dienos, 
vargti ir badu mirti. Tenais 
gi ant laisvės gyvena dauge
lis žmonių puikiuose rūmuo
se, puikiai pasipuošę, nutukę 
nuo svetimo darbo, bet ar 
primena jie kada-nors apie 
tuos, kurie laisvėj būdami, 
jiems gal turtus krovė, da
bar gi po sunkia valdžios le
tena kalėjimuose žūna.

Bet ne tik valdžia mus sle
gia. Atsirado ir pačiame ka
lėjime tokių, kurie nesigėdi 
nuskriausti kalinį-vargdienį. 
Nelabai seniai sėdėjo Panev. 
kalėjime turtingas ūkininkas 
Povilas Cibas iš lūkimų so
džiaus, Čipėnų valsčiaus. 
Prieš Kalėdas j;s buvo pa- 
liuosuotas. Išeinant jam iš 
kalėjimo, du kaliniai, Romu
aldas Vasiliauckas iš Biržių 
ir Pov. Garbauckas iš Inkų- 
nų, įdavė pinigus cukraus 
nupirkti, bet Cibas nė cu
kraus nenupirko, nė pinigų 
nesugrąžino. Teip tat ir iš
nešė paskutinį skatiką' var- 
guoliams-kaliniams.

,L.U.’

Iš Jevaravo, Senap. apsk.
Sausio 2 d. buvo musų val

sčiaus sueiga. Žmonėms il
gai belaukiant „ uačalstvos”, 
prisiėjo gerai sušalt, nes „po
nai” mat nuėjo pasilinksmin
ti į karčiamą. Belaukiant „po
nų” sugrįžtant, daugelis žmo
nių išsiskirstė. Ant galo pa
sirodė ir „ponai”. Viršinin
kas ėjo dar gana tvirtai, bet 
raštininkas su viršaičiu, tai 
jau visai buvo „nuslobę”. 
Viršininkas pasisveikino su 
žmonėmis gudiškai, ant ko 
keli „mandragalviai” visa 
gerkle užbliovė: „zdravija 
želajem”. Paskui viršinin
kas, pasakęs, kad nė vienas 
skatikas žmonių sudėtų pi
nigų nenuėjęs veltai, bet visi 
pačių žmonių naudai ir kvie
tė pasirašyti po nutarimu, 
kuriame buvo sakoma, kad 
visi valsčiaus valdininkai pa- 
rilieką ir ant toliaus. Bet 
čia viršininkui atsitiko ne
smagumas. Mat pareikala
vus pasirašyti pirmiausiai 
įgaliotiniams, viens jų, A. 
Purevyčius, atsisakė, sakyda
mas, kad viskas čia daroma 
ne sulyg įstatymų: 1) žmo
nės nesuskaityti ir 2) nuta
rimas žmonėms neperskaity
tas. Tuomet viršininko pa- 
gelbėjas, pūkštuodamas, išlė
kė ant prieangio, raštinin
kas gi Hermanas pakniop- 
štoms, nose durdamas į kny
gą, išsirioglino ir pradėjo 
žmones pravardėms šaukti. 
Bet nabagui nelabai sekesi 
tas sunkus darbas, matomai 
raidės šokinėjo, pats gi vi-

Iš Vaitkabalių. Suv. gub..
Vasario 21 d. Gražiškiuos, 

pas siuvėją Seb. Barkautską 
du žemsargiai darė kratą: 
jieškojo bombų, ir nelegali- 
škos literatūros; jokių bom
bų ir kitų tam panašių bai
senybių nerado, tik gražiai 
viską išuostę, pasiėmė porą 
niekniekių ir apie 3 „nelega- 
liškos” įtalpos knygutes.

Tą pačią dieną vakare, at
važiavę į Vaitkabalių kaimą, 
tie patys du žemsargiai, paė
mė ir nusivežė Kazį Slapiku- 
tį „atpakutavot” už pirmiaus 
atimtąjį šautuvą.

Ant rytojaus, t y. vasario 
22 d., jau 4 žemsargiai su 
Bartininkų ,,general-guber- 
natorium” atsibeldė pas Pra
ną Eidukaitį į Vaitka balius 
daryt kratos: jieškojo šautu
vo ir revolverių; iškratė vi
sus mažiausius daiktelius, iš- 
uostė visus šeimyninkės maz
gelius, išvartė kiekvienos 
knygutės visus lapus ir lape
lius, bet kad iš žemsargių 
vienas didžiai iraugštai „mo
kytas” labai mažai išmano 
lietuviškai, tai ant knygutės 
antgalvio, nesuradęs žodžių 
„socijal” ar „revoliuc”, neė
mė. Čia nieko nepešę, o daži- 
noję, kad Vaitkabalių^ yra 
kitas, teipgi Pr. Eidufchitis, 
sumislijo, kad padarė klai
dą. Tuoj ant tų pėdų nusi
baldė ir pas tą daryt kratos. 
Ten teipgi viską iškratęs ii 
išuostęs, suradęs dvi knygu
tes: „Revoliucijos dainos” ir 
,,Penkiolikai metų sukakus'’, 
išsivežė. Šeimyninkės prašė 
gryžinio lašinių, bet negavo 
ir išsibeldė savais keliais.

Iki šiam laikui pas mus 
Gražiškiuos jokio žemsargio 
nebuvo. Jeigu ką sunodę, 
atsibelsdavo iš Bartininkų, 
bet dabar jau ir mums žada 
porą duot; negalėsim užvp 
dėt Bartininkams, kad tik 
jie gali turėti „ponus” o męs 
ne!... mat, jų čia neesant.. 
tai ir „bombų” Vaitkabalių 
valsčiuje priviso....

,L. U.
Iš Garliavos, Senap. aps..

22 d. vasario naktį apie 12 
vai., atsibeldusi policijos gau-
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ja, padare kratų Garliavoj: 
pas P. Paršaitį, M. Dzevera- 
ką ir J. Starkevičių. Kelias 
dienas atgad buvo padarytos 
kratos: pas Digrį Stanaičių 
kaime, P. Bašinskų Paliesiu 
kaime ir antrą kartų pas K. 
Paršaitį. Jieškojo ginklų ir 

’ A. Paršaičio, bet nesurado.
Antanas Paršaitis, dar būda
mas Suvalkuose, patyrė po
licijoj, kad vaitas Grybauc- 
kas jį įskundęs, už ką dabar 
turįs 3 mėnesius kalėjimo ir 
išsiuntimų. Gėda ir kalbėti, 
kad teip žmogus žmogų ėda, 
kaip žuvis žuvį. ,L.U.’

Iš Prienų, Senap. aps..
Šiauliškių kaimo Motiejus 

Ulinauckas už sąvo gerus 
darbus valdžiai, neseniai -ga-

■S

vo medalį nuo Suvalkii gu
bernatoriaus. Mat jis užsi- 
jia šnipinėjimu ir Įdavimu 
valdžiai apšviestesniųjų žmo
nių. Teip tat globiami pas 

.mus žmonių judošiai. -

Iš Augštadvario, Trakų 
apskr..

Užugastis su aplinkiniais 
kaimais, tai tikra „Lietuva”, 
kaip sako čionai patys žmo
nės. Tokia pat „Lietuvą” ir 
Stakliškių parapijoje.... Ir 
iš tikro.... 
sutikau žmogaus, 
mokėtų lietuviškai. Tiktai 
važiuojant už Augštad vario Į 
Rudiškius, galina rasti sulen
kėjusiųjų kampelius.

• Neesant įcam, čia dvarpo
niai ima šviesti žmones. Bet 
kokia jų šviesa! Tai tik juo
kai!. ... Žmonėms, kurie 
dažniausiai nemoka lenki
škai, bruka lenkiškus elemen
torius, beveik į kiekvienų so
džių išrašo lenkiškų laikra
štį „Zorza VVilenska”, kuris, 
būdamas paskirtas lietu
viams, nė žodžio nerašo apie 
lietuvius ar Lietuvą, bet tik 
apie lenkus ir Lenkiją ir dar 
stengiasi įkvėpti žmonėms 
nuolankumų prieš ponus ir 
kunigus. Jeigu gi duoti ko
kiam nors žmogui lietuviškų 
knygelę, ar laikraštį, tai tas 
atsako, kad jis skaityti ne
mokąs* Ir graudu ir liūdna 
žiūrėti į vaikutį, kaip jis ka
muojamas su svetimos jam 
kalbos elementorium. ,L.U.’

Ikišiol dar ne-
i, kuria ne

Iš Rygos.
Latvijos vokiečiai laike 

praėjusių metų maištų degi
no patys savo dvarus, norė
dami gauti už juos uždrau
dimo pinigus. Kuomet laik
raštis ,,Vorwaerts” parašė 
straipsnį apie tokius dvari
ninkų pasielgimus, 24 Latvi
jos dyarininkai-vokiečiai ap
kaltino laikraštį ir norėjo 
per teismą iš j ieškoti iš jo 
144000 markių. Berlyno tei
smas pripažino dvarininkus 
kaltais ir uždėjo ant, jų ap
mokėjimą teismo išlaidų. .

kursų, 
Saulės”

Musą mokyklos.
Pedagogiškųjų 

įsteigtųjų Kaune 
draugijos, vedėjai, girdėjo
me, nebegalį daugiaus priim
ti klausytojų, nes jau vietos 
pritrukę. Pasivėlavę Įstoti, 
busią priimami tik antrame 
pusmetyje.

Kozičizmos dvare, Švenčio
nių paviete, panelė Marija 
Bortkevičiutė, duktė direkto
riaus Vilniaus Žiemiečių 
Banko, turi įtaisiusi moky
klą 40 Vaikams. Malonu 
mums dar kartų pažymėti ir 
pasidžiaugti, kad jaunoji su
lenkėjusių musų dvarponi!} 

_ karta vis tankinus parodo 
veiklumų tikrųjų lietuvių 
naudai. Tuom tarpu, kada 
vyresniejie bajorai, klausy
dami šauksmo vesti į susipra
timų vien Lietuvos „lenkus”, 
kelia puotas, daro mesliavas 

"lenkiška i j ai a pš vietai prapla
tinti, — jaunesnio jie savo
mis jiegomis prisideda prie 
lietuviškos apšvietos platini-

mo. Garbė jiems! Ateitis 
—■ jaunosios kartos rankose. 
' Vaiguvos dvare, Šiaulių 
paviete, ponia Šyrevičrenė, 
uošvė buvusiojo kandidato Į 
dūmų jenerolo Babiauakio, 
Įtaisė mokyklėlę mergaitėms. 
Jų dabar jau yra suvirš dvi
dešimties. Puikiai ir išmin
tingai lietuviškai jas mokina 
panelė Vanda Silvestrą vičiu- 
tė be jokio užmokesnio.

Yra kas ir papeikti.
Pakievyje, Šiaulių paviete, 

ponia Šulc-Morienė tikriems 
lietuviams, nes lenkų ten nė
ra, Įtaisė lenkiškų mokyklėlę, 
kurių veda bemokslis žmogus. 
Išpradžių buvo ten priviliota 
šiek tiek vaikų, kuriems bu
vo darinėjamos lenkiškos kny
gutės ir įkalbinėjama moky
tis lenkiškai. Bet veikiai 
vaikai knygutes sugrųžino ir 
nevykusių mokyklų apleido. 
Dabar beliko vos keliatas to 
paties dvaro kumečių vaikų. 
Ponia Morienė, kur tik galė
dama, trukdo lietuviškąjį 
mokinimų. Kadangi ji yra 
tikra sesuo pono Venslav- 
akio, Vilniaus atstovo dūmo
je, galime suprasti, kaip ta
sai atstovas gins lietuvių rei
kalus.

New York. 4 d. balandžio, 
ant 159 Maiden La n e siautė 
gaisras. Gesinant ugnį, 30 
ugnagesių likosi sužeistų.

San Francisco, Cal. Su
degė čia, 4 d. balandžio itali- 
jonų hotelis „Hotel Genova”, 
kuriame buvo apie 100 apsi
stojusių italijonų. Viena 
ypata sudegė, o apie 20 tapo 
sunkiai sužeistų. * Apsistoju
siems viršutiniuose kamba
riuose, kadangi ugnis užėmė 
trepus, reikėjo per langus 
gel betiesi.

Montreal, Canada. Sude
gė čia įtaisos McDonald 
Engineering Co. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
pusės milijono doliarių.

Bellingham, Wasb. Išde
gė čia veik su visu cbiniškoji 
miesto dalis. 500 chiniečių 
neteko pastogės.

Dobbs Eerry, N. Y. Ne
toli čia sudegė garlaivys 
„City of Troy”. Pasažieriai 
ir laivo įgula išsigelbėjo. Su
degęs laivas buvo vertas 250- 
000 dol. •

Norfolk, Va. Sudegė čia 
Daisy Rolling Mills. Nuo
stolius skaito ant 150000 dol. 
Gaisras užgimė nuo padegi
mo.

kllųrj netrūksta, gėrimai to
kiems labiau rupi negu lai
svė ‘tėvynės ir brolių. Bet 
dabtir ir pas mus, rodosi, pa- 
putėPgeresnis vėjalis. Ir mes 
jau pradedame, žinoma ne 
visbb kalbėti apie padėjimų 
musų brolių po sunkio caro 
bud&ių jungu, apie jų kovą 
su nutikusiais caro tarnais.

24 d. ktovo, keli vyrai, su
ėję, q pradėjome kalbėti apie 
padėjimų musų tėvynės. Nu
tarėme ppreiti per lietuvių 
gyvenimus ir parinkti kiek 
aukų sušelpimui brolių kovo
jančių, už laisvę Lietuvos. 
Surinkta $8.55. Atitraukus 
15c. persiuntimo pačto lėšų, 
pasiuntėme ,.Keleivio” re- 
dakcijon $8.40. Pinigus tuos 
paskirstome sekančiai: $4.00 
kankintiuiams ir $4.40 revo- 
liucijonieriams L. 8. D. P. 
Nors tai maža auka, bet vė
liau tikimės surinkti dau
giau.

atvažiuojant draugo 'Grigai
čio. Kaip girdėt, tai Pitts- 
burge jo priėmimu užsiims 
kareiviška draugystė D.L.K. 
Vytauto, atliuosuodama jau 
dirbusias draugystes nuo 
teip sunkaus darbo. Grigai
tis, atvažiavęs, atras pas mus 
pakaktinai darbo, nes jo lau
kia ir .JAisves” draugystė 
Alleghenyj, Wilmerdingas, 
McKees Rocks, Courtney, 
Donorą, Wilson, Carnegie ir 
kitos vietos, kur Dievo žo
džio žmonės yra ištroškę. 
Nors mes ir turime savo kal
bėtojų, vienok namiškius 
girdėjom kelias dešimtis sy
kių, su jais jau apsipratome. 
Todėl laukiam svečio Grigai
čio. Būt gerai, kad drg. G. 
praneštų pirm laiko, kada jis 
keliaus į vakariuos valstijas, 
kur teipgi jo laukia, tai pra- 
važiuodams, turės darbo 
pas mus.

ir

A. Katalikas.

IŠ AMERIKOS
lel-Apsunkinimas alaus 

( dėjams.
Lincoln, Nebr. Čianykštė 

legislatura ir senatas užgyrė 
tiesas, kurios alaus ir degti
nės leidėjams uždraudžia 
rengti ir užlaikyti saliunus.

Negrų štetas.
Tallahassee,Fla. Čianykš- 

tis gubernatoriust vietinei 
legisliaturai atsiuntė užma
nymų kreiptiesi kongresai! 
su reikalavimu, kad kur 
nors butų nupirkti žemės 
plotai, ant jų kad butų per
kelti negrai, o iš čia iškelti 
visi baltparviai. Iš tokio 
negrų šteto ne valia butų ki
tur keliauti negrams, nė 
baltparviams čia atkeliauti. 
UžmanymasMTvienok neiš- 
rodo praktišku ir lengvai iš
pildomu, nors kongresas ji 
priimtų.

Moterys rinkėjos^
Kanšašo štete šįmet, ren

kant miestų viršininkus, bal
savo ir moterys, visame bal
sų skaitliuje trečdalys buvo 
moterų balsų. Kantas Cityj 
miesto kasieriu išrinko mer
ginų Pierrą Farrow. Newtone 
teipgi miesto kasieriumi išsi
rinko moterį.

Pranašauja nelaimę.
Pittsburg, Pa. Inžinierių 

komisija, peržiūrėjusi pyli
mus Ohio ir Allegbeny upių, 
išdavė raportą, kuriame pra
našauja, jog prie didesnių 
tvanų Pittsburg teip gali būt 
su sykiu vandens užlietas, 
kaip savo laike atsitiko su 
Johnstownu, kur prigėrė jm- 
viršum 30000 žmonių. Už
liejimas Pittsburgo gal dar 
daugiau paimtų aukų, ka
dangi tas miestas daug di
desnis.

Vėtra. •
New Orleane, La. Louisi- 

anoj, 5 d. balandžio, siautė 
baisios vėtroe, nuo kurių pra
žuvo mažiausiai 15 ypatų, 
sužeistų gi yra daug. Nuo
stolius vėtros padarytus skai
to milijonais doliarių.

IŠ DARBO LAUKO.

8trei-

darbininko
Likosi pa

liauji kon- 
darbininkų

Mu Dar-

P1TTSBIRG, Pa. 1500 
darbininkų čianykščių alaus 
leidyklų nutarė streikuoti, 
jeigu leidyklų savininkai ne 
atnaujįs su jais dabartinių 
kontraktų. Streikai apimtų 
42 alaus leidyklas vakarinėj 
Pennsylvanijoj.

Loraim, Ohio.
kuoja frachtų iškrovėjai. 
Kompanijos, vietoj sustrei
kavusių, gabena streiklau
žius.

8t. Louts, Mo. Pasibai
gė čia streikai" 
alaus leidyklose, 
daryti 3 metams 
traktai. Algos 
likosi padidintos.

Cl’RTlS Bay,
bai eina čia ne blogai, dirba 
pilną laiką. Ir uždarbiai ne 
blogiausi. Pereitą sanvaitę 
siautė čia gaisras. Sudegė 
ratų liejykla. Per tai apie 
keturi šimtai darbininkų at
sirado be barbo.

Columbus, Ohio. Prisa
kius unijai, 60 darbininkų 
Franklino alaus leidyklų pa
kėlė streiką.

Newi*ort News, Va. Su
streikavo čia vėl 200 frachtų 
iškrovoj ų ,,Old 
Steamship Co.”, 
kompanija atmetė 
mą pakėlimo algų.

5 Chicaoo, III.
nių geležinkelių kompanijos 
susitaikė su tarnaujančiais, 
todėl streikų nebus. Tar
naujanti gaus ant 10% di
desnes algas (jie reikalavo 
12%).

• Norfolk, Va. Streikuo
ja organizuoti laivų iškrovė
jai ,,Old Dominion Line”. 
Sustreikavusių vietoj garlai
vių savininkai parsitraukė 
kelis šimtus italijonų.

lš 8b. Omaha, Neb.
Didesniam pabudinimui 

čianykščių lietuvių, parengė
me agitatyviškas prakalbas, 
A. GrantS svetainėj. Pir
mas kalbėtojas, J. Mazilaus- 
kas, aiškino naudų atsibudi
mo ir apsišvietimo, nurodi
nėjo, kaip kittaučiai bei musų 
broliai rytuose pasikėlė, ir 
kokių iš to naudų turi. A. 
Trainevičia kalbėjo apie Lie
tuvos praeitį, musu didvyrių 
energiška besidarbavimų te
ves labui. Vietinės kuopos 
S. L. A. p?ez., A. Jokubka, 
kalbėjo apie pasikėlimą žmo
nijos,L civilizacijų, išnykimų 
visokį senoviškų prietarų, 
burti/ ir tt. Ant galo tautie
tė Phulukbnienė, trumpoj 
kalboj, aiškino naudų prigu- 
lėjimd pritf’S. L. A., ypatin
gai ragino moteris prigulėti, 
nurodydami, kaip rytinių 
valstijų moterys sykiu su vy
rais žengia*. • ''

Gausiais delnų plojimais 
kaldėtojaHMi išreikšta ačiū. 
Užbaigoj, paraginus A. Trei- 
naičiui nors kiek paaukauti 
tautiškam namui su kolioni- 
ja, surinkta $7.00.

Pinigus pasiųsime vėliau.
A. Jokubka.

Dominion 
kadangi 

reikalavi-

Vakari-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Coal Centre, Pa.

-Šitas miestelis yra netoli 
Pittsburgo, prie upės Monon- 
gahela. Dirbtuvių čia nėra, 
vien anglių kasyklos. Dar
bai anglių kasyklose eina ne 
blogiausiai, galima uždirbti 
$2.00—-3.00 per dienų.

Lietuvių yra čia pusėtinas 
būrelis, bet tautiškais dar-

Gaisrai.
Suiton, W. Va. Sudegė 

čia Rivervięw hotelis. Ug
nyje pražuvo Lloyd Garee ir 
jo moteris.

San Francisco, Cal. Įtai-
suse Gas and Electric Co., $ bais jie girtiesi negali Sū
ri. balandžio, siautė gaisrai 
kuris pridirbo nuostolių ant 
lj milijono dol

pratimas jų neaugščiausiai 
pakilęs. Skaitančių laikraš
čius yra mažai, nitai girtuo-

Iš Pittsburg, Fa.
Pittsburgiečiai lietuviai 

nedaug parodo tautiškos gy
vybės. Nors lietuvių čia ge
rokai, apie 6000—8000, 
vienok darbų jų nematyt. 
Yra čia 6 kuopa L. S. P. A., 
kuri teipgi silpnai stovi, yra 
ir D. L. K. Gedimino drau
gystė, kuri rūpinasi tautiš
kais reikalais. Liet. Mokslo 
Dr-stė, nors turtinga sąna
riais ir pinigais, vienok turi 
ir skolų už pastatytus na
mus, tai ne stebėtina, kad 
biskį apsileido. Vienok drau
gai Liet. Mokslo Dr-stės ga
lėtų prisidėt prie 6 kuopos 
L. 8. P. A., kur netrūksta 
žmonių 1 gabių ir norinčių 
dirbt, o podraug ir pinigiš- 
gai stovi ji ne žemai, tik ne
laimė, kad to nedaro; turbut 
nesuranda laiko dėl visiems 
lietuviams žinomos prieža
sties.

6 kuo$a L. 8. P. A. rengia 
tankiai prakalbas ir renka 
pinigus'revoftSacijai; D. L.K. 
Gediminb DrMtė dėjo lėšas 
surengimhi pakalbu kalbant 
drg. Žagatuir Liet. Mekslo 
Dr-stė silkutė 4iuo savęs dele
gatų Į s^fmą “Philadelphijoj 
praeitų dietą, Ir jos sąnarys 
yra išrinktas į Centr. Komi
tetų,* kurs, kaip rodos, neuž- 
ilgio bene issiskirstys, nes, 
kaip matyt, Amerikoj Revo
liucijos Šelpimų turi apėmę 
socijalistai ir jie aukas kon
troliuoja, visai ,,visuomenės”
Komiteto < n nesiklausdami, skambančią stygų, jo kalba 
Apart to, minėtos draugystės 
prisideda visur su aukomis 
ir darbais tautos labui. Da
bar su nekantrumu laukiam

F.
Iš Allegheny, Fa.

Čiauykščiai lietuviai smar
kiai pradėjo kilti. Kada ke
li mėnesiai atgal čia susitvė
rė pirmeiviška draugystė ir 
pasivadino, 
Pranciškaus arba Antano, 
Laisvė, teip baisiu vardu vi
siems tamsunėliams, labiau
siai tamsybės sargui, nesiti
kėjome, . kad kada galėsim 
skaitlių savo sąnarių bent iki 
50 padauginti. Vienok pa
sirodė visai kitaip, negu mes 
sanprotavom. Norsporą me
tų atgal Allegheny nebuvo 
galima nė žodžio prasitart 
apie tautiškus reikalus: 8. L. 
A., revoliuciją, nekalbant 
jau apie L. 8. P. A., keletas 
prakalbų teip žmones perdir
bo, jog ant antro Laisvės su
sirinkimo musų dviejų mėne
sių sena draugystė skaito 101 
sanarį, iš jų 33 jau prisira
šė į 8. L. A., o kitą tiek,tiki
me, prisirašys kitame susirin
kime, kurs pripuola drauge 
su 8. L. A. bertaininiu.

Atlaikius susirinkimus Ijii- 
svės, L. S. P. A. 55 kuopia 
laiko susirinkimus, ir kaip 
matyti, skaitlius tos kuope
lės sąnarių nuolatai dauginas. 
Paskutiniame susirinkime 
prisirašė 4 nauji, o su laiku 
be abejonės, daugumas lietu
vių bus Laisvės draugais.

Nutarėm neužilgio pasiim
ti namus ir uždėt skaityklą. 
Draugai, išsiskirstydami, su
metė $6.50 Laisvės knygy
nui. Ir teip besidarbuojant 
prakilnesniems tautiečiams, 
gal Allegheny pastot pir
ma vieta terp lietuviškų ko- 
lionijų iš morališkos ir tau
tiškos pusės. O juk daug 
yra vietų, kur panašiai gali
ma būt padaryt.

Laisvės Draugas.

Iš Clevelando, Ohio.
10 d. kovo draugystė Lie

tuvos Sūnų Kareivių Šv. 
Kazimiero apvaikščiojo savo 
šventę su prakalboms. Po 
mišparų prisirinko į bažnyti
nę salę didelis būrelis klau
sytojų. nepatingėjo ateit ir 
keletas merginų.

Pirmas kalbėjo preziden
tas draugystės, p. Nikodemas 
Martišanekas, apie pradžią 
apsigyvenimo lietuvių Cleve- 
lande, nurodė visus jų dar
bus nuo 1885 m. riki šiam lai
kui. PovilasSkunskis kalbėjo 
apie susitvėrimą draugystės, 
jos nusilpnėjimą sunkiuose 
metuose, bet per darbavima- 
si tūlų brolių, ta draugystė 
užsilaikė ir dabar yra turtin
giausia Clevelande. Jonas 
Kakauckas, vadas kareivių, 
pradėjo kalbėt su kareiviška 
energija, apie senos gadynės 
lietuvių narsumą. Pakruti
no siisopėjusią ir graudžiai

i draugyste ir 
vietoj Švento

vedimų lenkų karaliaus Vla
dislovo Lokietko su Aldona 
ir naudų to ry^° abiem tau
tom. Toliau kalbėjo lenkiš
koj dvasioj, ne parodė, kad 
lietuviai iš tų susivienyjlmų 
jokios naudos neturėjo, nau
dą iš to turėjo tik lenkai. 
Kalbino Įvesti kareivius prie 
draugystes. Paskutinis kai. 
bėjo sekretorius draugystės, 
Juozas Šalčius. Kalbėjo ga
na ilgai Į jaunuomenę, bet 
vienų dalykų aiškino labai 
nesuprantamai; jis pasakė: 
„Gyrėsi vienas,kad mokinosi 
ilgus laikus ir esąs mokytas, 
bet aš perskaičiau vieno to
kio mokyto 15 knygų ir jose 
nieko ypatingo neradau, ra
dau tiktai,^ kad tie mokytie- 
jie išsimokino išnaudot mus 
pačius. Taigi mes, broliai, 
mokykimės patįs iš tirinėji- 
mo, ne meskime seno, ne 
griebkimės naujo ir tt...
Čia nieko nesupratau, klau
siau kitų, bet ir tie ne galėjo 
išaiškyt, kų tas turi reikšti. 
Visi kalbėtojai vartojo žo
džius: tauta, tėvynė, meilė ir 
tt. Bet kur mee tų meilę pa
rodėm? Žodžiais vien, o ne 
darbais. Ponui Martišauckui, 
kaipo prezidentui, reikėjo 
prakalbėt apie tuos musų 
brolius, kurie paaukavo patįs 
savę pakėlimui tos tautos, 
apie kurių buvo kalbėta, rei
kėjo rinkti aukas jos labui, 
tai botume parodę, kad ne 
vien žodžiais mylime savo 
tautą, bet jai stengiamės pa
dėti.

Draugystės sąnarys.

įro®en€ 
dvynės 
kįni»M 
įvlama

n

galėtų tamsybes išblaškyt" 
o tuom ginklu yra šviesa.

Užaimyk čianaitiniams lie
tuviams apie vienybę 
susijungę, krūvoj gaištį! 
giau nuveikti, tai sako, 
mus nuo bedieviškų
nyjimų gina bažnyčia irki 
eigai. Čia lietuviai tnri«f 
vienų pagelbinę araugy^B 
tai tik bažnytinę, į kuria 
guli keliolika? draugųjEJ 
simink apie aukas ,nukjį 
tėjusiems broliams (apie J 
voliucijų nėra kų uė 
kėt), tai atkako, kad gaJ 
kruvinu prakaitu uždfr3 
centų nemėto apgavikai! 
„Saulė”, girdi, persergg^Ja 
sus nuo tokių paukščių vfl 
ne sakau, kad viri čion«J 
niai lietusiai yra tamsus, 
ir gana veiklių, bet kų 
tas gali padaryti prieš kd 
šimtus), išnaudotojų žmoni 
jos. Sako: renka pin|3 
revoliucijai, pakėlimui tėril 
nes, pagerinimui būvio, o m 
keliai nuskamba į kišenkįj 
prigavikų. Teisybė, galyj 
ištvirkėliai, kurie prigaudil 
nėja visuomenę, bet nuo tol 
kių galima apsisaugot Gali
ma išrinkt savo mieste komi
tetų, kuris aukas nusiųstų' 
tam tikram komitetui, kuris 
aukas jau siunčia ten, kur 
aukaujanti paskiria.

Collinsvilietis.

mažesne 
nss. *«*-. 
tiems Oderi, 
dama pHe'

T. M. !>• 
literatūrą I

Iš (’ollinsville, 111.
Lietuviams čia ne rupi tau

tiškas judėjimas, kadangi, 
sako, rsųs, bedieviškas kiek
viena^ tautiškas veikimas, 
buk ;yį-a išniekinančiu vierų 
it kunigus. Teisybė, yra 
keletas jaunų vyrų, pabudu
sių išAniego, • bet tokių yra 
mažai, ir tie, pakilę iš sun
kaus miego, ne budina savo 
brolių sunkiai miegančių, tik 
galiūnuose atkartoja po kelis 
kartus tas pačias kalbas. 
Nežinia, ko jie laukia? Gal 
trūksta drąsos ar mokslo? 
Gal trūksta laiko nuveikt ką 
nors svarbesnio? Karčiamų 
čia daug, jos ir nedėldieniais 
atviros. Atvykęs į šitų lie
tuvių apgyventą miestų, už
klausiau svetimtaučių,kur ga
lėčiau rast nors vįeną lietuvį, 
tai man atsakė, kad nė jokio 
lietuvio Čia nėra, lietuvio ne
matė, pažadėjo parodyti, kur 
gyvena ruskiai. Aš sutikau. 
Jis parodė ruskių saliunų, 
kurio vienok savininkas ne 
mokėjo atsakyti ant rusiško 
pasveikinimo. Pasirodė,kad 
tai lietuviškas galiūnas.

Nueik į rusiškai-lietuvišką 
saliunų, paklausk lietuviško 
raštelio, tai atsako, kad ir 
angliškas toks geras kaip ir 
lietuviškas, dar gal geresnis, 
lietuviškų mes neskaitom. 
Aš žinau ir pripažįstu, kad 
ir angliškas yra geras, kas jį 
supranta, bet musų broliams 
jisai svetimas, nesupranta
mas. Galiu užtikrint, kad 
iš šito miesto lietuvių ne 
vienas ne* gali savo prigim
toj kalboj suprasti visko, kų 
skaito laikraštyj, nors ir ne 
svarbius staipsuius. Mat 
mums trūksta tikro apšvieti
mo ir nesistengiame suprast. 
O ką kalbėt apie svetimų raš
tų! Mes nė žodžio ne galime 
angliškai gerai ištart. Ne
teko man užtėmyt nė vienoj 
lietuviškoj karčiamoj lietu
viškų laikraštį, taigi matyt, 
kad karčiamį savininkai ne
skaito lietuviškų laikraščių, 
nors angliškais užkrauti sta
lai lūžta, o anglikas tik iė ne
tyčių į karčiamų Įeina. Tai
gi čianaitinių lietuvių neuž-

Iš Benld, III.
Lietuvių yra čia diktas bu-1 

ris ir nuolatos iš kiturpri-| 
būva jų vis daugiau, kadau-l 
gi čia dirba kiekvienų dienų! 
ir uždarbiai ne blogiausi. I 
Lietuviai čia vienok ne augš-| 
čiaus'ai pakilę, bet, rodosi iri 
čia supratimas Jų pradedi I 
kilti. ;

16 d. kovo, susirinkę pri- 
vatiškuose namuose, sutvf 
i£m 8. L. A. kuopų. Kalbd 
jomės ir apie kitokius visut 
mus apeinančius reikalus. 
Iš syk prisirašė Į kuopų pu
sėtinas sąnarių skaitlini 
(skaitlius reikia aiškiai pa
duoti. Rd.), bet jau keli 
atsisakė ir kitus atkalbinėja. 
Rodosi ne priderėtų paisyti 
atkalbinėjimų neišmanėlių.

19 kovo susirinko pas Bai- 
trušį ant varduvių J. Akr 
laičio būrelis lietuvių. Kal
bėjomės apie musų tėvynės 
padėjimų. Paaiškinus reikt 
lą šelpimo revoliucijos, susi
rinkę sumetė* $7.00 (aukau
tojų vardai pagarsinti kitoj 
vietoj. Rd.). Renkant au- Į 
kas, atsirado ir priešininkų 
Pinigus paskiriame palaiky 
mui revoliucijos Lietuvoj 
(kokiai partijai! Rd.). Per| 
siuntimo kaštus mes pats ut* | 
dengiame. Pinigus siunčia
me „Lietuvos” rekakcijon. ;

B.
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padarė įspūdį tokį, 
kad pas kelis mačiau net ima lietuvių krutėjimas, jie 
ašaras. Užgriebė lietuvių su- 
sivienyjįmų su lenkais, apsl-

tebevaikščioja tamsybėse, ne- 
sigriebia ginklo, kuriuom

Iš Allegheny, P$.
Čia neprigulminga nuo 

bažnyčios draugystė „Galy 
bė” rengė susirinkimą k 
pi lakatais žmonėms p*’ 
garsino. Dalinant pliakatus 
prie bažnyčios, kun. Abro
maitis ne norėjo daleisti, 
užsimanė pildyti policisto 
pareigas, bet dalytojas nepa
sidavė, nepabūgo kunigo 
gazdinimų. Kunigas, pama
tęs, kad nieko ne peš, įbėgo j 
bažnyčion, o dalintojas pla
katus Išdalino.

Ant „Galybės” mitingo 
žmonių prisirinko pilna 8*^*1 
Buvo pardavinėjami ir laik
raščiai. Atidarius susirinkt- ■ 
mą, laikė kalbų drg. Bag°M 
čius. Kalba susirinkusiem*! 
patiko. Jis aiškino draugrt 
stės mierius. Prisirašė 
naujas sąnarys. Minėta drau
gystė užsidėjo vos du mSu*’ 
šiai atgal, o turi jau su w| 
šum šimtųsąnarių. Matyt 
jau ir Į>as mus žmonės

keiksmų ir drausmių naj 
so. -
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ringus Įstatymas, nuo karių 
žmonėms bus .lengviau gy
venti. ĮĮ Neatbūtinai reikalin
ga, kad tie busimiejie Įstaty
mai atkreiptų atydą ir Į mo 
tevis. Juk moteriškei buvo 
lyg šiol dar sunkiau gyventi 
negu vyrui. Šeimynoje ji 
be teisių. Vyras gali ją 
kankyti, kiek ir kaip tik no- 
ri, ir įstatymai jos neapgįs. 
Jeigu ji sodiete,1 negauna 
skiriamos žemės dalies, o dar
bo ir namie ir lauke turi ne
mažiau už vyrą. Jeigu ji 
fa brikos darbininke, tai už 
vienodą su vyriškiu darbą 
gauna mažesnį, negu jis, už
mokestį. Męs žinome, kad 
su teisėmis lengviau gyventi, 
negu be jų. Męs tokie pat 
žmonės, kaip ir vyrai; teip 
pat, kaip ir jie, norime pa
gerinti savo būvį; taigi ir 
mums svarbu turėti teises.

Mnms reikia piliet škų tei
sių lygybės, reikia lygiai tei
sės rinkti ir būti išrinkto
mis. Kada durnoje bus at
stovai ne tik nuo vyrų, bet 
ir nuo moterių, tuomet musų 
reikalai ir mysų vargas ne
bus ten užmiršti.

Pirmoji durna buvo pasi
rengusi duoti mums teises, 
kad antroji durna galėtų pri
pažinti mums teisių lygybę, 

turi žinoti/- kad męs, mo- 
re, reikalaujame sau teisių, 

ad kovojame už jąs. Lig 
šiol daug kas sako ir mano, 
kad męs teisių netrokštame; 
taigi paduokime nuo savęs 
durnai pranešimą, su musų 
parašais, reikalaudamos tei
sių lygybės. Juo daugiau 
susirinks parašų, juo dides
nę musų balsas turės vertę 
dūmoje. > I.

Moters visos Rusijos! Pasi
rašykite po reikalavimu sau 
teisių lygybės. . \

Ir teip, d raugės-tautietės, 
moters visos Lietuvos, padė
kite ir jus savo . parašus po 
tuo pranešimu, duokite ir jus 
savo balsą šiame svarbiame 
gyvenimo klausime. Męs, 
lietuvės, turime teip jau 
veikti, teip jau prisidėti prie 
gyvenimo atnaujinimo. Ir 
męs turime gyvuoti ir žengti 
žmonijos pažangos (progre
so) keliu.

Parašus po tuo reikalavi
mu turi duoti netik motere- 
inteligentės, bet ir visos ki
tos, kaip tai: — sodietės, tar
naitės, fabrikų darbininkės. 
Parinkti tarpe tų pastarųjų 
parašus,. kviečiame visas, 
ypač kaimų inteligentes teip- 
pat ir inteligentus, prijau
čiančius j šiam klausimui. 
Moterių Teisių Lygybės są
junga kreipiasi dar su tam 
tikru atsišaukimu į liaudies 
mokyklų mokytojas ir moky
tojus, prašydama prisidėti 
prie parašų rinkimo terp so
džiaus moterų, išaiškinant 
joms moterų teisių lygybės 
vertę; tikimės, kad ir musų 
mokytojos, ypač mokytojai, 
kurių po Lietuvos kaimus 
daugiau, padės organizuoti 
parašų rinkimą.

Atsišaukimas, kure drauge 
su parašais bus suteiktas du
rnai, sekantis:

,,Vardan visos šalies gero
vės, vardan augštų laisvės 
pamatų, teisybės ir soči ja- 
liškos lygybės, męs, visos Ru
sijos moters, kreipiamės į 
jus, piliečiai, Valstybės Du
rnos sanariai.

Norint įvykdyti tuos pa* 
matus, kaip lygiai pravesti 
gyvenimą n plačius demokra
tiškus valdimo pamatus, ne
galima aplenkti moterių po
litiškos ir pilietiškos teisių 
lygybės įvedimo įstatymų ke
liu. Tikime tvirtai, kad 
Valstybės Durna pripažįsta 
to pamato vertę ir svarbą ir 
praves JĮ naujuose įstaty- 

i inuoee apie rinkimus į durną, 
vietinėje savy valdoje ir įsta
tyme apie visų piliečių teisių 
lygybę”.

Bė ir T-M. Dr-stė.
Mylėtojų Dr-stė 

& ?UTO,ki6s: 
Sum* .pavietu, .*• 

; ’fema moksliško tnrnno 
JLuteS. Tas (Urbas .nu- 
‘7/tak prieitus didesnei 
Iresnei dalei visuonie- 
i *L kuri, prijausdama kil- 
i U Mp8, pristo.

prie T. M >>•
M D- mieris: Patinti 

literatūrą Lietuvoje už dyką 
^Orii»m. ir rinkti aukas 
O.i Upeiviu. Iško- 
s mins spaudą Lietuvoje, lie- 

visuomenė mažai 
; Linasi T. M. D. reikalais, 

tai, matyt, rodos*- kad nėra 
mfekti- Su leidimu spsu- 

do3 pasilengvino ir platini- 
literatūros Lietuvoj, nes 

•dabar ne reikia jieškoti agen- 
’ ^Prusnose išplatinimui 

Lietuvoj. Dabar Lie
tuvoje tveriamos draugystės 
ir steigiami knygynai beveik 
kiekvienoj parapijoj. Bet 

sušelpdama tokius 
^ygynns, daug naudingo 

į darbo atliktų, platinti galėtų 
apšvietimą ne vien Lietuvoj, 

r bet ir kituose kraštuose, kur 
yra išblaškytų musų brolių 
lietuvių kaip tai: Anglijoj ir 
Škotijoj; ypač čia Ameriko
je. Čia mes ne turime vak 

trinią, nė nedėlinių mokyklų 
ne galim, ir norėdami, lavin 
tb. galime lavintis vien skai 

‘lydami moksliškus raštuš ir 
'platinti juos tarpe savo bro
liu. Tuom užsiima T.M.D. 
Į Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga "prigulėti prie T.M.D. 
19 kuopa gyvuoja Chicago- 

jje, ji laikys susirinkimą ne
dėlioję, 14 d. balandžio, 3 
valandą po pietų, Rugio sa
lėje, kerte 33 ir So. Morgan 
gatvių. Todėl visi sauariai 
yra užprašomi Į šį susirinki
mą, teipgi ir norinti prisira
šyti. Metinė mokestis 60c.a 
Miežiai draugystes maž daug 
visiems žinomi, kas jų ne ži
no, tas galės išgirsti susirin. 
kime.

Rašt. 19 kuopos,
P. Galskis.

REIKALAI
JisifiMjjiBO Lietuviu Amerikoje. 

Kuopoms Ir pavieniems 
sąnariams.

Pirmojo bertainio, No. 20, 
Atskaitos Centro Komiteto 
8. L A.- išsiuntinėjau 3 d. 
balandžio paprastu būda — 
pačtu ir expresu? Jeigu ku
rios kuopos, arba pavieni 
sąnariai dar nebūtų gavę No. 
20 Atskaitos, teiksis tuo jaus 
pranešti laišku man.

Kuopoms, reikalavusioms 
paliudyjimo certifikatų tū
liems sąnariams ir naujai 
prisirašiusiems pabaigoj sau- 
Bio mėn., negalėjau ikišiol 
prisiųsti todėl, kad po ranka 
neturiu blankų su centr. pre
zidento parašu. 22 d. gruo- 
džio 1906 m. tokių blankų 
pasiunčiau 500 ogz. (pasku
tines) P. W. Birštonu! pasi- 
ržšyti ir prispausti 8. L. A. 
iymes, bet sulyg šiol negau
nu atgal, todėl reikalaujan- 
tiems negaliu užgana pada- 

tol, kol negausiu nuo pre- 
ridento certifikatų blankas.

Susiv. L., A. Cent. Sekretiį 
M. J. Damijonaitis.
—

ln Lietuvon moteris.

Atsišaukimas.
Draugės-tautietės! Pavedė 

D3a,< rusų Moterių Tiesų Ly- 
Eybės sąjunga, kuri tuotar* 
P® organizuoja sąrašų rinki- 

po atsišaukimu, kuris 
bus paduotas dūmai, parink* 

Sąrašus tarpe Lietuvos mo- 
. drauge prideda sekan- 
4 savo atsišaukimą į moteris 
2** Kusijos: '
47^1 turime viltį, kad 

kovos už naujus, tei*

Bar kartą,. vardu Moterių 
Teisių Lygybės sąjungos, 
kviečia jus, d rangės-tautie
tės, prisiųsti savo parašus 
man, arba tiesiai ant mano 
adreso (Vilnius—Antkainio 
krąntas 15—3), arba per ku
rią nore iš tų redakcijų, kur 
tilps atsišaukimas. Prlmy* 
siu dar, kad parašai turi bū
ti prisiųsti ne vėliau kovo 
mėn. šių metų 25 d., senojo 
stiliaus, nes ant 1 d. (14) ba
landžio šių ‘ metų, turi būti 
parašai pristatyti Į M. T. L. 
sąjungą, Peterburge. Juo 
daugiau galėsime suteikti 
moterių lietuvių parašų, juo 
smagiau bus jie parodyti ki
tataučiams.

M. T. L. sąjungos įgalio
tinė.

Ona Plerytė-PuidienS.

Valparaibiečių atsišauki
mas.

, .Gal negird#«, gal nesupras 
,.Širdies jaunos, lirdies karitos

„Gal atbalsio terp jų neras".

Garbi lietuvių visuomenė, 
ypačiai jus, kuriems skiria
mos šios kelios eilutės, teiki
tės uore akimirkos žvilgį me
sti į musų valparaisiečlų atsi
šaukimą. Nepasistebėkite ta* 
čiaus labai, jeigu šis-tasjame 
ir atbalsio negaus terp 
jūsų. Siaura da apyre- 
gė musų pažvalgų, o ir jąsias 
dažnai viršija jaunimo karš
tis: 4— gal nesugausime jūsų 
mislies.

Tačiau? — Į šalį Įžangos! 
gana jų! — Šit, kame daly
kas:

Kuriems ne kuriems mums, 
atvykus J Valparaiso univer
sitetą ir pradėjus lekcijas 
lankyti, omenyje — it elek
triko? kibirkštis, plykštelėjo 
praeities vaizdelis. Apibrė
žėme jį savo draugams, o da
bar — jau visi bendrai (iš
vien) tiesiame jį ir prieš vi- 
s u menės akis.

Antai, keletą metų atga
lios viename mieste, Į vieną 
kambarį ir pas vieną ypatą 
vakarais susitelkia lietuvių 
būrelis. Dažnai jauni vaiki
nai, pasibrukę po pažastimi 
kokią knygagalaikę, ar są- 
šiuvinėlį, žiūrėk — viens iš 
vieno krašto, kits iš kito — 
renkasi, tarei bitįs vakarop į 
avilį. Ir ištikro it į avilį, 
tiktai da tuščią, — nes pra
stas stalas, kėdė ir keletas 
sukaltų iš neobliuotų lentų 
suolų visai nepripildo dikto- 
ko pailgo kambario tuštu
mos. Jei dirstelėsi Į vidų, 
kuomet kambarys prieina 
lankytojų, būtinai reiktų 
s[>ėti susirenkant juos čionai 
pasimokinti. Mokinių gana 
dailus būrelis ir, matyt pato
gu jiems čionai, nors jųjų 
mokykla labai-labai skiriasi 
nuo visiems žinomų anglų 
vakarinių mokyklų. Nore 
mokiniai ir gana pavargę 
nao dienos darbo, nore ir ne
rangu jiems sėdėti ant siau
rų, šiurkščių suolelių, — ta* 
čiaus patogu jiems čionai. 
Patogu, mat, dėlto, kad gau
na čionai patogaus peno sa
vo misliai, kad esti liudyto
jais ir drauge pats mokinasi 
pasišventimo artimo labui, 
pasišventimo tokio, kurio ne 
teršia jokia ypatiška nauda, 
patogų dar pagalios ir dėlto, 
kad tuos šiurkščius suolelius 
sukalė jiems savo ranka jų 
mokytojas ir vien tik jų, o 
ne savo naudai!.... /

Buvo tai Brooklyne, kuo
met kuris ne kuris mti£ų ėjo 
pasimokinti pas a. a. Malev- 
skį (Homaleskį). •

Taigiatsiminėme garbų 
ir veiklų darbininką —Ma- 
levskį (savo laiku rašė apie 
jį musų laikraščiai) — vyrą, 
kurio kilta mislis nepabūgo 
nė Sibiro pusnynų, nė žiau
rios pajuokos daugelio tų, 
kurių labui darbavosi, kur

ne tik dirbo tautos ir žmonių 
labui, o savo stoišku gyve
nimu ne vienam,turbut.ame- 
rikiečlui-lietųviui nurodė tk-. 
?ujį takelį, — bet kprs /ken
tėjo ir be laiko žuv^už angš- 
tą idėją. >

Tačlaus ne tuščia' vaiden
tuvės kibirkštimi nbrima’Čio- 
nai su visumene pasidalinti 
ir ne pasikakiname*išvien' tik 
garbaus vyro atminimu. tNe! 
mums čion visai kitas rupi.

— Šitai, it silpnadvasiai, 
mes pasirižome šiuomi tik 
pasiskųsti ir tai ne visume- 
nei, —tik atskiram josios są
nariui, o tai — gal draugui 
ar geradariui a.a. Malevskio, 
p. Mačiuliu!. Norime ir nu- 
siskundžiame žiauriuoju li
kimu, kure beperėtojo kan
kina pasišventusius artimo 
labui darbininkus ir teip da 
baisiai, — jog jie ui savo 
darbą vargsta ir kenčia gy? 
vendami,o jei mirdami palie
ka da įkūnytas savo mislies 
veikalus, tai ir tuos žiauru
sis likimas dažnai, dažnai ap
kausto savo retėžiais.... Nu* 
siskundžiame likimu, kure 
savo apinasriu da teip laiko 
pažabojęs bendriją, jog toji, 
suvaržyta apginime savo rei
kalų, nėįstengia da įveikti 
prajovų, apsišarvavusių šio
sios gadynės teisėmis! Nu
siskundžiamo pagalios llki-
mui, kure nesidrovi skriausti 
net ir musų brolio-studentu- 
ko....

Atsišaukiame nuskriaustų
jų vardan, nes pats esame 
jųjų eilėse. J ieškome teisy
bės. Skriaudikas — likimas, 
visuomenė lai būna liudyto
ju, p. Mačiulis — teisėju.
Jieškome teisybės, —tačiaus 
ne teisėmis šarvuotosios, ne 
ant prajovų priekalo nukal
tosios, tiktai tokios, kuri net 
ir pavergta, augštai laiko 
galvą, kuri mėgsta dažnai 
lankytis jaunimo krutinėję, 
o užgauta — skaudžiai, skau
džiai nusiskausti....

Gal nesuprantamai — Tai
gi — štai:

Netrūksta, turbut,liudyto
jų ir liudijimų, skelbiančių 
g. a. Malė v sk į palikus rašy
tus veikalus? — Tiejei —buk 
perėję legališkon savastin p. 
Mačiulio. Sakoma — buk tai 
gana rimti veikalai; jų — 
gerokas žiupsnelis. Spaudo
je jiejie da ikišiolei ne viešė
ję. — Kodėl? Gal tai buvo 
negalima? o gąl ir čionai kal
tas tik likimo prajovas, kure, 
prisidengęs palikimo dang
čiu, turi teisę skriausti ir ra
šytojo idėją, musų visuome
nę apskritai, o mus studen
tukas— ypatingai! Nevie
nas gal rastume sau juose 
patogaus peno, kaip ne vie
nas jį naudojo lankydamas 
lekcijas }>as Malevskįjam gy
venant ....

Garbue viengenti! Ar gali, 
ar turi teisę, nore ir opiau
sia ja „privata” apmausi, 
kenkti bendram dalykui-rei 
kalni? — Jei teip, — tai ne 
pamiršk, kad klausia Čionai 
Tamistos tik studentu
kas! ....

Gal karščiuojame? Gal 
rimtos priežastis kliedo? Iš
teklius? — ,,Tėvynės, Mylėto
jų Draugija” spąuzdjua Įvai
rios rųšies kųygas;, reikia 
spėti, — sunaudotų ir Ma
levskio rankraščius,., o teisės 
legališkosios sa^astlę^, reikia 
teipgi spėti — nebūtų pamin
tos.... Kasgi da^ gal kliu- 
dytil , ,

Viskas bus gerai. * Lai tik 
visuomenė būna ištikimu ir 
nešiką rščiuojančiu liudy te
ju, tesėjas — būtinai bus iš
tikimas, likimas h— gaus už 
savo £rajovą „skersai”, o 
mes.... mes drauge su Ma
levskio pelenėliais trijum- 
fuosime.

Valparaiso • - Universiteto

Lfetuvių Draugijos Literatiš
kas Komitetas:

Pirmsėdis, J. Radžius, 
Raštin., 8. Ša fra n a u* kas. 
Iždininkas, P. Šedvydis.

Vaikai.
pABAŠė EDV. SlONSKI.

Mokykloj kas ten nepa
prasto atsitiko. Paskutinėj 
pertraukoj neleido jau vaikų 
Į priemenę. Kliasosa buvo 
neramios kalbos, tai vienas, 
tai kitas mokinys -nusijuokė 
ir greitai vaikai nutilo. Vi
si ko nors laukė.

Po lekcijų Jonuke ir Juo
zuke greitai lipo nuo Gedimi
no kalno. Kelias ne lygus, 
vingiuotas ėjo žemyn. Apa
čioj tekėjo užtvinusi nuo ly
taus Vilnelė. Kaip kur žy
dinti krūmai ir nulinkusios 
šakos senų medžių dengė upę 
nuo jų akių. Už jos, kaip 
ant delno, matyt buvo Vil
niaus priemiestis Antkainis. 
Apačioj, visai prie Nerio,sto- 
vėjo liūdna kalėjimo trioba? 
nutepliota geltonai, per pusę 
įaugusi žemen, žiūrinti juo
dais langais. Dešinėj matyt 
buvo bokštai Šv. Petro baž
nyčios ir raitėsi terp medžių 
žalumo diržas vienuolyno 
muro; kairėj Antkainio na
meliai skendo paupio daržuo
se, o iš jų po kalvas, už neuž.
matomų tolumų, lipo padan
gėn pušlų viršūnėms girios. 
Ant tų kalnų seniau šventi 
gojai stabmeldiškiems die
vams šlamštė savo poterius.

Buvo tyku visur.. Aplin
kui kįlo j ievos žiedų kvapai 
ir gulė medžių šešėliai.

Kas dieną, grįždami, iš 
mokyklos namon, ėjo tuom 
keliu abudu, kas dieną ap
siautė juoda tas pats kvapas 
ir gulė ant žemės tie pats 
šešėliai ir žiūrėjimas jų bėgo 
ten toli, mėlynų girių link 
už baltos bažnyčios ir upės. 
Ėjo prie jų balsai tolimų kai
mų, kurių abudu buvo iėsil- 
gę, todėl paprastai, eidami 
keliu, pradėdavo kalbėti 
apie besiartinančias vakaci- 
jas, apie greitą |>arvažiavimą 
namon.

Šiądien vienok jų akys be 
mislies klaidžiojo toj tolu
moj ir nieko ne matė.

Juozuke, žinomas trečioj 
gimnazijos kliasoj storulis, 
vos galėjo pasekti laibą, iš
blyškusį ketvirtos kliasos 
Jonuką, nerangiai siūbavę 
ant savo trumpų kojų ir gar
siai šniokštė.

— Tai drožė teip’Į plikę? 
— klausė dešimtą gal kartą, 
pakėlimu rankos nuduoda
mas Badavimą.

— Teip! teip jam sudavė.. 
Vos epe jo pasakyti: tu lietu
vis, jau Kazys buvo prie ka
tedros, pasilenkė ir drožė, kad 
netatbalsys koridoriuose pra
dėjo pliakšnoti, o Mitrofan 
Petrovič puolė, kaip ilgas, 
po toblyčia.

— Ir kas? ir kas? — klausė 
šniokškdamas Juozas.

— O nieks. Atbėgo, pėde
liai, pagriebė Kazį už rankų 
ir nuvedė....

— O Mitrofan Petrovič?
— O Mitrofan Petrovič iš

bėgo iš kliasos, o paskui ma
čiau, kaip ėjo karidoriu su 
perrištu snukiu.

— Chi.... chi.... chi — 
nusijuokė visu balsu Juo
zas ir jo sidabrinis juokas 
suskambėjo po medžiais ir 
nuplaukė upe.

— Ko staugi kaip bepro
tis! — piktai užklausė Jonas 
ir suskubino žingsnius; Juo
zas bėgo paskui. Krepšys 
šokinėjo ant pečių, kepurė
nusmuko ant viršugalvio.

— Argi reikia verkti? Ką?
— suriko įžeistas.

Jonas sustoju, išvertė akis, 
suraukė veidą.

— Ar žinai kas dabar bus?
— paklausė.

— Ar aš žinau kas bus? 
Nieko, nebus. Kazį išvys iš 
mokyklos, o Mitrofanui Pet
ravičiui snukis išsipūs, tai ir 
viskas.

— Kvailas! Gerai skam
ba: tai ir viekai.

— Taigi kas? taigi kas? — 
Klausė Juozas.

— Dabar darys kratas, dar 
šiądien kratys.... Ar atme
ni, kaip buvo pernai?

— Krata! Teisybė, kaip 
pernai. — Šnekėjo Juozas.

Abudu su sykiu apėmė 
baimė. Pašoko nuo kalėjimo 
muro, prie kurio stovėjo ir 
nubėgo bažnyčios link.

— Krata.... krata....— 
skambėjo ausyse.

Kas ten vakare pasakojo 
vaikams apie kokius ten ne
laimingus metus, kuriuose 
Lietuvos ukes apėmė mirtis 
ir tykumą, kuriuose, net lai
dojant numirusius, bijojo 
skambyti varpais ir giedoti 
nemirusiems mišias. Tąsyk 
visur d arė kratas. Pernai 
pats pergyveno vieną.

Tąsyk du mokiniu išvi
jo iš mokyklos. * Pats kliasos 
gaspadorius atidarinėjo jų 
skrynute?, krapštė daiktuo
se. Atėmė visas lietuviškas 
knygas, už kiekvieną sėdėjo 
karcere.... Mitrofan Petro- 
vič visai klia?ai rodė dantis, 
pasakodamas apie tas kny
gas.

— Lietuviškų raštų užsi
norėjo, kvailos literatūros — 
rėkė ir purtė raudonus plau
kus.

Pamislijus apie Mitrofaną 
Petravičių, Juozą apėmė pik
tumas.... Kaip jis dryso 
rodyti dantis! kaip jie dryso 
rėkauti: „tu lietuvis besme
genis!”

— O dabar dėl jo bus kra
tos — mąstė Juozas, einant 
pro Šv. Petro bažnyčią.

Iki namų buvo jau tik ke
li žingsniai, gyveno juodu 
abudu vienoje kvatieroj vie
nuose žemuose namuose už 
bažnyčios.

Sustojo abudu ant valan
dėlės po medžiu prie vienuo
lyno mūrų.

— Reikia su tuom ką nore 
padaryti — tarė Jonas.

— Su kuom?
— Nežinai su kuom? Juk 

šiądien ateis.
— Taigi kas?
— Ugi musų knyga?

\—O! Musų knyga! — su
riko beveik persigandęs Juo
zas.

Apsimąstė abudu ir tylėjo.
— Reikia ją pakavoti — 

atkirto Jonas.
— Bet kuri
Vėl tylėjo valandėlę. Pra

dėjo mislyti apie geriausią 
pakavonę ir nieko surasti 
neįstengė; nežinojo ką da
ryti.

— Ar negeriausiai butų jų 
girioj pakavoti. Ten jos 
neras — užmanė Jonas.

— Ten, rodos, neras....♦ , • •
Porą valandų paskui ėjo 

abudu pliačia negrysta gat
ve vedančia į laukus. Buvo 
jau priešvakaris. Išdainuota 
gegužio naktis ėjo jau po že
mai nusileidusią saule ir vis 
ilgesnius šešėlius klojo už 
kiekvieno daržo ir girios. 
Miestas keitėsi palengva Į 
ramų kaimą.

Einant tolyn, nyko name
liai apsiausti sodų ir alėja 
senų liepų, baltos tvoros.

Abipusiai gatvės glaudėsi 
jau tik žemučiai nameliai. 
Už paskutinių pasuko į deši
nę pusę ir kokį laiką ėjo lau
kais. Ant kalvos apsiautė 
juos drėgna giria su ošian
čioms pušims.

Jonas iš ančio išėmė seną, 
pageltusią, su apiplėšytais 
lapais knygą.

— Ar žinai, gal ją sudegin
sime. ... — kalbėjo, žinrėda- 
į saulės šviesos šlakus besi
mušančius per pušlų viršū

nes ant samanų. — Juk ir 
čia gali rasti, o jeigu ras, tai 
paims. Mitrofan Petrovič 
vėl šaipysis ir juoksis. Ne 
noriu, kad ją konfiskuotų — 
tai mano brangiausioji kny
ga.

Balsas buvo verksmingas, 
o akys šlapios.

— Ne duosiu jos niekam— 
kalbėjo per verksmus. Visai 
ei Jei moku iš atminties, ži
nau, ant kurio puslapio pra* 
sideda ir kur baigiasi.

Dvi ašari nusirito per vei 
dą. Ir Juozas turėjo pilnai 
ašarų akis ir nuolatai krank 
sėjo. - .

— Tai ją sudeginkiva — 
užmekčiojo po valandai:

— O ar turi degtukus?
— Turiu.
Sėdo abudu ant samanų ii 

paskutinį kartą peržiurėjo 
knygą. Nerviškai vartė pa
geltusius lapus, j ieškojo už
braukti} vietų.

Eilės tos turėjo neišpasa
kytą, patraukiančią jiegą, 
jose šlamštė girios, ruko bal
toms migloms gilus ežerai, 
vaikščiojo žmones prasti, ser 
mėgiai, vaikai kalbėjo pote
rius.

•
Sutemo jau, ties miestu 

stovėjo vakaro raudonumas, 
o girioj ant laužo iš sausų ša-. 
kų baigė degti paskutiniai 
lapai brangiausios vaikams 
knygos, iŠ kurios Jonas iš 
atminties kalbėjo ištraukas. '

Tokį ypatišką poterių tąX 
vakarą, nusileidus saulei, 
kalbėjo du Vilniaus gimna
zijos mokiniai giriąj.

iš visur.
| Vokietijos laikraščiai 

smarkiai užsipuola ant Švei
carijos teismo Thune, kuris 
maskolišką revoliucijonierę, 
Leontjevą, kuri norėdama 
užmušti maskolišką ministerį 
Durnovo, užmušė prancūzą 
Mullerį, pasmerkė tik ketu
riems metams kalėjimam 
Vokiečiams mat nepatinka 
teip lengva bausmė, jie gal 
norėtų, kad Šveicarijos teis
mas Leontjevą butų patem
pęs. Bet Šveicarijos baus
mių kodekse nėra mirties 
bausmės. Daugumas vokiš
kų laikraščių kalbina visus 
kaimynus sueiti Į vienybę 
bent gaudyme politiškųjų 
užmušėjų. Bet tas, turbut, 
ir pasiliks tik Vokietijos ir 
Maskolijos geismu, įvykdyti 
nesiduos.

| Azijatiškoj Turkijoj, ap-. 
linkinėse Erzerum ir Bitlis, 
jau antra sanvaitė nesiliau
ja žemės drebėjimai, kurie 
daug nuostolių pridirbo. 
Pražuvo laike tų žemės dre
bėjimų ir daug žmonių.

| Vokietijoj, viename kai
me netoli Offenbacho, 2 d. 
balandžio, atsibuvo vokiškų 
anarchistų kongresas. Bet 
čia juos>išvaikė policija. Su
grįžo jie į Manuheimą ir poli
cijos apsiausti, atlaikė kou-- 
gresą ant lauko.

| Maskoliškas ambasado
rius Holandijoj prašė jau 
Holandijos rando užkviesti 
turinčius dalyvauti sandaros 
konferencijoj kraštus į Haa- 
gą, kad konferencija galėtų 
būt atidaryta berželio mėne
syj.

| Maskolija, dalyvauti ati
darant Jamestowne parodą, 
išsiuntė Amerikon du dar 
jai likusiu mūšio laivu, „Sla
vą” ir „Carevičą.”

| Vokiškose pietinės Afri
kos valdybose, pasidavęs vo
kiečiams hottentotų vadovas, 
Simon Copper, sa savo žmo
nėms pabėgo. Vokiečiai lau
kia vėl pasikėlimo hottento
tų, kurie jau buvo neva nu* 
siraminę.
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| Rumunijoj prisakyta su
areštuoti radusius čia prie
glaudą 97 jurininkus masko
liško kariško laivo ,,Kniaz 
Potemkin”, kadangi mat jie 

' dalyvavo sukilusių rumuniš
kų kaimiečių maištuose. Ne
žinia, ar jie bus iš Rumuni
jos išvyti, ar išduoti Maskoli- 
jos valdžioms.

| 3 d. balandžio, ant salos 
St. Michael buvo žemės dre
bėjimai. Gyventojai aplei
do miestą Vilią Franca ir 
persikėlė į laukus. t Sala St. 
Michael priguli prie Azorų 

/ salų, šiaurinėj Afrikoj.
| Maskoliškas randas atme

tė prašymą . amerikoniškai- 
prancūziškos kompanijos da- 
leisti po jūrių dugnu tune 
liu sujungti Alaską su Sibe- 
riją per Behringo jūrių siau
rumą, turinčią 70 ihylių plo
čio. Plianas tunelio ap
dirbtas jau keli metai atgal 
prancūziško inžinieriaus Le- 
cocą’o.

| Pagarsėjęs angliškas raš
tininkas Dion Calthrop pa
garsino laikraščiuose, jog 
angliškos moterys ne turi su
pratimo apie svarbiausią sa
vo mierį, — jos ne moka gra
žiai rėdytieji. Kadangi 
Calthrop yra. estetikas ir jis 
nuo seniai užsiima tirinėji- 
mu moterių apsirėdymo, tai 
jo raštas labai įžeidė Angli
jos moteris, užgavo jas skau-

- džioj vietoj.
| Čekijos sostapilėj Pragoj 

pasimirė vienas iš garsiausių 
čekų vadovų, Eduardas 
Gregr. Paskutiniuose lai
kuose, pradėjus Maskolijoj 
žmonėms kovoti su caro val
džia, jis nutilo, bet pirma 
jis buvo didžiausiu garbinto
ju Maskolijos irt jos rėdos, 
gyrė viską, ką darė Maskoli
jos valdžia. Užtai jis buvo 
didžiausiu priešu; vokiečių.

| Prancūzai gyvenanti mie
ste Morokko, kur buvo už- 

' muštas D-ras Mauchamps, at
sišaukė į savo pasiuntinį su 
prašymu pagelbost kadangi 
jiems gresia didelis pavojus. 
Morokko gubernatorius siun
do tamsias minias ant sve
timtaučių. Prancūzai bijosi, 
kad tie siundymai neišduotų 
vaisių, ,kad čiabuviai ne pa
rengtų svetimtaučių skerdy-

| Randas gal su durna ren
gia vėl kokią komediją, ka- 
daugi iš visų kraštų traukia 
į Peterburgą kareivius, dau
giausiai gi kazokų ir pagar
sėjusių žiaurumu Latvijoj ir 
Lietuvoj dragūnų.

| Už neatsietoj imą paminė
jus caro vardą durnoj, likosi 
atimti caro dvaro urėdai du
rnos atstovams: Tučkovui, 
Nabokovui ir kunigaikščiui 
Dalkorukovui, teipgi Hel- 
singforso uiliversiteto .profe
soriui Korfui užtai, kad 
jis, maskoliškame laikraštyj 
,,Reč”, gynė finų tiesas.

| Dėl studentų vaidų su po
licija, Maskvos universitetas 
likosi ant vienų metų užda
rytas. Maskvos universitete 
buvo daugiausiai lietuvių.

| Mieste Sarapul, 16 metų 
gimnazijos mokintinisKųzne- 
cov peršovė policijos virži- 
ninką Fislovą. Užmušėjas 

-likosi suareštuotas.
| Hamburge likosi išpla

tinti streikuojančių laivų iš
krovoj ų atsišaukimai, ku
riuose žadama į padanges iš
mesti tuos laivus, ant kurių 
yra sugabenti čia angliški 
streiklaužiai.

| Išpanijoj svečiuojasi da
bar Anglijos karalius. Matyt 
Anglija nori ir Išpaniją pa
kinkyti į savo vežimą.

• | Visoj Vokietijoj prasidė
jo visuotinas siuvėjų strei
kas. Streikuoja jau 10000 
siuvėjų.

| Japonija Anglijos laivų 
dirbtuvėse dlrbdina naują 
karišką laivą, kuris bus di
džiausiu sviete; jis turės ap- 
ėmio 21000 tonų. Jo padir
bimas kaštuos $11250000.

| 29 d. kovo, mieste Bitlis, 
Azijatiškoj Turkijoj, siautė 
žemės drebėjimai. Sugriuvo 
čia 300 namų. Kiek prie to 
pražuvo žmonių, dar neži
nia.

| Japonijoj, 7 d. balan
džio, vario kastynėse Ašio 
10000 darbininkų pakėlė 
streiką ir sugriovė kastynių 
įtaisymus. Policistai ir ka
stynių urėdninkai turėjo 
bėgti J kalnus. Užstojus 
streikams, visi svarbesniejie 
laikraščiai atsiuntė savo re
porterius, bet streikieriai 
juos sumušė ir privertė grįžti 
atgal į Tokio.

| Paryžiuj, tarnaujanti val
gio produktų dirbtuvėse ir 
pardavyklose nutarė strei
kuoti.

| Angliškas Londono lai
kraštis ,,Daily Mirror”, pa
garsino žinią, buk maskoliš
kas caras neužilgio atsisakys 
nuo valdymo Maskolijoj ir 
valdžią perduos kunigaikš
čiui Mykolai, kadangi buk 
caro protas teip sumenkėjo, 
kad jis nė mažiausių pareigų 
pildyti negali.

| 5 d. balandžio pietinės 
Italijos pakrantėse siautė 
vėtros, laike kurių susidaužė 
daug laivų.

| Finlandijoj atsibuvo pa
siuntinių vietinio seimo rin
kimai. Išrinko 80 socijali- 
stų, 13 kaimiečių atstovų, 
senfinų 58, jaunfinų 25, 
švedų 24.

| Mieste Šuya, Maskoli
joj, sustreikavo 10000 darbi
ninkų. Jie reikalauja, kad 
iš kalėjimo butų paleistas re 
voliucijonierius Arsenius, ku
rį policija neseniai suėmė.

| Odesoj atsibuvo rinkimai 
miesto rodos sąnarių. Lai
mėjo čia juodašimčiai, ma
tyt, pagelbėjo jiems jenero- 
las Kaulbars: iš 72 miesto 
rodos sąnarių, išrinko 67 są
narius Lygos maskoliškos 
tautos?

| Petro ir Povylo tvirty- 
nėj, netoli Peterburgo, pasi
korė moteris ten pasodyta 
už dalyvavimą užpuolime 
ant muitinyčios kasieriaus 
27 d. spalių, nuo kurio revo- 
liucijonieriai paėmė tąsyk 
$193000.

Į Buvęs prezidentas Guate- 
malęs, Jose Lizandro Barril- 
las, parlamente likosi nudur
tas 18 metų merginos Cabre- 
ra.

Katras kaltas.
Nr? 11 „Lietuvos”, drg. K. 

Stankus, korespondencijoj iš 
Grand Rapids, Micb., rašė, 
neva vardan 51 kuopos L. S. 
P. A., buk pono R. Gaubo 
korespondencija, tilpusi Nr. 
9 ,, Lietu vos”, neteisinga, pa
rašyta su mieriu užgaut drg. 
A. PetratĮ. Perstatė manę 
kvailų plepėsiu rašytojum. 
Buk kuopa pavedusi jam tą 
parašyti, ir buk mano kore
spondencija buvo perskaity
ta mitinge.

Tas ne tiesa. Su tuo teip 
buvo: •

Man ir kitiems išėjus iš 
mitingo, pasiliko drg. A. Pet- 
tatis su 5 draugais, (laike 
prakalbų buvo 37), perskaitė 
minėtą mano korespondenci
ją. Pasilikusius 5 draugus 
prikalbėjo pripažinti jam tei
sybę. Daugumu balsų tapo 
pripažinta.

Tada Petratis surašė atsi
liepimą, padavė i kuopos se
kretoriui K. Stankui, išra
šius kopiją, nusiųsti „Lietu
vos” redakcijom Taigi mat, 
centro organizatorius, vieton

organizuot, sukurstė drau
gus prieš manę išteisinimui 
savo ypatos. Jeigu aš teip 
daryčiau, tai musų kuopoj 
vien nesutikimai butų. Ar
gi Petratis negeriau butų pa
daręs, jeigu butų perskaitęs 
minėtą mano korespondenciją 
prie manęs, ir jeigu joje ma
tė kokią klaidą, reikėjo pa
reikalaut draugiškai jos at
šaukimo. Petratis to nedarė 
todėl, kad norėjo manę už
gaut, kadangi aš daugiausiai 
prieštarauju jo klaidingiems 
aiškinimams. Jeigu aš prieš
tarauju, tai vien geizdainas 
labo socijalizmui. Paduodu 
čia nekurtas ištraukas iš 
drg. Petračio prakalbų, 
rioms aš prieštarauju:

19 d. rugpiučio, 1906 
užsidedant 51 kuopai L. 
A., drg. Petratis sakė:

,, Labdaringos organizaci
jos didžiausi priešai socija- 
lizmo, jos su visu nereikalin
gos, nes jos išmokina žmonis 
tik tinginiaut, kad sergant 
gaut pagelbą, ir žmogžudy- 
stos, kad posmertinę gaut.... 
Kada čia sutversit kuopą L. 
S. P. A., galite pradėt mitin-j 
gus su persižegnoji m u irau 
potestais.”

Kam tas? Juk socijalizmo 
inieris pagerint darbininkų 
būvį aut žemės, poteriai gi 
reikalingi tik pagerinimui 
kunigų dangaus. Socijali- 
štai neturi veidmainiaut.

Petratis, atsakydamas ku
nigo Schrembs pamokslui, 
pasakė: ,,Katalikų bažnyčios 
galva popiežius, kaip koks 
ktokodilius, visus prarytų, 
kad nė vienas netaptų socija- 
lįstų.”

Išto tiek blogo, kad ma
žai suprantanti, kurie |>o- 
piežiu laiko už šventą, išgir
dę, kad socijalistai vadina jį 
krokodiliuiu, (>ersigardo ir 5 
tuom laik atstojo nuo socija- 
listų kuopos. Atstoję, nega
lės tobulintis socijalizme.

Petratis, aiškindamas apie 
ta vorų vertę, apie auksą pa
aiškino teip:

„Auksas, iš kurio pinigai 
dirbami, atiduodamas už to- ( 
kią kainą, kiek jo iškasimas; 
— išdirbimas kaštuoja. Pa-I 
veikslau, paimkim auksinį 
pinigą $10.00:- toks šmotuke 
aukso, išdirbtas, kaštuoja 10 
dol.”.

Aš, matydamas tokią klai
dą, paaiškinau susirinku
siems, kad, kaip kitų tavorų, 
teip ir aukso vertę kapitali
stai padvigubina. Jeigu auk
są kasyklų savininkams 
reiktų atiduot už tokią tik 
vertę, kiek jo iškasimas kaš
tuoja, tai uždarytų kasyklas 
ir užsiimtų kitokiu amatu, 
tokiu, iš kokio turėtų pelną. 
Auksas tik maž kiek vieno
kią vertę turi ant viso pasau
lio.

Petračiui tas labai nepati
ko, jis manę nubarė, buk aš 
negaliu atsiliept prieš centro 
organizatoriaus aiškinimus; 
barė ir kiti kuopos draugai.

Sykį Petratis mitinge įne
šė, kad kiekvienas pasakytų, 
kokias nuomones turi apie 
ginčus kunigo Matulaičio su 
parapijonais. Aš tam pasi
priešinau, nes mes turime 
tik savo darbininkiškus rei
kalus apšnekėt, o ne ginčus 
kunigo su parapijonais. Tas 
ėjo per balsus ir išėjo Petra
čio viršus. Taigi tada, soči- 
jalistų mitinge, buvo kaito
ma apie ginčus kunigo^u 
parapijonais. Ar tas socija
lizmui reikalingas ir naudin
gas!

16 d. rugpiučio, 1906 m., 
apie dabartinius mokslus Pe
tratis pasakė:

,,Dabartiniai mokslai su
puvę, socijalizmui įvykus, 
visi išnyks, išnyks ir moky
klos, kiekvienas turės nuo 
mažens mokytis dirbt prie 
tokio darbo, kokis kam pa-

ORAS, VANDUO, SVIESA 
IR ŠILUMA.

•į.

U1CU0S PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.
Tai matome, 

jog pavertimui 
gazų į skystimą 
yra du budai — 
atšaldymas ir 
spaudimas. Jei
gu reikia aptu
rėti daugiau 
skystimo pavi
dale gazo, tai 
kartu vartoja 
abudu budu.

Dabar fabri
kuose, dirbant 
skystimo pavi
dale angliarug
štį; naudojasi iš 
tvirtų orinių 
pompų, o drau
ge ir šaldo gazą. Angliarugštį laiko sky
stame pavidale, tvirtuose iš kaltos geležies 
cilinderiuose hermetiškai iš visų pusių užda
rytuose. Norint užlaikyti skystame pavida
le angliarugštį tokiuose cilinderiuose papra
stoj kambario temperatūroj, reikia, kad ci
linderio sienos galėtu išlaikyti spaudimą 55 
atmosferų, taigi 55 syk didesnį už spaudimą 
mus apsiaučiančio oro, kuris teipgi turi ne 
mažą spaudimą: jis spaudžia aut kiekvieno 
ketyirtainio colio su sunkumu 16 svarų. 
Todėl cilinderius, kokiuose užlaiko skystame 
pavidale angliarugštį, gerai išbando, apsau- 

Įgojimui nuo trūkimo, dirba juos teip tvir
tus, kad galėtų išlaikyti spaudimą 250 atmo-

■ w 
tai 9 

ie djI 
nkylė 

Pa.

Nestangią baltą maaą galima su 
jaliu, padaryti daug stangesne ii 
tiek, kad ji skęstų vandenyj. Paim 
dinę kaladaitę viduryi uergręžtą; į 
įdėkime kietame pavidale angliarugštį. 
imkime medinį virbalą 6 telpanti i^ 
skylėj. Mušdami kujaliu virbalą, ^3 
eime angliarugštį į kietą čilinderį, 
Įima pjaustyti pinklu, tašyti kirviu. | 
skime šmotelį į vandenį ir pamatysim-1 
jis skęsta, nusileidžia ant dugno feS 
tuojaus iš vandens pradeda kilti 
bulėliai.

Su kieta angliarugščia galima 
didelį šaltį. Tą ypač galima patėmįtjj 
šus ją su metalais, kurie lengvai peįįS 
šilumą. Jeigu sumaišyti truputį kS3 
liarugįties su gyvuoju sidabru irp^H 
truputį ethero, kuris užšąlą tik prie įj 
ratu ros 129J C. žemiau 0°, taigi prie 
ra t mos 129 C. šalčio, tai gyvasis 
tuojaus sušąlą, jo kietą šmotelį galim^ 
Ji į rankas. Gyvasis sidabras sufi^gj 
temperatūros — 40 C..

Technikoj skystame pavidale um 
rūgštį pradėjo vartoti nuo neseniai; ]3 
vinėja ją, taigi dirba pramonei voa 
metų. Dabar kasmetas dirbtuvės rinto 
visus kraštus milijonus cilinderių; dtaZ 
šiai jų vartoja dirbtuvėse, kur redrdtĮ 
šaldančios mašinos, teipgi pasotini niujj 
liarugštiniu gazu alaus, dėl kurio alusgą 
sistelbia bačkose, putoja iki paskutinių 
šui. Mėginimui paimkime alaus buteljl 
kamštį įleiskime stiklinę dūdelę iki dogij 
kuria alus teka į stiklą; į kitą kamščio M 
lutę įleiskime kitą sulenktą dūdelę, kor.a 
kitas galas telpa iš kieto stiklo stikliMiJ 
su angliarugščia kietame pavidale; šitifj 
dėlė alaus stiklinėj įeina tik iki alaus pati 
šiui. Kieta angliarugštis, pasidariusi 
skystos, stiklinėj greitai persikeičia į n J 
spaudimas jos alaus stiklinėj didinasi ir J 
tai alus, putodamas, dūdele kįla į atžkiJ 
Norint pridėti angliarugštį į alaus hačha 
vietoj stiklinaitės su angliarugščia, vartoj 
tiesiog cilinderius su skyąta angliarugitiJ 

| prirengia ir reguliatorius, reguliuojančJ 
• spaudimą angliarūgšties. 1
Atskirimas angliadario iš angliarūgšties iurijil

Peržiūrėkime chemiškas ypatybei angį

tikę. Tada nebus nė inžinie
rių, ęė geologų, nė astrono
mų, nė dastąrų, nė kitokių 
daba^tini^ mokslo valkatų. 
Tadar nereiks statyt augštų 
bud inkų,'b nė ilgų geležinke
lių, nė botų plaukt per jūres 
duonas jleškot. Kiekvienas 
turėriįsau tinkamą stubelę ir 
žemės sklypelį ir laimingai 
gyvęs, Susirgę, pasveiks oru 
kvėpuodami. Dabar Chica- 
go yra du gydytojai gydanti 
tik oru. Aš pats pas vieną 
gydžiausi, ir tikrai žinau, 
kad galima pasveikt oru kvė
puojant.”

Gerai butų išrast, kad ir 
pilvas galima būt prisotint 
,,oru kvėj>avimu”. Tada tai 
tikras socijaiizmas butų!

Užklausiau drg. Petratį: 
,, Ar ir sužeistiejie galės pas
veikt nuo oro kvėpavimo?” 
Petratis atsakė, kad sužeistų 
tada nebus.

Taigi mat prie socijalizmo 
nė ugnis neapdegys, ir par- 
puolant nepasitaikys per- 
mušt šonkaulis, nė kiaušas, 
nė koją ar ranką nulaužti ,

3 d. kovo Petratis pasakė, 
I buk blogus metus gimdo 
i mokslas, nes su mokslo pa- 
gelba išranda daug mašinų; 
visokios veislės, su kurioms 
daug tavorų galima pridirbt 
trumpame laike su mažu 

Iskaitliniu darbininkų.”
Aš užtikrinu, kad mokslas 

nėra priežastim blogu laikų, ' 
bet tai kaltė darbininkų nesu-1 
si pratimo, kad jie duoda nau
dotis iš mokslo išradimu- - . . ,7-
vien kapitalistams. Darbi-1 numiemkait.^geiežh% kunamfyra uosi* angiiHruK'ii*. Peržiūrėkime chemiškas ypatybes ang] 
ninkams susipratus, dideliu! Uždarymas tų cilinderių teip įtaisytas, liarugšties. Angliarugštis ne chamišku dJ 
palengvinimu bus mokslas, kad galima atidaryti laimi mažą skylutę, mentas, kaip oxygeuas arba bydrogemiil 
nes da daugiau mašinų bus kurią, vienok, norint, galima padidinti. Ci* i azotas, bet ji yra chemišku susijnugimd 
Urestn nnlen^vininiui dirbn *inderį deda ant paramos gulsčiai; apatinėj Jos sudėjimą galima ištirti sekančia būda

i" 1 k - P t - r * '• c*^n^er‘° dalyj yra angliarugštis skystimo: Kaip jau žinome, metalas kalijus, susidūrę
Ii d. kovo, 1 etratis ni»r<*i>- pedale, o iškilusioj gazo pavidale, kuri, su vandeniu, iš jo paima oxygeną, sah 

kė» jog jis neina prieš mok- spausdama su didele pajiega, išstumia skv-! riuom susijungia ir paliuosuoja iš \audari 
-h. ‘ 1-------...... ... AL
žiavo atgal.

Mitinguose Petratis apsei 
na ne kaip draugas organiza 
torius, bet kaip caras Masko- 
lijoj: jei ka* iš drangų jam Hij»us ir sukietės, kaip! kad jame ėdantis 
nepatinka, apie tą. pradeda skystimas sušaltų. Uždengkime skylutę ei- 
pasakot mytoliogiškai, pri- linderio ir atidarykime krepšiuką. Pama- 
deda usus ar vuodegą, priski- l.vnime visai netikėtą apsireiškimą: iš jo iš
ris orte kokio žvėrelio i »HIola baIt* ka'^ ®nle^a8 nedega. Skystimo 

/ pavidale buvusi angliarugštis sukietėjo,
letratis, užpykę- ant ma- Kajp tą išiiiškinti? Išaiškinti tą galime se- 

nęs ir kitų besidarbuojančių kančiai.
S. L. A., pasakė teip:

„Kurie priguli prie Susiv. 
ir rupimui jo labu, tie ne 
daug žino apie socijalizmą. 
Kada aš persiėmiau socijaliz 
mo mokslu, išstojau iš p&gel- 
binių draugysčių ir iš to 
tautiško šliuptarnių S mūvi e- 
nyjimo. Žmogus neprivalo 
rūpintis, kas bus su jo negy
vu kunu, nes kam jis pareis 
ant kelio, arba valdžia padės 
jį vieton. Juk gyvuliai pats 
savę nelaidoja, vienok jie pa
dedami vieton. Mes nema
tom ant gatvių šunų nė ka
čių pasmirdusių.... ”

Padaviau čia ištraukas iš 
centro organizatoriaus L. S. 
P. A., A. Petračio prakalbų, 
iš kuriu matyt jo nuomonės. 
Jeigu L. 8. P. A. sutinka su 
tokioms nuomonėms centro 
organizatoriaus, tegul manę 
kaltina; aš nesutinku.

R. Gaubas.

Suspaudimas gazo padidi
nant spaudimu.

Angliarugštį laiko sky-

Mat užsimiršo ir nuva- .stąją per mažą skylutę, jeigu tik ji bus ati- hydrogeną. K-alijus chemiškai labai en«p 
-•—’ daryta. Pritvirtinkime krepšiuką iš labai škai veikia. Jeigu paimti retortą, kuri

stangaus audimo prie dūdelės, kurioj yra yra truputis metalinio kalijaus ir perldj 
skylutė cilinderio ir atidarykime tą skylutę, per ją angliarugštį, tai nebus dar nė 
Skystoji angliarugštis, čirkšdama, pradės te- chemiškos veikmės. Bet jeigu pašildyti i 
keti į kreĮ»šiuką ir greitai jį pripildys, jis iŠ-: pūstąją retortos dalį, tai kalijus įkais, nta 

* • "“ . - " ta ir nuo jos nuvesta dūdelė tuojaus peri
pildys baltais durnais, kurių dalis išeispų 
šakiu, skylute. Atšaldę, męs patėmijamą 
mią permainą. Metalas išnyks, o jo riek 
atsiras juodos parvos kūnas, o šalia jo balt 
masa. Jeigu dabar tą, kas yra retortoj, w 
su vėsime su vandeniu, tai baltoji masa jaa 
sutirps ir vanduo įgaus ypatybes pamu 
mėlynai raudonąją lakmusinę popierąjtąp

Talpiname p. Gaubo atsi
liepimą, bet drauge turime 
pridurti, kad pasiskundimus 
ant partijos viršininkų rei
kia siųsti į partijos organą.

Red.1J .0-

Skystoji angliarugštis. prie paprasto oro 
spaudimo, taigi prie spaudimo vienos atmo
sferos, verda prie — 80 C.; prie spaudimo 
10 atmosferų, taigi prie dešimtį kartų dide
snio, prie — 40° C.; prie spaudimo 20 atmo
sferų — prie — 20 C.; prie 30 atmosferų — 
prie — 4 C.; prie 40 atmosferų — prie 
4- 5 C.; prie 50 atmosferų —prie 4-13° 
C.; prie 60 atmosferų

Jeigu skystoji angliarugštis, kurios tem
peratūra cilinderyj tokia kaip kambaryj, 
taigi apie 4- 17 C., išsispaudžia iš skylutės, 
ji lauke atsiranda po paprastu oro s|>audi- 
inu, taigi po spaudimu vienos atmosferos, 
tai ji urnai užverda. Skirtumas temperatū
ros — 80 4- 17 = 97J gimdo smarkų viriųią. 
Prie to ji perima šilumą iš oro ir dar iš ne
verdančios, skystos angliarūgšties, kuri, dėl 
didelio ir ūmo atšalimo, visai sušąlą, pavir
sta į kietą kūną, teip kaip vanduo į ledą ar 
sniegą. 9

Sustingusią angliarugštį galima, teip 
kaip sniegą, sudėti į kokį nors indą, paveik- 
slan į bliudą. Ji ant oro netirpsta, bet iš
garuoja, kadangi virimo temperatūra prie 
spaudimo vienos amosferos truputį žemesnė 
už temperatūrą tirpimo; bet išgaruoja ji ne 
su sykiu, kadangi reikalinga jos išgaravimui 
temperatūra ateina teipgi ne su sykiu, bet 
išpalengvo. Todėl bliudas, j kurį supilame 
kietame pavidale angliarugštį, po kokiam 
laikui bus suvisu faunas, angliarugštis iš jo 
išnyks.

Ktraukimu produktų veikmes anchirugltM* I 
ir kalijaus *nt vandens. < . .prio 4- 20° C..

į męs patėmijame ir veikiant kali j ui 
vandens. Bet ne visa apturėta medega R 
tirpsta vandenyj: jame dar plaukinėj*kir| 
tos, juodos kaip suodžiai, dalelės. Pairai 
.me jas ant popierinio filtro. Tos juoda « 
lėlės yra angliadarys. Taigi aišku, to 
angliarngštyj, beparviame, nematomame fl 
ze, perėjus jam ties kali j u, atsirado kito 
angliadarys.

Pasidarymas angliarūgšties iš angliadato
* ir oxygeno.

Veikiant ant vandens, kalijus jungia 
su oxygenu. Kadangi apturėta prie to m 
dega panaši medegai apturėtai iš kalijm 
perleidžiant angliarugštį, tai męs spuendėi 
me, kad abidvi medegos yra^tas pafc tai? 
kad kalijus teipjau jungiasi su oxyg^Bl 
vandenio, kaip ir suoxygenu angliarugštį 
Darodymui to, taigi kad angliarugštis 
kro susideda iš angliadario ir oxygeno> 
liksime sekantį mėginimą.

Paimkime truputį chemiškai tyrą*^ 
lių arba angliadario ir įpilkime į išpį1®1 
dūdelės A ir perleiskime oxygeną esantį 
tortoj B. Stikle C yra kalkių 
stiklą įeina alkūnė dūdelės d. Atidaryki® 
kraną ir pradėkime šildyti angliadad 
dūdelės išpustoj daly j A. Angliada

Vietinės Žinios.
— Pereitą sanvaitę Chica- 

goj pasimirė 486 ypatos, ku
riame tai’bka&liuje buvo 360 
vyriškių 32(j moterys. Per 
visą kovo mėnesį pasimirė 
3067 ypatos:. 1648 vyriškiai 
ir 1317 moterių. Per visus 3 
mėnesius šių metų mirė 9104 
ypatos (pernai tik 7246): 
5125 vyriškiai ir 3970 mote
rys. Daugiausiai mirių, nes 
1860 buvo nuo plaučių užde
gimo, nuo džiovos 1014.

įntįJ

Bukalimas angliarūgšties. Sukalta angliarugštis 
' skęsta vandenyj.

Nepaisant didelio šalčio, galima paimti 
į rankas šmotelį kietos angliarūgšties, žino
ma, atsargiai. Pajusime tik mažą skaudėji
mą, todėl, kad terp rankos odos ir kieto ang
liarūgšties šmotelio tuojaus darosi gazai, o 
gazai sunkiai perleidžia šilumą, taigi ir jos 
atokumą, arba šaltį. Bet jeigu suspausti 
kietos angliarūgšties šmotelį, arba jį sutrim 
ti terp pirštų, tai apturėtume tokias jau 
žaizdas kaip ir nuo apdegimo.

M ' 1cl . 1
L r S

f

Besidarymas angliarūgšties iš angliadario ir oiyf* 

ir gruzdės ir prašalinus nuo liepsnos i< 
to jo daugumas gana greitai mažinai 
kių vanduo susidrumsčia ir drumsčia 
labiau ir labiau ir galu gale angUadaf 
nyksta.

(Toliam* bua.)
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Tuo tarpu įėjo gubernatorius Caleb Strong’as ir pasveiki
no Whitman’ų, kuris, atsikreipdamas į nustebusių drau- 
gija, tarė: „Linkiu jums labos nakties.” Drabužis, kaip 
ir turtas, yra spėka, bet neprivalome būti vergais.

, .Karalius šlafmučėje — sako Goldsmith’as — nesu- 
fitiks'su puse tos pagarbos, kaip karaliui karūnoje.”

„Civilizuotoje draugijoje — sako Johnson’as — pa- 
yiršutinė pusė pritraukia mums daugiau pagarbos. Ge
rai aprėdytas žmogus, susitinka su geresniu priėmimu, 
negu tas, kuris turi apnešiotų švarkų.”

Dievas myli paviršutinę dailę. Visus savo sutvėri
mus aprėdė į dailės ir garbės drabužius. Kiekvieną kviet- 
ka aprėdyta į brangybes; kiekvienas laukas apdengtas 
puikiu apsiautu; kiekviena žvaigždė aprėdyta žvilgėjimu; 
kiekvienas paukštis aprėdytas puikiausios išvaizdos 
drapana.

Bet fanatikai pasakys, kad dailumas yra nuodėmė ir 
kad puikumas ir išnašumas yra žmogaus nupuolimo Roju
je pasekmėmis.

Kai-kurie žmonės žiuri j puikius papročius, kaipo į 
perdidelį malonumų. Reikalauja nuostabios prastam, do
ram bet žiauriam ir aštriam badui. Teip-pat lygiai gali
ma pasakyti, kad jie panašus yra į kampuotus, prastus 
namus iš keturkampių akmenų. Šv. Petro Bažnyčia nėra 
mažiau drūtesnė, nė mažiau puikesnė iš priežasties savo 
plonų koliumnų, puikių arkadų ir marmorų. Kodėl-gi 
žmonės neaptaiso briljautų į kų-nors biauraus, tik į auksų? 
Kodėl nesinaudoja jais tokiais, kokiais sut<||^amta? 
Turi jie tų pačių vertybę, bet žinome, kad reikia, jog butų 
apšlifuoti. .

* Musų sudėjimas ir būdas atkreipia į savę atidžių. 
Kiekvienų kartų, kada einame į susirinkimų, turime įgau
ti paeiliui sanprotavimų apie save kiekvienos ypatos, o 
įgavimas ar netekimas paskutinio svarbumo yra atidžiai 
sekamas. Padėkime: jaunas Browu'as įeina J salę. Kiek
vienas esančių svarsto jį savo mintyse ir sako: „Tas jau
nas vyras laimėjo, yra atidesnis, labiau mųstųa, mandage
snis, darbštesni s.” Šalę jo stoja jaunas Jonas. Iškarto 
matyti, kad pralaimėjo. Yra užsimirštų^, žiaurus, nežiūri 
tiesiok į akis, pavydus, pykstasi su tarnais, nors yra .per- 
labai mandagus su svetimais. Ir teip, kiekvienai' eina 
per gyvenimų apžiūrėtas nematomais užrašais tų, kf^ie jį 
pažįsta. Kartais spėjam, jog butų naudinga, kad galima 
butų įspėti tą draugijos nutarimų. Negalime ilgai apgau
dinėti svietų, nes musų „aš”, kuris slepiasi šešėlyje, iš
duoda mus žvelgtelėjimu, apsiėjimu ir veido išroda.

Bet papročiai, nors yra morališku džentlmono drobu
žių, nutaria galutinai jo būdų. Pats mandagumas negali 
užstoti morališko gero, kaip žievė negali užstoti ąžuolo vi
durio. Gali jis nurodyti medžio skirtumų, dengiančiuosi 
po ja, bet neparodo ar jis yra sveikas ar supuvęs. Etike
tą yra tik gerų papročių išvaduotuoju, o -dažnai jų pa
mėgdžiojimu.

Atvirumas yra svarbiausia dora. Šis receptas ski
riamas tiems, kurie tikrai nori įgauti savo gerų sudėjimą:

Nesavmeilės 3 drachmos 
Tikros linksmybės 1 uncija 
Apsiėjimo liuosybės 3 drachmos 
Ekstrakto iš Rožės Sarono 4 uncijos 
Pasigailėjimo alyvos 3 drachmos 
Sveiko proto ir takto 1 uncija ,
Meilės dvasios 2 uncijos

Priimti prie mažiausio savmeilės apsireiškimo, len
gvumo jausmų ar besivaidinant, kad „aš esu geresnis už 
tave. ” ' \ . į '

Receptas paimta nuo To, kuris buvo pirmutiniu ti
kru džentlmonu,- kokis kada nors gyveno pasaulyje.*

i

SKYRIUS XI.

Pasiryžimo laimėjimas.
„Darbas yra pasilinksminimu fiziškose 

* * * kančiose.” Shakaptare'ai.

■ „Žodžiai, pinigai, ar kas-norš kito, yra 
lengviau duoti, bet kuomet žmogus au
koja gyvenimu ir dienos darba, yra tai 
prirodymu, kad teisybė paėmė ant jo 
viršų. ” LoteM'ū.

„Sergėkimčs netekti karščio. Visuo
met gerbkime kj-nors ir stengimės užlai
kyti visuomet pagarba prie visko,, kas 
gal mus padorinti — ir prie užsiėmimo, 
kas gali praturtinti ir papuošti musų gy
venimą.” Philippt Brookt.

•* „Yra šalis prakilnių minčių, kur jau
nybė amžina, kur pasikarščiavimas nėra 
bukščiu apsireiškimu ir kur gyvena ga
lingos pajiegos, išleidžiančios iš savęs ne- 
m arų gy vastį. ” E. P. Whipph.

Kas per pajiega yra veržimosi prie idealo! Kuom 
yra sunkenybės, nuskaudimas, išjuokimas, persekiojimas, 
liga, darbas, senatvė vėlės siekiančios prie vieno ir viskų 
apimančio'idealo?

Dailės Galerijoj Paryžiuje yra daili stovyla, tūlo skap- 
toriaus, kuris buvo toks beturtis, kad gyveno ir dirbo pa
stogėje. Kuomet modelis iš molio buvo jau prirengtas, 
užėjo didis šaltis. Skaptorius žinojo, kad jeigu vanduo, 
kuriuo išmeišė molį, sušals, stovyla bus sugadinta. Pa
ėmė patalinę nuo lovos ir apdengė ja stovylų. Iš ryto ra
do jį negyvu, bet veikalas liko išgelbėtas ir jau kitos ran
kos iškalė jį marmure.

„Žmonės yra nieku — pasakė Montaigne — kol jie 
nesujudinti.” * Kaip įsimylėjęs jaunikaitis perstatyti mo
ka viskų kuobiauriausia puikiausiose varsose, teip užside
gimas ir neįdomiems darbams ir užsiėmimams priduoda 
naujų reikšmę.

Kaip jaunas, mylįs, vaikinas turi jautresnį, pajauti- 
geriau mato savo" meilės tiksle šimtus dorų ir kiltų 

daiktų, kitiems nematomų, teip-pat žmogus, kurį apėmė 
nžsinešimae, turi pajautimų geriau suprasti, matyti ir dėl
to mato dailę ten, kur kiti nieko nemato. Kokis tai yra 
jam atlyginimas už sunkų darbų, neišteklių, sunkenybes, 
o dargi už persekiojimus. Dickens pasakoja, kad tikslas 
*r ypatos jo apysakų, kurios turėjo jose būti, kankino jį, 
neduodamos dienų ramumo, o naktį neleido užmigti, kol 
jų_nesutvėrė. Vienam paišiniui parašyti užsidarė visam 
mėnesiui laiko, o kuomet išėjo, išrodė sumišusiu, kaip 
tniogžudys.

— Ponas direktoriau, norėčiau kų-nors sukomponuoti, 
patark kaip imtis prie to? — klausė dvidešimtmetinis jau- 

[ nikaitis, kuris labai dailiai skambino.
Ba.... — atsakė Mozart as — turi laukti

nybė amžina, kur pasil

— Bet Tamsta pradėjai komponuoti budamks už ma
ne Jaunesniu — tarė jaunikaitis. f’ 11

— Iš tiesų teip buvo — tarė didis korhpozltorius — 
bet aš niekuomet niekeno apie tai nesiklausiau* Jeigu 
kas turi kompozitoriaus gabumus — rašo, nes turi rašyti, 
nieko įveikti negalėdamas. K <tI

Gladstone’as tvirtino, kad reikia kurstyti dvąsia, kuri 
kūdikyje yra. Kiekviename vaikėse tam tikroje kieky
bėje yra tvėrėjo ko-nors didžio, dailaus ar naudingo me
džiaga. Kiekviename vaikėse yra tas, ne tik tuose, kurie 
yra palinkimais apdovanoti, bet ir tuose, kurie yra bu
kais, o dargi tuose, kurie skaitomi kvailiais, ari’kurie tik 
kvailais išrodo. Jeigu tik turi gerų valių, kvailumas die
na iš dienos trauksis po geros valios įtekmės, o protas 
prasiblaivįs.

Gerster’ė, nežinoma vengrietė, įgijo garbę ir turtus 
iš pirmo vakaro, kuomet pasirodė aut operos teatro sce
nos.* Jos užsinešimas kuone hipnotizavo publikų. Ne
spėjo praeiti sųvaitė laiko, kaip ji jau buvo žinoma pla
čiai ir neprigulminga. J Jos vėlė degė garbės noru ir viso
mis širdies ir proto pajiegomis pradėjo labiau save lavinti.

Artistė, kuri paprastai lošė Meg Merilies „Guy Ma- 
nnering’e” apsirgo, o lyarolina Cuahman, vartojama maže
snėms rolėms, turėjo ją užstoti. Proga kartų pasiliuosuoti 
nuo mažesnių rolių užėmė jos mintį; išėjo ant scenos ir 
didžiam publikos, lygiai ir artistų nuostatui, sulošė rolę, 
kurioje nuo to laiko paliko garsi.

— Teip buvau užimtas per 20 metų kitų žmonių vė
lių išganymu, — sako Livingston’as, — kad net užmir
šau, kad aš pats turiu vėlę, kol vienas mano laukinių 
klausytojų neužklausė manęs, ar jaučiu ant savęs to tikė
jimo įtekmę, kurį kitiems skelbiu.

Visi didi dailės dalykai buvo padaryti tuomet, kuo
met jų tvėrėjai buvo gošlumo apimti, kuris nedavė Jiems 
pasilsėti, kol savo minties neiškalė marmure, arba uenu- 
tepė jos aut audeklo.

— Dar ko! pakaktinai ant to nusidirbau — tarė Mi- 
libran'ė, kuomet tūlas kritikas pagyrė jos Ddur. —Gau
džiau jį visų mėnesį, J ieškojau jo ir gaudžiau visur, kuo
met rodžiausi, kuomet šukavausi ir pagalios radau aūda
masi batelį.

— Nieko nėra tokio užkrėstino, kaip užsikarščiavimas 
— sako Bulwer. — Jis yra tikra Orpheus’o pasakos ale
gorija, pajudina akmenis ir nustebina žvėris. Yra tikru
mo genijų, teisyliė nelaimės be Jo.

— Kiekviena didi ir įtekminga pasaulio dėjose valan
da — sako Emerson — yra užsikarščiavimo vaisiumi. Ara- 
bij galybė, kurie trumpame laike iš mažų ir silpnų pama
tų sutvėrė didesnę valstybę už Rymų, yra užsikarščiavimo 
prirodymu. Patįs nesuprato to, kų padarė.. Moteriškės 
kovojo drauge su vyrais ir ^apveikdavo krikščionis. Blo
gai buvo apsiginklavę ir blogai maitinami. Nereikėjo 
jiems nė svaiginančių gėralų, nė mėsos. Užkariavo Azijų, 
Afrikų ir Spanijų. Kalifo Omaro lazda buvo baisesnė 
negu kardas tūlo karžygio.

Užsikarščiavimas padėjo Napoleon’ui atlikti kampa
nijų į dvi sųvaiti, kuri kitam butų užėmusi metus laiko.

— Tie francuzai tai nė žmonės, jie lakioja — nuliūdę 
tardavo austrijiečiai.

Į dvi sųvaiti, laike pirmosios kampanijos i Italijų, 
Napoleon’as laimėjo šešis muštus, paėmė 21 vėliavų, 55 pa
trankas, 15 tūkstančių belaisvių ir Piemontų. Po tų atai- 
tikimi^ įveiktasis Austrijos generolas tarė:

— Tas jaunas vadas neturi supratimo apie kariavimo 
taisykles. Jis stačiai nieko nesupranta, nėra kų su juo 
daryti.

Tečiaus kareiviai sekė paskui savo „Mažojo Kapralo” 
tuo karščiu, kuris nepažįsta nepasisekimo, arba nelaimės.

— Yra svarbus atsitikimai — sako Boyd — kuriuose 
skirtumas tarp pelno ir pusės karščiavimos sprendžia apie 
pasisekimą, arba pralaimėjimų.

Paprasta, nekalta mergaitė iš Orleano savo šventu 
kardu, pašvęsta vėliava ir įtikėjimu į didžių pasiuntinybę, 
tokiu nepaprastu karščiu apdavė visų francuzų armijų, 
kokio niekuomet nė karalius, nė politikai nesukeldavo. 
O, kokį didį darbų atliktų kiekvienas šiame pasaulyje, 
kad tik pažintų savo pajiegų! Bet žmogus, lygiai kaip 
pažabotas žirgas, nesuvartoja visos savo pajiegos.

Disraeli skaitė užsikarščiavimų nepalyginamu ta: 
lentų, dievų dovana, kurį politika padaro, kad jis gali pa
liepimus duoti visam pasauliui.

„Čia gyvena šios bažnyčios ir miesto architektas, Kri
stupas VVren’as, kuris gyveno suviršum 90 metų ne sau, 
bet visuomenės naudai. Skaitytojau, jeigu jieškai jo pa
minklo, pažvelgk aplinkui! Kur tik pasikreipsi Lon
done, o visur rasi dorus žmogaus genijaus paminklus, ku
ris neturėjo speciališko architekto išsilavinimo. Pastatė 
mieste 55 bažnyčias ir 86 tumus.‘ -
čiau už Luvro architektūros plianų”, tarė buvęs Paryžiuje 
architektas jieškodamas medžiagos &v. Povilo katedrai 
Londone atnaujinti. Jo nepaprastas talentas apsireiškia 
Hampton Court Kengsington rūmuose ir kitose didžiose 
trobose. Greenwich’e pakeitė rumus į prieglaudos na
mus jurininkams, pastatė keliatų bažnyčių ir universitetų 
Oiford’e. Jie teip-pat sutaisė plianų Londono perstatymo, 
po didžio gaisro, tečiaus valdžia neužtvirtino jo puikaus 
sumanymo. Dirbo trisdešimts penkis metus ant savo pui
kiausio darbo — katedros Šv. Povilo Londonre. Nors teip 
ilgai gyveno ir toks darbštus buvo senatvėje, o kaipo kū
dikis buvo labai silpnutis ir tėvai nuolatos rūpinosi jo 
sveikata. Rodėsi, kad didis užsikarščiavimas priduodavo 
jam pajiegų.

— Bet ne! — sušuko generolas Marion, kuomet atsi
lankęs pas jį anglų oficieris norėjo grįžti namo — dabar 
laikas pietauti, tikiuosi, kad Tamsta neatsisakysi ir palik
si su mumis papietauti.

Svečiai įstabiai pažvelgė į jį, nes nemaie aplinkui nė 
vieno puodo, ar kito kokio-nors indo; bet tai buvo tik 
pirmas netikėtas atsitikimas šių dienų su juo. Jį atvedė į 
priešininkų kariumenę su parlamentarians vėliava ir už
rištomis akimis. Tikėjosi pamatysiųs nepaprastų! genero
lų ir didvyrių armijų, nes garsiojo „Lapėse kareivių bū
rys buvo šmėkla raudonųjų mandierų Carojinąje. Kuo
met gi jam nurista nuo akių juostų ir privelta Jį prie je- 
nerolo, pamatė apdegusį ir išdžiųvusį, mažų žmogų, vos 
namų darbo drabužiais apsirėdžiusį, o vieton vyresniųjų 
oflcierių, mandieromis pasipuoši tįsių, pamatė saujų apde
gusių ant saulės milicijantų (kąriumenė iš piliečių).

— Tamošiau, — tarė Marion’as vienam savo žmonių, 
kuomet svečias sutiko pasilikti pietauti drauge — paduok' 
mums pietus. ■— Kareivis lazda iškrapštė iš pelenų keptas 
bulves. — Bijausi — kalbėjo toliau generolas — kad mu
sų pietus nepasirodys Tamstai tokiais puikiais, kaip gei
stų, bet tai viskas, kų turime. 1 ' >

Oficieris pradėjo valgyti bulves iš mandagumo, bet 
tnoj prasijuokė širdingai iš nepaprastos puotos.

— Atleisk man, generole, — tarė — bet ne visuomet

Savo kailį atiduo-

galima save suvaldyti. — Spėju, kad tie pietus skiriasi nuo 
paprasto gyvenimo bėgio, tur būt Tamsta valgai geriau.

— Gal būt blogiau — atsakė generolas — nes dažnai 
atsitinka, kad net bulvių negalime gauti tiek, kiek reikėtų.

— Viešjiatie! — sušuko oficieris — bet tai tur būt, 
jeigu jums duoda blogų maistų, gaunate gerų algų?

— Nė vieno cento — tarė Marion'as — nė vieno cento!
— Dieve! turi būti blogame padėjime. Nesuprantu, 

generole, kaip.gali tų viskų panešti!
— Kodėl gi ne? — atsako Marion'as — tie dalykai 

priguli nuo jausmų. Širdis yra visu kuo, o kuomet ji 
veikia, žmogus nieko neįveiks. Daugeliui žmonių pasiro
dytų negalimu dalyku padaryti iš savęs vergą 14 metų. ’ 
Bet tegul bus ligi ausų įsimylėjęs, o dar tokioje dailioje 
merginoje, kaip Rachelė, tai lygiai, kaip ir jaunasis Jokū
bas nepamąstys apie 14 metų tarnavimo. Tas pats yra su 
manim. Esu įsimylėjęs, mano mylimoji tai Idėja ir, išti- 
krųjų, esu laimingas. Greičiau kovočiau už Tėvynę ša
knimis maitindamasis, negu stovėti šalę, turint visus Sa
liamono išteklius. Dabar gi stovėdamas ant žemės, kurių 
man mano gimimas davė, džiaugiuosi, kad ne esu jos ne
vertas. Žiuri u į tuos gobiamus aplinkui medžius ir jau
čiu, kad nesuteikiu jiems gėdos. Ateinančių kartų vai
kai gali niekuomet mano vardo negirdėti, bet glosto mano 
širdį tas, kuomet pamanau, kad prisidedu prie jų laisvės 
ir laimės.

Kuomet anglų oficieris sugrįžo, pulkininkas jo pa
klausė: f | '

— Kodėl toks rimtas esi?
— Turiu tam tikras priežastis. -
— Kaip tai, ar gi generolas Marion’as butų atsisakęs 

nuo derybij sulaikyti tūlam laikui mūšį?
. — Ne.

— Kas gi? Ar gi senis Washiugton'as sumušė Har- 
ris’ų Clinton’ų ir sulaužė musų armijtfL

— Ne, ne tas, bet kas-nors dar blogesnio.
— Bet kas gi gali būti dar blogesnio?
— Mačiau Amerikos generolų ir jo oficierius be už- 

mokesnio, blogai apsirėdžiusius, inaitiuaučiųsis šaknimis 
ir geriančius vandenį, o viskas tas vardan Idėjos. Ko gi 
męs galime tikėtis iš kovos su tokiais žmonėmis?

Prie pirmos progos jaunas oficieris išstojo iš karįu- 
inenės, nes tikėjo, kad užsikarščiavimas, kuris gali įveikti 
tokias sunkenybes, yra neįveikiamu.

A (įsileidimas neveda į laimėjimų, lygiai negali iškalti 
paveikslų, gyvenimo pilnų, nė sutverti prakilnios muzi- 

jkos, nė prigimties Jiegas pavergti, nė puikių rumų statyti, 
I nė dailia poezija, nė labdaringumu sujudinti. Užsidegi - 
| »'uis, kaip sako Karolis Bell'as, iškalė Memnono stovylų ir 
^pastatė spižo vartus 'febuose. Jis'prijungė magneso ada- 
I tų ant ašies ir pirmutinis paleido spaudos mašinų; atvėrė 
j Galilei’jui teleskopus; jis išskėtė žėglius, kurie purtėsi 
viršuj Kolumbo prie Bahamo salų; jis laiko kardų, kuriuo 
laisvė laimėjo daugybę musių; ji s vedė drąsaus kolonisto 
kinį, kuorpet tas skynė kelių civilizacijai; jis vartė ste
buklingus puslapius, ant kurių užrašinėjo j Mil on’as ir 
Shakespeare'as savo mintis. Horatijus Greeley pasakė, 
geriausiu darbo dalyku yra karštai dirbus darbininkas.

— Geriausių darbo metodų įgaunama prie atsidavimo 
darbui — pasakė Salvini. — Jeigu gali įkvėpti žmonėms 
persitikrinimų, kad jauti tų, kų kalbi, daug klaidų tau 
dovanos.
mokslas! Didžiausias genijus, kurį su savim į pasaulį at
sineši, nieko tau nepagelbės, jeigu nesimokysi, neveiksi. 
Ištisus metus užėmė man įgijimas žinių iš vienos mokslo 
šakos.

Tūlos rųšies atsidavimas, užsikarščiavimas, kuone fa
natizmas prie idealų ar amato, yra ypatingu amerikiečių 
budu. Nerasi to kur kitur, nė London’o biržoje. Būti 
užsikarščiavusiu, tai yra budėti; tai reiškia drebėti ant 
reikalo visomis nervomis, kad įvykdyti tų, ko musų širdis 
geidžia. Užsikarščiavimas privedė Viktorų Hugo prie to, 
kad užsirakino savo drabužius, kuomet rašė „Notre Daine”, 
kad neatsitraukti nuo darbo, kol jo neužbaigs. Gerai iš
aiškino užsikarščiavimų garsus artistą Garrick'as, kuomet 
jo klausė tūlas kunigas, kaip jis įgija klausytojų atidžių.

— Kalbi apie amžinas teisybes ir apie tų, kų pats tei
sybe skaitai, lyg tvirtai pats tikėtum į tų, kų sakai; kuo
met aš garsinu tų, apie kų žinau, kad tai ne teip ir netei
singa, lyg kad tam iš vėlės gilumos tikėčiau.

Nepaprastas Gladstone’o darbštumas ir užsikarščiavi- 
mas buvo visuomet gaivia dvasia dėl jo draugų.

— Kiekvienas į jo kambarį įeinąs įgauna tokį įspūdį, 
lyg kad į jį įsiliejo gaivios vilnįs, apduodančios jį naujo
mis gyvenimo jiegomis — pasakė vienas paklaustas ir pri
dūrė, kad tai mieliausias žmogus, kokį jam kada nors su
tikti teko. — Yra tai gyvas, linksmas žmogus. Jo simpa
tijos tokios gyvos, kaip elektros vilnis.

Atsiduoda tam, kų dirba visa širdžia — pasakė kitas, 
kalbėdamas apie jį.

Jis daro viską geriausiai — pasakė trečias, kalbėda
mas apie savo pažįstamų.

Visi trįs buvo keliaujančiais didelių anglų dienraščių 
korespondentais; atsilankė kiekvienoje pasaulio dalyje ir 
kalbėjosi su įvairių rųšių žmonėmis. Ir visi jie kalbėjo 
apie tų pačių ypatų.

Užsikarščiavimas yra ta slėpininga dvasia, kuri api
ma genijaus darbus, perkeldama knygos skaitytojų į tų 
idealo sritį, kurioje tas veikalas gimė. Didis veikalas vi
suomet palieka mintyse protavimo darbų, jeigu tik su pa
čiu veikalu simpatizuojame.

„Vieną mėnesienos naktį žiemų — rašo Beethoven’o 
biografas — ėjome ankšta gatvele Bonne.

— pflt — sušuko didis kompozitorius — sustodamas 
prieš mažų, surukusį namelį — kas tai per gaidos? Tai iš 
mano sonatos F. Ha! kaip tai gerai sugrota!**

Sonatos viduryje sustojo ir verkšlenus balsas sušuko:
— Negaliu toliau groti. Tas veikalas toks dailus, 

kad atlikti jis kaip reikiant ne man. Ko gi aš nepasigai
lėčiau, kad nors vienų kartą patekti koncertan į Kolonijų!

— Bet, sesute, — atsiliepė kitas balsas — kam gi gai
lėtis to, ant ko nėra ištekliaus? juk vos tik galime apmo
kėti butų!

— Tavo teisybė — atsiliepė pirmasis balsas — o te
čiaus teip norėčiau vienų kartų savo gyvenime išgirsti gerų 
muzikų. Bet tai nieko iš to nebus.

— Įeikime pas juos — sako Beethoven’as.
— Tenais įeiti — pratariau — ko gi teuais eiti?
— Skambįsiu jai — atsako mano draugas užsikarščia- 

vęs — Čia yra jausmas, dvasia, supratimas! Skambįsiu 
jai, o ji mano muzikų supras.

Groti = skambinti, gražyti.

Bet pirmių-pirmiausiai — mokslas, mokslas,

Toliau bus.

YIETINIOS ŽINIOS. 1
— Chicagoj šįmet išrink® 

naujų miesto valdytojų, tai
gi majorų. Kadangi demo
kratai jau viešpatavo daug, 
apie 10 metų, tai šįmet, ma- 

_ tyt, ne tiek dėl skirtumo pro- 
gramo, kiek norėdami senų
jų partijų, nusibodusių, ap- 

. keisti kita, išrinko republi- 
konų, buvusį pačto perdėtinį, 
vokietį Busse 4 metams tar
navimo (ikšiol rinkdavo, pa
prastai, tik 2 metams), kuris, 
be abejonės, gal dar mažiau 
gero padarys negu, pereitus 
2 metu išbuvęs, sudžia Dunne. 
Šiom etiniuose rinkimuose so
či jalistų balsai, nežiūrint nė 
didesnės agitacijos, nupuolė 
daugiau negu ant 8 tūkstan
čių, turbut todėl, kad dalis 
vokiečių socijalistų rinki
muose balsavo už savo tautie
tį republikonų Busse.

— Į saliunų G. Bourkės, 
pn. 91 Racine avė., pereitos 
nedėlios dienų atėjo du vyri
škiai ir gražiai pašnekėję, iš
sitraukė revolverius, prisakė 
saliuno savininkui pakelti 
rankas. Tas paklausė. Sve
čiai ištuštino kasų, iš kurios 
paėmė 75 dol.. Tuom dar 
nepasiganėdino, bet privertė 
saliuninkų įeiti į ledo baksų, 
kur svečiai jį ir užrakino. 
Jeigu jis nesušalo, tai gali 
padėkavoti pažystamiems, 
kurie jį iš to priklaus kalėji
mo paliuosavo.

— Ant Canalport avė., be- 
kazyruodami, keli lietuviai 
su peiliais susipiaustė,. vie
nas, parėjęs namon, numirė. 
Suareštavo kokį ten Popovi- 
čų. Tas prisipažino, jog su
žeidė ne vienų, bet daugiau, 
bet su peiliu tik gynėsi ir ne
žino kų sužeidė.

— Pereitos nedėlios vaka
rų, Radavičiaus salėj, atsibu
vo „Aušros” Dr. parengtas 
šeimyniškas vakaras. Susi
rinkę linksminosi gražiai, bu
vo monoliogas ir prakalbos. 
Mokslųeivių naudai vakaras 
atgabeno kelias dešimtis do-

— Naktyj pu. 237 W. Ma- 
dison str. pereitos nedėlios 
rytų rado lovoj negyvų ten 
apsigyvenusį 32 metų George 
Taylorų. Kaip mano, jis pa
simirė staiga nuo širdies li
gos.

(rašiusiam „Kovoj” 4 
1907 m.), yra jame drau- 
ir užsipuolimas ant ma-

Prie Jono Bekeraičio 
straipsnio. j

„Lietuvos” nr. 10, 1907 m. 
yra’patilpęs p. J. Bekeraičio 
iš Naugatuck’o ir Union 
City’es, Conn., straipsnis po 
antrašu: „Atsakymas Dr. 
Socijalisto”.

Ką reiškia tas užvardini- 
mas, aš negaliu permanyti, 
bet sulyg jo turinio, jis pana
šus atsakymui drg. Socijali- 
stui 
nr., 
g® 
nęs.

Tas straipsnis, nelytint jo 
turinio, tik iš paviršutinio 
atžvilgio, užtektinai iliu
struoja raštiškų gabumų au
toriaus (Beje, J. B. pats ra
šyt nemoka, tai ir tas straip
snis rašytas ne jo ranka), 
(tas skaitytojus ne apeina. 
Rd.). Bet lai apie tai spren
džia „Lietuvos” skaitytojai, 
aš pasistengsiu nurodyti vien 
jo žodžių neteisingumą.

Keno kaltė, vietiniai lietu
viai gerai žino, bet, kad tas 
garsinama po laikraščius, tai 
reiktų suj ieškot argumentus 
ir juos aprašyt, bet ne rėkti: 
„tai — melas”, „tai — netie
sa!” ir visuomenė šventai tu
ri tikėt straipsnio autoriaus 
užtikrinimams. Taigi einu 
prie faktų. ,

Pirmiausiai užmeta man 
niekinimų kliubų ir draugys
čių. Draugysčių jokių, tuj>
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būt, ne niekinau, bet Kliubą 
(tiktai jį vieną ir turime, 
nors J. B. mini „Kliubus”), 
kurio neteisingus darbus ga- 
1 ;jo patėinyti ir „L.” skaity
tojai — niekad negirsiu. Pa
giriu tik gerus darbus, o jų, 
sulyginant, suvis menkai yra 
padaręs, tad argi J. B. nerš
tą, kad už vieną gerą darbą 
butų giriama 10 blogų?

Toliaus primeni, buk vie
nas buvęs organizatorium, ki
tas sekretorium (aš, kaipo 
orgairiz. nebuvęs, už ji neat
sakau. B. Ž.) raktus laikę, 
į svetainę neleidę....— At
sakymas trumpas ir aiškus: 

* Ateikite susiiinkiman, kaip 
pagarsinta „Kovos'’ pasku
tiniam puslapyj, bet ne ean- 
vaitę pirmiaus! Jai klausote 
šnekų, o neatveriate akių — 
tai ne musų kaltš....

J. B. tvirtina, buk mudu 
su E. norėjom ardyt kuopą 
L. S.4 P. A. Bet kuopa iki- 
šiol nesuiro; tik prašalinus 
J. Bekeraitį, prisirašė 4 nau
ji draugai, kurie tik dėl virs 
minėto J. B. seniau nenorėjo 
rašytis, ir kuopa dabar kur 
kas geriaus stovi ekonomiš
kai ir doriškai, negu J. B. 
dalyvaujant. Taigi kuopos 
iširimas yra tik „laisvas 
prasimanymas”, bet ne fak
tas.

Ginasi, buk nešmeižęs Gri
niaus, Waterbuiy?o socijali- 
etų etc. Bet juk neužgina
mas faktas, kad socijalistų 
susirinkime (Linden Parke, 
20 d. sausio, š. m.) viešai, 
prie kokios 10 ypatų, išnie
kino (žodžių neatkartosiu, 
nes kurie girdėjo J. B. iškal
bumą, tie žino, jog iš jo „žo
dyno” gali pasimokyti net 
filologas) Waterbury’iečius 
socijalistus, o kalbant apie 
Grinių, suriko: „Džisus 
Kraist! Jai aš bučia turėjęs 
galvoj 2 drinksu daugiau, 
tai bučia tam..., (čia sukei
kė žodžiu prasidedančiu rai
de r.) snukį sumušęs!”—Lai
svamaniškas išreiškimas!

J. B. sakęs, buk „Kova’* 
neturinti priimti šmeižiančių 
korespondencijų. Kokių? Juk 
jokia korespondencija (išėmus 
trumpus raštelius partijinio 
darbo) iš musų miestelio 
,,Kovoje” nėra tilpus, apart 
tos pirmutinės, kuriai J. B. 
davė medegą. Taigi kame 
tos „šmeižiančios *korespon- 
cijos?!”

Girdi, „pavydi man laisva- 
nystos”. — Doros ir teisingos 
laisva many stos niekam dar 
ikišiol nepavydėjau, bet lai- 
svLmanystos turinčios siekiu, 
be jokių daradymų, ,,laisvai 
prasimanyti” ant kito nebū
tus daiktus, kad tik akyse 
kitų pažeminti sau neapken
čiamą y patą, laikau ne už 
laisvamanystą. bet už kvaila- 
manyslą ir tokios niekad', 
turbut, negerbsiu.^

,,Kuopą aš valdęs kaip ca
ras.” — Tiesa, valdžiau me
tus laiko absoliutiškai vie
nas, nors nekartą teko ir J. B. 
girdėti nusiskundimą iš ma
no lupų, kad persunkus ski- 
petras man įduotas. Bet ne
liko palengvinta, kol,patėmi- 
jus man pašalinę agitaciją 
varomą J. B., „buk tik dėl 
manęs kuopa negali pakilti”, 
aš sekančiame susirinkime, 
pasiaiškinęs, atsisakiau iš 
komiteto (N. B. komiteto bu
vo tik vardas, bet viską at
likti turėjo vienas protokolų 
eekr.) ir ’ skipetraa nuo 3 d. 
spalių mėn. 1906 m. likos 
perduotas J. Baltūsiui, o or
ganizatorium tapo išrinktas 
J. Bekeraitis. Ir nuo to lai
ko, nors aš jau nevaldžiau ca 
riškai, bet kuopa naujam 
orgaD. ir sekr. užstojus, jo
kio susirinkimo neturėjo, o 
pro'.< k )'ai naujo sekr. likosi 
nežinia kur užrašyti, nes 
knygos ir šiądien liudija, 
kai sekr. tik vardas yra pa
žymėtas.

Pagalios, J. B. ironiškai 
sako, jog „nekartą buvo p. 
Žvalgo rašyta, kad Union 
City miega, tik Žvalgai pri
kels Union City’es lietuvius. 
Kur tie prižadBjimai? Gal ir 
pats saldžiai užmigsite?’•

— Argi jau J. B. to neži
no, kad budriam darbinin
kui menkiausias pažadinimas 
yra geru vaistu, o vangiam 
asilui vis tiek, ar jį plaki ar 
ne. Kad Žvalgas ir užmigs, 
tegul J. B. nesi ba imi j a, nes 
pseudonymų gali daug išmir
ti ypatai besidarbuojant.

. „Kliubo vardo negarsiną, 
tik rašydami „Kovoje”, šmei
žia, kad aukavo raudoniem- 
siems ne margiemsiems. ” — 
Turbut J. B. serga dalto- 
nizmu (akių liga, kurioje 
žmogus nebepažysta spalvų) 
kad negali atskirti nelyns- 
parnio nuo margasparnio?....

Sako, buk mes (?) šmeižia- 
me raštininką, krėtę knygas 
knygyne kaip caro žandarai 
etc. Kad krėtėm knygas, 
tas tiesa, bet J. B. priežąstį 
to krėtimo užslepia, nors ne
galėjo užmiršti, kad mes, su
rinkę to raštininko parašytas 
knygas, rodėme Kliubo susi
rinkime ir įnešime, kad Kliu- 
bas aukautų (rods ir pats 
aukavom) iš savo iždo ma
žiausiai 25 dol. sušelpimui to 
vyro, bet pats viršininkas, J. 
B. tą atmetė rėkdamas: „tai 
ne jūsų pinigai” (Tarytum 
J. B. yra gaspadoriumi Kliu
bo, o sanariai be jokios tiesos 
yra tik eitvarais gabenimui 
turto). Apie man užmestą 
šmeižimą to raštininko arba 
atkalbinėjimą nuo aukavimo* 
tai jai J. B. ne darodya fak
tiškai savo išreiškimo — pa
siliks viešu melagium.

Toliaus tvirtina, buk virši
ninkai L. S. P. A. kuopos pa-., 
si laikė mokestį net už 4 mėn. 
Bet vėla susipranta ir jau 
švelniau kalba, pripažinda
mas, jog nors T-ta užsimokė
jai ir tt. Kad ,,K.” prane
šė, jog yra skola už 8 mėn., 
to niekas neužginčija, bet 
kad tapo užmokėta pareika
lavus, tą tik J. B. „laisvai 
mananti” vaidintuvė galėjo 
išsvajoti. „Kovos” ^praneši
mą gavome pradžioj spalių 
mėn., 1906 m., kad nuo 1 d. 
liepos ėsam neužsimokėją, 
taigi už 3 mėn. Vienok — 
gali paliudyti C. turtų sekr. 
P. Bukšnaitis — mėnesiniai 
{mokėjimai kuopos draugų iš 
kalno (drauge su išpildyta 
blankute) už 3 mėn. (liepos, 
rugpiutį ir rugsėjį), iš viso 
S6.20, buvo nusiųsta per P. 
Bukšnaitį, centro iždininkui, 
T. A. liepos mėn. 1906 m. ir 
pakvituota „Kovos” Nr. 82, 
1906 m., tai kaip viršininkai 
galėjo užsimokėti pareikala
vus, kadangi pakvitavojimo 
nunr. (taigi 32) išėjo 10 rug- 
piučio, taigi suvirš 2 mėn. 
prieš pareikalavimą! J . Ar
gi J. B. užmiršo, kad kuopos 
draugų rėdysten nurašyti 
laiškai parėjo atgal pas fin. 
sekr. D. F. Šimaitį su drg. J. 
O. Sirvydo paaiškinimu, kad 
„K.” rėdystės galėjo būti pa
daryta klaida dėl nepristaty- 
mo blankutės kuopos užsimo
kėjimų. Tas paaiškinimas 
drauge su laiškais buvo per
skaitytas ir J. B., o kad jisai 
tą faktą užmetė į šalį rašy
damas savo bepamatiškus už
sipuldinėjimus, tai aišku, 
kad jis laiko visokį įrankį 
geru, savo priešą šmeižti, ne
žiūrint ar tai begėdiškiausias 
melas ar grynas nesusiprati
mas.

Giriasi, buk jis (J. B.) visa
da užsimokėdavo, viską dir
bęs ir tt. Taigi turiu paaiš- 
kyti. Susirinkimus kuopa lai
kydavo tuomet kaip Kliubas, 
tik viršminėtam pabaigus

B. nė karty, neatėjo pirmiaus, 
iki neužsibaigdavo alus Kliu- 
bo karkiamoje (ten jau salė-

— ———— j ».■ '----------  n •!. 1 t
tąsyk jau jokios tvar- t a vora s nctfcršF tomistai jo- l)rflllt!VSClll RClKllSl' 
Kalima buvo gaut. Ka- kios vertoj* tfff kSno tame w

je). O 1 
kos negalima buvo gaut Ka
dangi susirinkimai buvo per
nešti ant seredos vakaro, tai 
J. B., nors buvo organizato
rium, daugiaus niekad (apart 
to sykio, kada pribuvo ne tą 
sa n vai t ę, kada susirinkimai 
būva) nepribuvo. Užsimokė
jimų visada reikšdavo gra
žiai paprašyti, ir nekartą, 
jai draugai nebūtų uždėję, 
gal ir šiądien butų skolingas 
(Beje ir dabar skolingas už 
3 mėn. neišmokėtus iki su
spendavimui. (Bet ką tas 
viskas gali visuomenę apeiti? 
Rd.).

Rūpestingumą apie užsi
mokėjimus liudija ir kuopos 
sekretorių knygos, kur susi
rinkime, gegužio 13 d. 1906 
m. kuopos reikalams, drau
gai sumetė po 5c., o J. B. nė 
tų nedavė, sakydamas, jog 
verčiau padaryt balių, o ta
da viens antras pragers ir 
bus pinigų. Bet kad tūli 
draugai rodijo verčiau pada
ryt laisvanorišką mėsliavą, 
lioteriją arba teatrą, tai J. B. 
tame matė caravimą ir t. p., 
o kad sekretorius (caras) viso
kiuose reikaluose, k. t. susi- 
nešimuose ir tt dėjo iš savo 
k i še niaus, tai to J. B. nema
tė. Kas link nepildymo kon
stitucijos, tai Čion perdaug 
reiktų rašyti išrodymui to 
visko, tačiau*, jai J. B. tą 
nori patirti,lai ateina kuopos 
susirinkiman, o bus paalšky- 
ta.

Kas link Daiuorių ir Teat 
rališkos draugysčių, tai ne 
mano dalykas. Teatrališkai 
kuopai nors pritariau ir nors 
kartą vaidinime ir dalyva
vau, bet į ją prigulėt arba 
vest nežadėjau, o apie Dai- 
norių — tai padaiuavimas 
,,Marselietės”, turbut, J. B. 
pasirodė gyvuojinčia kuopa, 
nors apie sutiivėrimą tokios 
mano ausis niekad ne gir
dėjo.

Ant kitų plepalų J.B.,kai
po neturinčio jokios nuovo
kos apie jo minimus dalykus, 
atsakinėt gaila šios baltos 
popieros, o drauge ir berei
kalingo kvaršinimo galvų 
gerbiamų „Lietuvos” skaity
tojų.

B. Žiarys.
Talpiname šį atsakymą ant 

straipsnio J. B., bet toliau, 
melstume, kad nesutinkanti 
jau laikraštį paliuosuotą nuo 
tolesnių asabiškai besinieki- 
nančių polemikų ir tuščių 
darodinčjimų. Asabiškus ne- 
sutikimuš y pa tos tegul 
užbaigia, jeigu kitaip ne 
galima, kad ir per sūdą. 
Ypatų vaidai visuomenę ne 
apeina.

Da rašantiems turime pri
durti, kad raštų su pasar
goms, kad jie ne butų taisy
ti, laikraščiai netalpina. Už 
raštus patilpusius laikraš
čiuose atsako redakcija, tai 
ji turi tiesą ir taisyti aulyg 
savo supratimo. Kas redak
cijai tą tiesą užgina, tas, ma
tyt, ne nori, kad jo raštas 
patilptų. Redakcija turi ro- 
kuotiesi ir su vieta, o rašanti 
to visai ne paiso, stengiasi 
kuo daugiausiai prikrauti 
tuščių, nieko ne reiškiančių 
žodžių: prirašę vieną puslapį, 
gali paimti juk kitą. Lai
kraštis do daryti negali, to- 
todėl turi išleisti ne tik netu
rinčius svarbes žodžius, bet 
ir kartais nesirišančius su ap. 
rašomu dalyku čielus peri- 
jodos.

Red.

APGARSINIMAI
Keno kalte?

Jeigu pirklys duoda tami- 
stai tokį tavorą, kokio tami* 
ata nereikalavai ir jeigu ta- 
mista gerai žinai, kad tas

ista, žinoma, bu- 
gs. e kadangi pa- 

skriausti. Męn

kaltė? T« 
si užeini s t 
velijai savAnnns^riansti. Męel chicago. in. 
žinome dąpgelį atsitikimų, 
kur musų draugui reikalavo 
TrinerioAfyerikįniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno, vienok 
jo vietoj &avo, visai kitokį 
vaistą, kuris, ne tik nepagel- 
bi, bet dažftlanflai sugadina 
visą systeįuą. ( Trigerio vai
stas yra vienatinių, kuris 
veikia geibstąi^iai ant gro- 
muliojimo organų, yra jis 
vienatinis gelbėtoja*, jo gry
numas tapo gvarantnotas 
valdžios Šeriai numeriu 846. 
Tamista gali būti be jokios 
baimės vartodamas šitą vai
stą. Vaistą reiktų visada ta
da vartoti, kada tik pajauti 
jog nesijauti teip gerai kaip 
reiktų, nes kartais vienas 
vartojima* tos gyduolės pra- 
šalys užeinančią sunkią ligą. 
Jeigu esi nerviškas, išbalus, 
kada skilvis neveikia, vidu
riai išpusti, turi koktumą, 
sunkumą pavalgius, kada tu
ri ligas skilvio, žarnų ir krau
jo, tai tuomet visada gali be 
baimės atsidėti aut Triuerio 
Amerikoniškojo Eliksyro 
Karčiojo Vyno. Ant svieto 
nėra geresnės šeimyninės gy
duolės. Gaunamas aptiekoee.

Jos. Triner
799 8. Ashland av. 

Chicago, Illinois.

Draugams Dr. V. Kudirkos Glazminln- 
kų draugystės.

14 d. balandžio, 3-člų 
| valandų po pietų atsibus susirinkimas 
Dr. V. Kudirkos Giesmininkų dr-stės, 
paprastoj salėj, pn. 869 — 33rd Place. 
Giesmininkai turi pribūti ant mėgini
mo 1-mų vai. po pietų. Būtinas reika
las, kad visi aktyvlėkiejle ir neakty- 
vtšklejie sųnariai pribūtų, ues reikia 
apsvarstyti svarbius klausymus. No
rinčius prisidėti prie choro sr šeip aų- 
aariua, o ypač merginas, maloniai kvie
čiame. KOMITETAS.

DARBININKŲ BALIUS IR 
IŠLAIMŽJIMAS.

Chicago. Bubatoje 13 d. balandžio, 
1907 m., 4-ta kuopa L. 8. P. A. rengia 
dideli bailų, kur bus telpgl Ir išlalmė- 
jimas: Paveikslo penkių ravollucfjo- 
nlerių Ir Auksinio žiedo, revoliucljoe 
naudai. Bailus prasidės 7 vai. vakare, 
Frelheit Turner salėje, po num. 3417 
3421 8. Halsted str. tarpe 34 ir 35 ui. 
Laike baliaus grieš visiems lietuviams 

I gerai žinoma orchestra profeoorious F J 
iBeidel. Tarpe šokių dainuos Beturiu 
choras ir mergaitės dekliamuoz. Inžnu- 
ga 35c. y pa tai. Todėl draugai, darbi
ninkės ir darbininkai, matydami paren
giant toki bulių, kuris žada nu i : > 
mums patiems, paslstengkime kiekvie
nas atsilankyti ir tuuml nors maža da
lele prisidėti prie tos kovos, kurių va
ro dabar mus broliai ir draugai, už 
laisvę Ir gerovę visos žmonijos. Vi
sus kviečia atsilankyti 4-tos L. S. P. A. 
Kuopos.

lio. Jisai lyveno WUkes Barre. Pa. 
Apie 8 metai kaip Amerikoje. Aš at
važiavau kųtlk iš Lietuvos ir norėčiau 
pas JI nuvažiuoti. Jt« J»ts ar kas ki
tas teiksis duoti žinę ant adreso: 

Pran. Lukošaltleni,
1411 Oregon Avė., Cleveland, O.

Pajieškau savo pusbrolio, Jono Toll- 
šiaus, Kauno gub., Raseinių pav-, Krž- 
‘vllkos parapijos, Vžskmenlu kaimo. 3 
metai kaip Amerikoje. Jlz patu ar 
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso:' 

Antanas Petraitis.
514—4th Avė., Homestead, Pa.

Pajieškau savo dvieju švogeriu, Ha 
teušo ir Andriaus Vslvodu. Kauno gu
bernijos. Panevėžio pavieto, Migooellu 
kaimo. Seniai gyvena Amerikoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti tinę 
antadreso:

M. Tam a ša nekas, 
Union City, Conn.

Pajieškau savo dvieju giminiu, Moc
kus Bačlnsko, 16 metu kaip Amerikoje? 
Pirmiaus gyveno Chicagoje. ir An
driaus Rutkaucko, 18 metu kaip Ame
rikoje Abu Vilniaus gub.. Traku pa
vieto, Butrimonių vol.; A. Rutkauckas 
Gervenu sodžiaus; M. Bačinckas Pa
liepiu sodžiaus. Turiu labai svarbu 
reikalų. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinę ant adreso:

Konst. Greičunas, 
Bot 116, Wllburton, Ind. Ter.

klu perstatymu atsilankyti. Musu teat- 
ral Tisada prasideda 8 vai. vakare. 1* 
tenga 25c. ir 15c.

H Mockus A Co.

REIKALINGI KRlAUČIAIl’
Reikalauja kriaučių f r pi-eserikl 

gero vyriško darbo. Darbas aut 
metų, mokestis gera Geri k3 
Ir presertai tegul tuojaus at2B 
ant šio adreso:

J Greenberg,
10-14 E. 12th Bt.. (Top floor)J

KOMITETAS

Pajieškau savo brolio, Dominiko 
Smaliečio, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalninku parapijos, Ramongalos so
džiaus. Pirma gyveno Oonnecticut val
stijoj. Turiu labai svųrbu reikalų. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant

Niekad neužmiršiu.
Negaliu praleist aš nepa- 

dėkavoję*, jog Išgelbėjo ma
ne nuo ligos, kuri vargino. 
Nors daugybė daktarų išmė
ginau, buvo be pasekmės, 
nieko nepagelbėjo — visokį 
vynai ir balzamai kaip kvar- 
buotas vanduo, taip nugydė, 
jog kojas vos pavilkau. Gai
la laiko kurį aut jųjų pralei
dau. - i i T

Po visokio gydymo, bu- 
spaustas ligos ir nusilpnėji
mo, kurį daatojau per savo 
išdykumą blogaus paprati
mo, ką beganydamas išmo
kau daryt; tai bemaž iš proto 
ko neišėjau, dėlto kad skau
dėjimas galvos su svaigimu 
ir sunkumas ant krutinės 
kvėpuojant labai kankino, po 
sąnarius ir skausmai nuola
tos, labiausia permainoms 
oro vargina. A beinąs nu
puolimas ant sveikatos teip 
pakirto, kad prie visko bu
vau netikęs, net pats save ne- 
sikenčian ir velijau geriaus 
numirt nė kaip teip gyvent.

Bet perskaitęs apgarsinimą 
Dr. Oolitus Medical Instituto 
ir kad aprašiau savo ligą su 
varginimais kiek nuvokiau. 
Tad kad iš tenais atsiuntė 
vaistus, kurie man buvo su
taisyti, kaip buvo aiškinta; 
tai pa vartojęs pasijutau, jog 
jaučiuosi geriau, o kaip su
vartojau paskutinius, tai pa
silikau sveikas ir neatmenu 
ar kada nors buvau teip sma-t 
gus ir laimingas kaip dabar.

Gaila kad iškart neatsišau
kiau prie Dr. Collins Medi
cal Instituto, bučia jau seniai 
teip pasilikęs' sveikas kaip 
dabar. £ ;*

Dėkingas irniekad neuž
miršiu už Išgydymą ir geras 
rodąs Dr.i Collins Medical 
Instituto, ^oriu, kad ir kiti 
laikraščiai šitą tinę perdru- 
kuotų, kaęt ;žmonės žinotų 
kur rasti tikrą pagelbą svei. 
katai. Su suodone,

M. Kiiifcienis,

Susirinkimas Susiv. Liet. Am.
Chicago, 01. Nedėlioj 14 d. balan- 

dilo, 1-mų valandų po pietų, salėje J. 
Ruigio, pn. S301 Bo. Morgan Bt., kertė 
33-čios gatvių, 36-ta kuopa Bus. L. A. 
turės savo kvartallnf susirinkimą, ant 
kurio kviečiame visus tos kuopos są
narius paskirtame laike pribūti. Bus 
svarstymai ir rinkimas pasiuntinių j 
XXII Seimų 8 L. A., telpgl užmokė
jimas prigulinčių mokesčių. Norinti 
prisirašyti prie 8. L. A. kviečiami atsi
lankyti ant minėto susirinkimo.

S. L. A. 36-tos kp. Pirma.
_ M. J Damijonaitis.

Pirmas Didelis Balius!
Chicaųo, Hl. 109 kp. 8. L. A. turės 

savo pirmų balių, nedėlioj 28 <L ba
landžio (Aprll). 1907, ant Klarel salės, 
kampas 19-tos ir Leavitt gatvių. Už- 
kvlečlame visus lietuvius ir lietuvaitės 
ant to musu puikaus biAlaus atsilanky
ti ir pasilinksminti. . Balius prasidės 
3-čių valandų po pietų.

KOMITETAS.

PRANEŠIMAS “ŽINYČIOS'
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adreso:
Miss Maggle Wallls, 

W 18th Bt . Chicago, BĮ.

Reikalaujame merginų |
Jte, hotellus Ir prie namų darbo- t 
kestis uuo 85.—19. ant sanvaltją < 
antra aanvaitė liuosa nuo daitų-fl 
fd reikalaujame Ir | d:rbtuv«ų^l 
kaukite ant ftio aireso;

Fr. Lukokevič, 
772 Milwauke« Ave„ (2-nd fl. fretK 

Chicago, III,

Reikalaujame 200<X> larbinlstal^ 
liakairiu, medžio darbininką, 
ninku, geležinkelio darbininką CaHfe- 
nijoj, Washingtone. O regos. Mostui 
Michigan, Wfscon«in Ir Indiasų « 
stijose. Reikalaujame veduats L 
vedusiu. Algos vakarlnčss valstijų 
po |60—1115 an mėnesio; nuvaziar 
mas pigu a,^itraiku nėra. Telpgl 
kalaujame vyru ir moterų prie rizoi® 
darbu mieste Chicagoje ir inHnfrHu, 
Reikalaujame fabrikuose, akmsssjikai 
dynėse. lentų plovyklose, Hotettgoggi 
ant geležinkeliu. Algos augtbsu ^ 
šliaukite tuojau ypatlikal arba laBb 
indėdamas už 10c. markę ui Inform 
cijoa knygutę. Ateikite pas manėte 
atsiųskite už 2 c. stempų.

Immlgrants Information Bursoj 
128 So. Clark St., Room 3, 

Chicaga, m.
Pajieškau savo draugo, Kazimiero 

llawdonckio, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Labardžiu vol., Laukuvos para
pijos. Pajamonto sodžiaus. Trys me
tai atgal gyveno po nr. 63 W . 15th et, 
Chicago, III. Telpgl pajieškau draugo, 
Antano Varpijoto, Kauno gub.. Žarėnų 
vol.. Tvėrės parapijos, Gomon t laukio ---------------- ------------ ---------
sodžiaus 3 metai atgal gyveno din. nlnkas išvažiuoja J kitų miestų, užtat 
ton. Ind. Jie patys ar kas kitas teiksis Į parduoda pigiai. 
- ____ "s ■ Ina

Ant Pardavimą
Pigiai ant pardavimo vist niūk 

ir kukninial baldai (sudynsl). f

«11 Lamos ville, Mas.

Reikalingas vaikinas ar mergaitė, 
14 iki 18 metą senumo, prie ofiso 
darbo ,,Lietuvos” redakcijoje. 
Turi būti gerą tėvą vaikas ir gerai 
mokėti angliškai ir lietuviškai ra
šyti ir lenkišką kalbą nors biskį 
pažinti. Gera vieta ir gera mo
kestis geram vaikinui, ar merginai. 
Tegul atsišaukia tik toks, kurs yra 
baigęs Amerikos publišką moky-

duoti tinę ant adreso: 
Charles Stone.

Jos Barysas, .
147 Canalport Ave^ Chicagų E

Bot 92,

Pajleikau apsivedimui jaunos mergi
nos. nuo 18—25 metu senumo, kuri ne
nori važiuoti Lietuvon, bet čionai likti. 
Ai esmių 26 metu amžiaus, 
atsisaukt! ant adreso: 

John Lasko,
l. 8. Co. Cp. 1. Kates, Mlch.

Parsiduoda pigiai bučernė Ir gros* 
nė. Atsišaukite ant adreso:

Juozą* Gedminas, 
4728 Loomis & 47th SL. Chlcagafc.

Meldžiu

Tlk-kų atvažiavęs jaunas Įlietu vys 
pajieško vietos prie groecrnėa ar ki
tokio biznio Chicagoje ar netolimoje 
apigardoje. Kalba: lietuviškai, lenkiš
kai. angliškai ir rusiškai; praktikavęs

Pigiai parsiduoda dviejų augMą »' 
mas 6 ruimai, ant kiekvieno. Gera ris 
ta. Prekė $2,500. Atsišauk ar rašyt 
I3th St ir Beit Une, arti 47th Aveane.

G ra n t Works, 111.

čios”. kurie uislmokėjs ui įstojimų | 
"Žinyčių" ir sudėję aplikacijas, jo< iki 
28 d. balandžio. 1907 m. tnr utsiplrfctl 
akcijas, jeigu nori toliaus būti 6ųiw 
rials "Žinyčioa". Pagal tiesas musų 
draugijos, sųnarials yra skaitomi tiktai 
tie, kurie tur akcijas, kas Iki 28d. ba- .p. o. Bot 364, 
landžlo nenuslpirks akcijas, ui sųnarj 
“Žinyčkja" ne bus paskaitytas. Pra 
nešimų tų duodame ne dėl to. Idant 
rrikalautumcm pinigų nuo tų aųnarių. 
bet tiktai dėl to, jog guodojame tie
sas kožno draugo Ir ne norime aplenk
ti nė vienų, kuris parodė norų drauge 
su mumis darbautis. Kas link akcijų, 
tai jau dabar turime parduotų dau
giau negu tris ketvirdallus visų Išleis
tų akcijų, o iki 28 d. balandžio arba ant 
susirinkimo “Žlnyčloe”, kuris bus laiky
tas 28 dienoj balandžio, 1907m. l-ma 
valandų po pietų, svetainėj parapijos 
“Aušros Vartų”, ne liks nė vienos akci
jos neparduotos. Tie cųnarial, kurie 
užsipirko skcijas ir norėtų gauti savo 
diplomus ant akcijų, tegul iki 28 d. ba
landžio pilnai užsimoka už akcijas, kad 
galėtumėm Diplomus Išrašyti ir atiduo
ti. Dalykai Įkorporavimo "Žlnyčtos*’ Ir 
išrinkimas naujos administracijos yra 
jau pabaigti ir 29 dienoj balandžio. 8 
valandų vakare bus pabaigti dalykai 
užpirkimo žemės. Primenant dar. jog 
iki 28 d. balandžio dar gali prisirašyti 
| “Žinyčių” už 83.00, o nuo 28 d. baJan 
džio, pristojlmas J “Žinyčių” bus 85.00, 
o po tam dar daugiaus. Prisirašyti ga
lima ant susirinkimų arba pas kaste
riu "Žinyčios”, Nlceforų Žllevyčlų, po 
num. 1418 W. 21st Place, arba pas ad
vokatų "Žinyčkjs” p. J. F. Stebinu, 
num. 532 W. 18th 8t., Chicago, BĮ.

Bu guodone, 
J. J. Hertmanovrlcz, 

Plrmsėdis.

stovu darbininkų, lai rašo tuojaus. 
Telpgl prašo Kazio Sakeričians tdako- 
wicz), iš Chicagoe, kad jis pats ar jo 
drangai prisiųstu jo tikrų adresų—yra 
svarbus reikalas.

A. Krajauckas, 
____________ , Bpring Valley, m.

Pajieikau tavo tėvo Felikso J ak avi 
čiaua, Kauno gub.. Triilu pav.. Liep- 
laukio parapijos. Brizgiu kaimo. 8 me
tai kaip Amerikoje; pirmiau gyveno 
Pittaburge. Jis pats ar kas kitas teik
sią duoti žinių ant adreso: 

Petras Jakaviče,
543 So. Canal SU Chicago, 
i

Pajieikau S. Gustaičio, Suvalkų gubM 
Senapilės pav„ Višakio Rudos parap.. 
Gudeliu gmino, Paakarlupiu kaimą Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinių 
ant adreso:

A. Keru s h.
Bot 2067, Spokane. Wash.

m.

Pajieškau savo brolio. Jono Žukaus
ko, Suvalkų gub., Vilkaviškio parapi
jos, Žalaukoe gmino, Lulšiu kaimo. 8 
metai kaip rašė paskutini laiškų gy
vendamas Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinių ant adreso: 

Vincas Žukauskas,
13 Roed SL, Philadelphia, Pa.

po

k APGARSINIMAS.
Wlllworth File MTg. Co.

115-117 Naaaau sL,
New York City.

Apreiškiamo visiems sąnariams pri- 
gullntlema prie šitos kompanijos, kad 
bus išdalinimas uždarbio už pereitus 3 
mėnesius po 6 procentus, o pinigai bus 
visiems išsiųsti 15 d. balandžio (Aprll).

Jeigu kokis akcljonleriue (sharehol- 
der) nori imti daugiau akcijų, o nenori 
imti uždarbio, tai turi duoti apie tai 
žinių pirm 15 d. balandžio, kad kompa
nija palaikytų pinigus dėl daugiau akci
jų, kuris žinios iki tam laikui neduos, 
tai bus visiems cheklal išsiuntinėti 
virš mlnėtoj dienoj.

Kas nori pirkti akcijų. Ui tegul at- 
sišaukla Į kompanijų. Akcija kaštuoja 
310.00. Šitas yna pirmutinis lietuviš
kas fabrikas, išdirbantis naujai Išras
tas mašinas, kurios užima raštininkų 
vietų ir parsiduoda po visų svietų, už
tai ir akcljonieria! naudojasi dideliu už
darbiu.

Su guodone, , 
Wlllworth File MTg. Co.

PAJIEŠKOJ1MAI.
Pajieškau savo vyro, Juoso Lukošai-

Parsiduoda pigiai aaliunas ii p 
iasties savininko nesveikumo. No 
ti pirkti tegul atsišaukia ant adre 
206 So. Geneeee 8t_ Waukegan,

Pajieškau savo vyro, Simano G 
žinskio, Kauno gub.. Raseini ū pai 
to, Lauka vos parapijos; du metai 
gal paliko mane su trimis matais ki 
kiais. Viskg atleidžiu kų buvo pn 
kaltę*. Jis pats ar kas kitas trik 
duoti žinių ant adreso:

Ona Gružinskienė, 
8700 Commerctad Avė., So. Cbicagoę

Pigiai parsiduoda ledo skrynl 
Bot) ir stalčius laikymui kavos. D 
tai geri bučeriams ar grosėrianML 
šliaukite ant Šio adreso: 
241 W. 20th SL, Chicago,

Pigiai parsiduoda isx priežastį* br 
važiavimo in sena k raju ui prieina* 
preke buezečne ir groserne. heturissr 
gyventoj vietoj. Norinti apie tai 4»» 
giau dasiilnotl, telksite* atsiszasMjpi 
num. 848 N. Paulina sL Chlcags, A

Parsiduoda labai pigiai ii priešo- 
ties ligos groserne ir bučerne hetstit j 
apgyvento] vietoj, ant 4612—5tk Art. 
Atsišaukite in “Lietuvos” re-iakdM 1

Pianai parsiduoda ant lengva 
kesčių. Dešimts lekcijų dykai M ž 
vienu pianu. ŠniakamosiOT a*® 
(fonografai) 3100 ant sanvaltM. -I 
kalaujame lietuvišku agentu.

Louls W. Weller, 
3441 So. Halsted SL, Chle*»

Pajieškau Aleksandro Peleniso, ku
ris pirm 7 mėnesių atvažiavo Į Roches- 
ter, N. J.; paeina iš Kauno gub., Šiau
lių miestelio, Šaukėnų parapijos. Va
žiuodamas Amerikon pametė pašportų 
ir biletų. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinių ant adreso:

A. Bortkeviče, 
145 Broadvvay, Cambridgeport, Mass.

Pajledkau merginos lietuvaitės apsi
vertimui nuo 19—30 metu amiiaus. Ai 
turiu 30 metu amžiaus. Moku kepėjo 
amatų. Sutinkanti apsivesti tegul pri
siunčia laiikų ir savo fotografijų ant 
iio adreso:

. Lietuvis, 
8651 Baltlmore A v., So. Chicago,-m.

Brukuojama Mašina.
Su visais (taisymais spaudimo vU 

klų tikletų, ir popierų vertės 380 F 
duodu už 325. Brukuotas popierasR 
matų rašymui išparduoda: 30Q už I 
už 33.00—1000 popierių. AdrerirfB

G. A. Baronas,
131 8. 16th StrM pitttbu»> *

TEATRAI!
Mockaus teatru Kompanija iš Chica- 

gos loš teatrus Situose miestuose: 
Waterbury, Conn. balandžio 14 ir 15 d., 
bažnytinėj salėj. Nedėlioj bus loštas 
du sykiu—po platu 4:30 vai. ir vakare 
8 valandų. Pelnas bažnyčios naudai. 
Union City, Conn. Gorman salėje, ba
landžio 17 ir 18; Cranford, Conn., Pult- 
ham salėjo, balandžio 19; Bridgepori, 
Conn. Dulbio salėje, 426 Mahi st, ba
landžio 20 ir 21. New Brltain, Conn. 
Lafayette salėje, 13 Lažayette et, ba
landžio 22; Bristo), Conn. Tovm salė
je, balandžio 23. Torrlngton, .Conn. 
Opera House, balandžio 24. Tose vie
tose bus lošiami teatrai asabiškai; tar
pais aktu bus rodomi krutanti paveik
slai Ui ruso-japonu karės Ir daugybė 
kitokiu: Dinamito dirbtuvė. Žydas žu
vininkas, Nusibankrutinlmas jaunikio, 
Ženatvė su penkiais doiierials. Gydy
tojas. Lnrbio šokis. Taigi užprašome

BROLIAI LIETUVIAI! •
Pirkite farmoms žemę su 

prie upiu ir upeliu, ant krauta 
ir didoku ežerėliu, su rojiška 
siu, čysčiausiu vandeniu 
klu veislių tuviu. Ta vaisi* 
lietuviškiems ir amerikoniškMRAH 
varna ir daržovėms, labai 
sodnams visokiu vaisiu. T»t*®^ 
žemė grynai Lietuvos i;veistu J*” 
nuo ten gyvenančiu lieti»vfej| ’ 
Nauja Lietuva. Užtai kviečia*®’^ 
lietuvius pirkti žeme farmo**^ 
je Lietuvoje, kur galėsime sus^ėv 
operatyviškai. Nereikės *******1^ 
ba fabrikuose dulkes ir 
ir be darbes bijotis.
tūkstančiu akru žemės in 
40 akru ir daugiau. Prekė akre - 
nuo 35.00 iki 312.00.
lengvu išmokėjimu. Gali P1*?**^ 
mokėti su 310.00 ir likti jo<^ 
Per tų žemę -eina 3 
Prie ėžero yra poninis 
mt netoli nuo Chicagos, 
krašte Michigau valstijos. VU- 
dokumentai duodasi 
Kas perka gauna kelionės ** 
gražintus. Kas nori daugina 
ti tegul kreipiasi pas manė j^Į 
arta per Laiškų ant šito adreso-^

Anton Kiedis,^^^^H 
59 W. Hth Plaee
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-LIETUVOS ŪKININKAS”
TJetuvių Demokratų Partijos Lalk- 

Jįu skiriamas Lietuvos darbo imo 
X išeina vieną kartą per sanvaltę 
^Vilniaus, Lietuvoj.

įme telp* teUingM UM" » *«>• 

ijptuvos ir kitų kraštų svieto. Lietu
mi metų prekė |1-80; Amerikoje >230.

’« -<•'• »rWn’,a U,,S tSVT' 

t.! uistrasykit
^,1. o UtCTll* Km ten d«lMl d*- 
2£lnl*m<> revollucljo* IMke. Vienu 
Sįrt.Ut pamatymo 5 Matai. Amo- 
rikoje vyriausiu agentu:

M. J- Damijonaitis,
3252 So. Halsted SL, Chicago, III.

Aukos revoliucijos reikalams!
u Benld, III:—P R»PŽi» |2.00; J. 

sveuitis 11-00; A. Vrza. K? Andriušis 
50c ; J- Gutevičius, A. Majoras, P. 

vaikelis, I. Dtedolikas. A. Keidošiu^ 
į Subačius. A. Kučinskas, J. Matulai
ti*. V Baltrušis, O. Baltrušienė, L. 
uakvila, A. Armonaitis. K- Mačlnkis, 
Baltrušiuiė po 25c- | Viso >7.o0

DU STEBUKLINGI DAIKTAI.
Kas prisius >1.00 aplalkys stereo 

•kopų? P« Auri gali matyti padidintus 
^veikslus: upes, mares ir žmones kur 
T taip kas gyvena. Teipgi aplalkys 

su kurio prgelba galima surink
ti saulės spindulius ir su jais ką tik 
nori uždegti.

Jos Barin,
126 Grand St., .> Broklyn, N. Y.

ŽMOGAUS SVEIKATA!
0Wa tau kad plikas.

Nanjanslo išradimo gyduolės sulai
kymui slinkimo, sugarblnlavimul, nu- 
aažymui ir užauginimui plaukų; ant 
nuplikusios galvos sulaiko slinkimą 
plaukų Į 3 dienas, jeigu naudosi mano 
gyduoles, kurios Išvalo kraują; geriau- 
eaofi gyduoles ant svieto. Prašalina vi 
šokias . ligas, vyriškas lytiškas ligas, 
moteriškas ir valkų. ' Užlaikau gerus 
maistus nuo reumatizmo, sausgėlos, 
kaulų gėlimo, prašalina tą viską Į 3 

1X00. Nuo dantų skaudėjimo, 
gustoja akles mirksnyje, 50c.; nuo pa
sikėlimo gumbo 35c.; nuo nugydymo di- 
dervinių |1.00; nuo nugydymo karpų 
ir komų ant ranfcų ir kojų tiktai 50c.. 
nes jeigu nuplaustai juos su britva ar 
kuom kitu, tai jie dar labiau auga, 
kornus nugydo Į 3 dienas. Jeigu šlam
pa ir prakaituoja tavo kojos ir atsi
duoda baisia smarve, tai vartok musų 
gyduolę. k»ri tuo jaus prašai ys tą vis
ką ant visada tiktaf 50c.; jeigu yra 
toro stuboj blakių ar kitų vabalų, tai 
vartok musu žoles, o tuojau pamatysi, 
kaip jie visi pranyks. Turiu iŠ Prū
sų Trajankos 28c.; nuo susišlapinimo 
lovoj—13.50; nuo stokos vyriškumo— 
$4.00; nuo užsikrečiamų daugel viso
kiu ligų — |7.00; nuo miego, idant kū
dikis miegotų tiktai 50c.; jeigu nemie
ga tavo kūdikis, tai vartok musu gy
duoles, kurios prašalys visas vaiko 11- j 
gns. o kūdikis žniegoe dieną ir naktĮ. 
Nuo dieglių |1.00; nuo pučkų ant 
veido—50c.; kraujo užžuglntojas $3.00, 
jeigu nori būti dailus, drūtas Ir riebus, 
tai vartok tą gyduolę; nuo moterų ligų 
ir’nevaisingumo ir tt. neseniai apsi- 
▼ędusiems darinėju puikias rodaas tik 
už $5.00. Męs užlaikome visokias žo
les ir gyduolės, kokių pas kitus gy
dytojus nesiranda ir tų gyduolių čionai 
garsini negalime, bet aprašykit savo 
ligą arba nuo ko ir ko nori, o męs viską 
jums suteiksime. Neik pas Amerikos 
d-rus, nes jiems tik rupi žmogaus-dar- 
bininko pinigai, o ne jo liga. Gyduo
les siunčiame Į visas dalis svieto. Se
kretus užlaikome šventoj slaptybėj. 
Norėdami gauti atsakymą įdėkite už 
10c.. markę dėl visų informacijų. Ad
resuokite teip:

Prof. Le<x P. Gete hz,
Box 64, Jamaic*, N. J.O.

A. L. Graiczunas, Ph. G.; M. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ro> ptvet Chicago, III-

Lietuviai, nesiduokite sava apgaudlnltl vteoktem* proAace&taa. *j>*cljaltotam* ir 
lundaktariam*. pa* kuriuo* Ilk pinigu* lukllate, o ***Mratia Ir tetoiukP* negaunate. 
Jei *ergl kokia liga, eik pa* Dr. A. Uraičuaa, ji* duo* tetoingg r Jį dyMl ir pa*Sky*, 
ar galima ligydyti Ir kaip ilgai gydymą* traukti*. .u

Dr A. L. Orai* u n a* iteBUVadiicjo dar jokio ligonio ir U pirmtr >amal jnio pasako, ar 
ligoni* yra Ugyduma*. ar ne; Kurį apsiima išgydyti, išgydo graliai uimoke*tĮ.

UI Bušetatu* visada užstoja ir kompanijų agentai nenup*nnAnan«¥ Su*el»tlem* 
prte darbo, karų, geloiinkeiių fftt, sutelkia gt*lC| pagelbg ir rodą^ »u^tatl*jte, kiaug 
br. GraUuno rodo*, gavo visada gerų atlyginimą L ’

Gydo vitcHat UęattoUirtvmo.- VyrUkat, MottriUuuir
ValtMdot pritupimo Hgoadų ž«*ddra ir inMioma; A'uo t ryto M 10 rwt vaiaro.

Telefonas 73S9 Yerd*. q

Iszgydau io 5 dienas HVUROCELE
_____ \ju_____________________________ (< V PagMl'MM _

Laivu Kalendorius
Šitas Kalendorius parodo kada, ■ iš K-ar ir koki laivai išplaukia j 

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

kelione kaštuos.

Šifkdrtė kaltuoja

Storeoekopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėllo, abrozėlis pavirsta į na- 
turallšką paveikslą, kuriame matai čie- 
las grupaa žmonių, t Hoby, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, darius ir 
teip toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia į natu- 
rališką ėsybę, padidina jį atskiesta 
žmogy nuo žmogaus ir išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoekopiškuk paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

Serija susidedanti iš 100 sekančių pa- 
veisklų: t
101 
102

■■■ I ______ ĮJ__ L2į^2įįj™į_.i-.į Vinilu |f (kaud*H*Mi

Ugydaa kUkvianf sergantį Varicocei*. Striktura, taipgi uAkreUsnCliu kraujų utnuody. 
jimu*, nusilpnSjitnų nervų, Hydrocelf arba vyrų lytllka* liga*. Tokia* Darata* ofortas tei
kiame viaietn* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliohko* vfioktų daktarų be patektu!* Ir ildavg 
tavo pinigu* dykai, vardan parodyti jog ai turiu vienintelį būdų *u kario-pagelba ant visados 
J u* llgydysiu

Nemokėkite ui nelšgydymą tiktai už Išgydymą 
Skaudijimu* akUvio, kepenų ir lakatų, non Ubai už*i*en*ju*lu», iigydau galutinai.

PLAUČIAI
Sergantieji* dnsalla, bronchitu 

arba džiova Ugydomi galutinai 
naujauiia mano metodą per įtrau
kimų O x a 11 no gatų.

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

Al iigydau kiekvienų greitai ant 
vUado* ir didiiauaioj paaiaptyj

VISOKIOS PATARMES 
DOVANAI!

l**gyd*u s*)qUb»
■OTERliKAS LIGAS.

Patinime* gimdo*. akaudljimui 
peilį, tadtligy. pagal mano meto
do* •utatoytu* vaUtu* 14 gydau pa- 
•akmingiausiaL

KRAUJO UŽNUODYJIMUS. 
ir odo* liga*, paveisdan: Uldri- 
mui, *ksodulin*, plaukų nualln-

Rpeciallsta* moterų ir 
vyru h<«.

KALBU LIETUVliKAI.

DR, L. E. ZINS, 247 Y. Madlson ir kampas Sinjomoa SL, CHICAGOJE.

103

104
105

106

107

108

109
110
111
112

113

114

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tavory krovimas Į di

deli oceanlnį laivą.
New York. Pilies darias (Casttte 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pam&- 

ryj.
Niagara. Patkavlnis vandenakri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse 
Shoe Falls from Goat Island).

Chicago. ■ Auditorium viešbutis 
Michigan Avenue.

Kaskados ir pokylinė svetainė.
P. Parodos 1904m.

Jioki Indijon** namleje.
Moki indijony gyvenimas.
8ioux indijony vadas, He-No-Fraid. 
Vartininkai (TYie Šen t i nei*) 3,043 

pėdy augščio, Yoeemite, Cal.
Motina glriy, 63 pėdas apėmio. Yo 

semite Klonyj, Cal.
Magdeienos Kolegija, Oxford. Ang

lijoj-
115 Airija. Klllarney, pilis Ros*. 
116

163

164

165

Ir
166

167

168

169

170

Tautiškas priešpiečių namas ant

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybė 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip 
tiškų lotus kvietky pilname iy 
dėjime.

Junity žinyčia Honmoku, Yokdh* 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, diaučiu* dir 
bantis lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Kriauklinli; 
tuvių pardavinėto jaus stotis.

Paroda ugnagesiniy atletų. Voko 
hama, Japonijoj

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar

LAIVO VARDAS Kompanilo* VirdM
Pertas 

S kur išplaukia
Dieni Išplau

kimo
Valanda 

išplaukimo
Tilžę jEydtfctt-

> nu»

AMERICA......................
BLUECHER..................
BREMEN...............................
BALTIC............ .  .
BATAVIA.................... ....
CANADA................................
CYMRIC..................................
CARMANIA..................... .
CAMPANIA.......... . ...............
GIEDRIO.................... .............
IJETTTHHLAND..................
OLDENRURG......................
DOMINION...........................
GA88EL.................................
CEHEMNITS........................
EMPREKSOF IRELAND.. 
EM PRESS O F BRITAIN... 
ETRURIA.............................
IVERNIA..............................
KRONPRIN7. WILHELM. 
KA18ER WILHELM II.... 
KAI8EK VVILH.d GR.... 
KROONLAND......................
KAISER. AUG. VICTORIA 
KENSINGTON.............
LAKE MATIBONA ..........
LAKECHAMPLA1N..........
LAKE ERIE.........................
LUCANIA...................... .
MAIN.......................................
MAJESTIC.............................
MERION ..............................
NEW YORK ........................
OCEANIC.............. .............
OLDENHURG.......................
PHILADELPHIA................
PENNBYLVANIA..............
PATRICIA....................
PRKTOttlA...-.....................
RHEIN.............. .....................
8AX()NIA............................
SEMLAND ...........................
ORAF VALDERSEE.........
BT. PA V L.............................
BOCTinVARK....'..............
TAUTONIA,..;....................
TRAVE......................... ..
VADERLAND......................
ZEELAND ...........................
cm LIG.............................
FINLAND..,........................
BT LOVIB............................
1VEIMAR...............................
BRANDENBVRG................
BEYDLITZ..........................
DARUSTAD ......................
NORDLAND.........................

Hamburg American

White Star 
Hamburg-American 
Dominion
White Bear 
Ounard

White Star 
Hamburg American 
North German Lloyd 
Dominion
North German Lloyd 

Cansdian Pacific ii.

Cunard
Cunard
North German Lloyd

Red Star 
Hamburg American 
Dominion 
Canadian Pacific

New York

New York

Portland 
Boston Masa 
New York

New York 
New YoYk

Portland - 
New York 
Balti mere 
Jt. John N. _ 
Montreal. Que. 
New York 
Boston Maaa 
New York

Portland
St. John N.

B.

K

Balandžio 25 
Gegužio 4 
Geg. 
Birželio 
Balandžio 13

28
14

„ 25
Balandžio 23

Balandžio 19 
Balandžio 30 
Balandžio 27 
Balandi. 13

28
2

19
Gegužio 
Balandi. 
Balandžio 19 
Balandžio 27 
Balandžio 30 

„ 23
Gegužio 14 
Geg. 
Gegužio 
Balandžio 18

23

7

3 po piet 
10:30 ryto 
10 po piet 
4:30 ryta 
5:30 ryto 

diena 
ryta 
ryto 
ryto

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 
38.30 
37.95
37.95 
41.95 
36.45 
44.20 
44 20 
38.3G 
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
VMS 
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 
38.30 
38.20 
38:20 
43.95

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
35 15 
43.80 
37.80 
37.80 
37-0
36.65 
36.30 
39.80 
37.80 
43.80
36.65 
43 80 
38.15 
39780 
39.80
36.65 
43.«T 
43:80 
38.15 
38 15
38.15 
38:15 
43.80

2 
,8 

7 
H 
11:30ryto 
6:30 ryta 
10 ryto 

2 diena 
10 ryto 
10 ryto 
12 diena 
12 diena
2 diena 

ll:3Odien 
10 ryto 
7:30 ryto 
10 ryto 
10:30 ryto
9 ryto 

diena 
diena 
diena 
diena

1030 ryto 
10 ryto 
10
10 .,
9 30 „

3 diena
10 ryto 
930 ryto 
3 po piet

10:30 ryto 
630 ryto 

10 ,. 
12:30d i en 
3 diena 
9 ryio 
9.30ryL 
2 diena

10 ryto 
10 ryto
7 ryto 

3:30 po p 
12 diena 
10:30 ryto 
9:30 ryto 
10 ryto 

1 diena
10 ryto 
10 ryto 
10 ryto

2 
10 
12 
12

30 
Balandžio 13 
Balandžio 27 
Gegužio 4 
Balandžio 11 
Balandžio 17 
Gegužio 4 
Balandžio 13 

24 
Balandžio 27 

.. 27
Gegužio 25 
G gūžio 4 
Balandžio 27 
Balandžio 17 

„ 16
. 26

Gegužio 18 
Balandžio 26 

10 
Gegužio 3 
< iegužio 18 
Balandžio 13 

.. 27
Gegužio 4 
Balandžio 20 
Balandžio 10 
G«-gužio 11 

.. 1
Balandžio 24 
Gegužio 4
BaĮtūžio 20

New York

New York 
PIPladelphis Pa 
Nvw York 
New York 
New York

Cunard
North German Lloyd
Whitė Star
American
American
White Star
North German Lloyd 
American
H a m bu r g American

WATERBUBY. OONN.
Jonai Žemantaucka*, 39 W. Porte? Su 

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponi*, 21 Pleaaant Stn

BALTIMORE. M D.
L. Gaw!U, 3018 N. Wa*hlngton it-
Joną* Želvi*, 711 W. Lombardai.

J. Luta, 26 So. Greta »L

PHILADELPHIA, PA.
d. A. Ignotą*, 1028 So. 2nd SL 

PITTSriURG, PA.
lonaa Ignotą*, 13 Diamond Sųuare S.8.
(. M. Maakeliunap, 3131 Furbe* it.

ELIZA BETH. N. J.
iVm. Boczku*, 21ff*im*L

WE8TViLLKiLL
V. 8. Kreivėną*. *v|

BROCKM0N, MA89.
K. Balcgiuna*^571 N. Matn K.

MINERSViLLĘ, PA
Juozas Ramaeauakaa

KPRINGF^BLD, ’ ILU
J. KLetnbauaku, įi , j>uMlllruw

WORCESTER, MASA
Ant. Bernotą*. 13 Harlom *l

' . gilbeIto^pa.

X AttibrazeTIcsiui1 B6t 4 V

PITTUBTRG. PA
Fort. J. Bagocnua, 1914 Aun 3l »

NEW HAVEN, OONN.
K. BlažaitU, 317 Ferry Su

North German Lloyd 
Cunard 
Red Su r
Hamburg American
American Line 
Dotn.nion, 
White Star
North German Lloyd 
Red Star
Red btar / 
American 
Red Star 
American 
North German Lloyd

Bailimore 
Boston Naša ■ 
New York 
New York

Portland 
Neu York

New York

Yokohama, Japonijoj. Altorior, a? 
šaiua* jaunų gerbėjų Matsor 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokylio 
Matsuri altorių. Yokohamoj. 
Matauri pokyli*, muzikos pa*toU?

Ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj 
joj.

Yokohama. Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtoja*, rodanti* aavt 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės smeto 
nos šėtroj. Yokohama

Japoniška* žvejys prieplaukoj. Yo 
kohatna.

JaponieČIų būdas eiti pallrin.
Trepsi į Kigomlių tiuyčią, Kyo 

to, Japonijoj.
Kyoto. Japonijoj. Kigomizų žlny 

čia.
Auksinis pavillonas ant ežero Kin 

kakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
Senoviška žinyčia Fujtyama. Mt 

Fuji, Japonijoj.
Teatro gatvė. Ilgio vieną mlllą, 

Osaka. Japonijoj.
Nara, Japonijoj. Tūkstanti* žibiu 

člų prie Ka-«uga-No-Myia ttay- 
čtos.

Nikko, Ja poni Joj. Sanovėa akmeni 
nia šuo. sergiantU Nikko žinyčių 
nuo Piktojo.

Havaiiškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monolo* 

upė*, Honoiulu, Hawal.
Daktilinių paimu kelias, Honoiulu.

Hawai.
Hawališka moteris, gaudanti Pee- 

heal. mažiukę kriaukUnę Siuvai: 
tę.

Chlniečial renkanti ryžius. Hawai.
Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė y’alparaiso, Chlle.
Jamalcos Brooklina gatvė, Port 

Antcn'o.
San Franci»co gatvė, Mexlco City. 
Didysis pilsčius, Metzico City.

i “Jojimas iėnimis”.
I Mano apgjnėjas.
' Kalėdų rytas.
I “Tėve musų, kuri* esi danguose”.
» Pag  ̂vėlių karė.
» šėrimas kačiukų.

Telrekopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja.......................... 13-00

100 tų pačių paveikslų b akselyje
be teleskopo ..............................32.00

25 paveikslai Iš Jcxau* gyveni
mo  ............  11.00

Pats vienas teleskopas bo paveikslų 
kaštuoja 11.00.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kad* turi teleskopą, ta! 
gali imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks į tą patį teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEW8KI,
3252 8o. Halsted 8t., Chicago, III.

71

172 American Philadelphia

Įėjimas į Muckroas KU storių. Ai
rijoj.

Siaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Kate- . 

dra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės, 

pilies.
120 Vokietija. Laivas apleidžlantis Ko- 

blenc’ą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborgo.
Šveicarija. Mount Hianc žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žiuvinis kiemas, Alhambra, Graną 

da. Išpanljoj.
Katedra Notre Dame, f u-kada. Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
Tullerinų darias, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
Palociai tautų ant upės Selna os, 

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francljoj.
dės Champs Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operos palocius, Pa

ryžiuje, Francijoj.
Tvirtynė Sv. Jono Ir Katedra,Mar^ 

seilles, Francijoj.
Laivų užplauks ir ežeras, Viliefran- 

cbe, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Vilią- 

franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palocluje. 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
_ Italijoj.

142 Koloseumas, Ryme, Italijoj.
143 Neseniai atkastas palocius, Pom

poje, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, MHane, Itali

joj. .
Kelias Sv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
Šėrimas karvelių ant pleelaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias Sv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare
Oceaninls pakraštį*, parodantis ke

lio užuolanką, Algiera
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Bename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
AIil

Mahometonų bažnyčia Sultano Ka
sau, žiūrint, nuo Ciadelio sienų, 
Kaire, Egipte.

Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjimas Į palocių, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

117
118

119

121

122
123
124
125

126
127

128

129

130

131

132

133

134

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183

184

185
186

187

Chicago, Ilk ]

ŽIŪRĖK!
engvu išnx> 
rkai su klek* 
io® masinte 
raitės. R<* 
itn. ; S

135
m

136

137

189
190

138
191

139
192

140

MOUNT CARMEU PA.
Jonas Banis Bos 541

EASTST. LOC18, ILL
Folix J. Galminas, C3? CoUinsvilio Avė.

BEGOK |*YN. N. Y.
E. Froomes, 73 Grand |L
4. Diriulaitis, 155 Metropolitan ava. .

PHILADELPHIA. PA
M. A. Ignotas, į 1028 80. 3-nd St.,

BALTI MORE, MD.
Wbj. J. Morran,

8. E. Oor. Sharp A Camden atr.
J. Din medi*, 521 Columb n nte.

J. Luta, 22 Greon »L

Knygų Kataliogas,
ŽIŪRĖK!

Ant išmokest’es 
šitas laikrodėlis. 
Gryno aukso 18K., 
dvigubi “Hunting” 
lukštai, gražiai iš- 
kvietlMotas, gerai 
laikų rodo. Gva- 
rantuojama ant 25 
metu. Kitur pirk
dami mokėsite tik- 
ral |45.00, męs par-

? duodame JĮ už >11.00. Jeigu negali vi- 
■■ *88 lH-00 sykiu prisiųsti, tai prisiųsk 
JUO. o kitus 19.50 prisiusi faplaikęs 
laikrodėlį, kas mėnesi po 50į„ iki iš
mokėsi visus |9.50. Dovanai tam, ku
ris pirks tą laikrodėlį duosime drukuo- 
jan.ą mašinėlę, leciugėlį su kompasu 
ir puikių armoniką. Kas priaiųe visus 
111-00, tam duosime gvaranciją ant 
|metu« o kada tik panorės, galės per- 

ttainytj ant kito laikrodėlio vertės 
. 145.00 arba kito daikto musų katalioge.

Dykai tam, kuris pirks laikrodėlį, arba 
ant išmokesdee; jeigu kas nori 

Šauti kataliogą, tegul prisiunčia 25c. 
150.00 atlyginimo duosime tam, kuris 
iarodys, jog tas laikrodėlis nėra gryno 

Norėdami gauti atsakymą, in- 
’ėkite už 5C. markę. Adresuokite teip

I J. M. WH*on,
»1-12 Chatham Sųuare, Nevy York.

141

193
194
195
196
197
198
199
200

pu*lap . Chicaffo, UI. 1908 m. šioje knyjroie 
talpa keli tuntai arealu paiaku: apie roja 
(dangų), CyHlu. p. kla; apie giltine, mare, 
kelera. apie dra*** uiutiM). velaia*, «« vai- 
diniasat ir it. FMsks* IMsamo* 4 hi<ų* 
kalboj* kokioje b«vo pnaakotoa Kauno gult, 
pagal nonMIn kalba. Suvaiką gub. i«gal 
•avalkMta kalba.Prute Lietuvoj* pagal Pra- 
*u lietuviu kalba, Daukijoj pagal dtuku kalba 
ir it. Km megtla gr**ia* palaka*, tegul nu
siperka Ua knyga. Prak* aaapdar ... li fto 
▲pdarytoa.............................................. WOO

4-4 Ii m*no ■ t*įminima (*u autoriau* paveik- 
•la). ParaM Dra* Viuc*. l’ielari*. tpaudoa 
parvng* Dra* J. BMMavMUn*. Chicago. III... 
190S m , puti. 301. Gražio* apytaitfISr i* gy
venimo aodMlų... *..........................  70c.

07 Ltatuvilkov Pasako* Yvairio*. Dali* 1. Si*.

144

145

146

147

148
149

151

152

ture*, tam geru ir gražiu pa*aku n te k ado* ne
truk*. Prak* neapdaryto*.................... I19ri
Apdaryta........................ Sl.&O

Apdaryta
69 Ltetuvlėko* Pasako* Yvairio*. Dalis ITT. 8u 

rinko D-ra* Basanavičius. Chicago. iii.. 1904, 
puti.363. Telpa čia 308 grąžte ir labai juokingu

70 Ltetuvtlko* Paaakt* Y vi irto*. Dali* IV. Bu-

II.AO

Ii.aa 
150

[akUaSti

NORI GERA IR GEROJE VIETOJE 
f v. lota?

Jei teip, tai pirk lotą ant Auburn uly-. 
cios arba ant 33rd ui. priešai Šv. Jur- 
8J0 bažnyčią. Lotai dideli, turi dvi 

gražioje, ramioje, lietuvių apgy- 
J^ntoje vietoje, priešai lietuvišką 
bažnyčią.

i prekės npo >900 |r augščlau.
Bie lotai metų bus verti >1200. 

tiktai 19 lotų ant pardavimo. Pa- 
L skubinkite kas norite įgyti gerą, g«- 

•oje vietoje lotą, pakol dar yra iš'Jio 
I Pabrinkti.

Lotų agentai;
■ *- 0(szcwski, 3252 So. Halsted St

ĮjWį-_ VVcUgierski, 3137 S. Morgan St.
pričia, 3244 So. Morgan. SL

153

154

155

156
157

158

6fc LIET U VOS” AGENTAI
NEW YORK, N. Y.

A. Lesnisirskis, 144E.Houstan 8L

8o. BOSTON, MA9S.
Nlkod. Gsndrolis; 287 3-rd Street

NEWARK, N. J.
V. Ambmtevioiin, 178 Forry st

A. Stanelia 66 West 3t

159
160 .Chlniečly t vlenbuoriniai. laivai į 

plauknj Hong Konge, ChAnljoj.
• 161 Gražusis kelias Sbanghsi, Chlnfjoj.

162 Žvilgi® ant viešos turgavietės, 
Sbanghal, Chlnijoj. į

BROOKLYN. N. Y. 
8Un. Rlnkevricsius, 73 Grand st.

8H1NANDOAH. PA1 
Andrius MmsIs, 131 8. Kslnst.

SCRANTON, PA. « 
Jos. Petrikis, , 1514 Ross Ava,

Viri parodyto* prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio. Žemiau 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką.......... .......................$16.00
„ ,, Bostoną...................................... 516.00
„ M Philadelphią...................................£15.50

, H „ Baltimorų.....................................115.00
d „Montreal....................................... .$15.00

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

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? Ne! Męs turime dar daug daugiau 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

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

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

paro-

Q6S Mlndaurl* Ltatuvoa karalių*. Chieaco, TU. 
W»,pu*LM. Irtorilka* pareik*!** pnakiaoM 
aktuoa*. Lenkilkal |>an*M Juliui Movacki, 

, IktavUkai vert* Vincą* Kapas* (Dra* Kudir
ka). Kayg*M paakina ypatiu«al myliotam* 

.......... ............................................... -95o

kalpir No. fio vra Ma»koil)o* centuro* dalel- 
’a Ir lodai gali boti Lietuvon aianCtama. lOo

-Mnldteda ant
:u yra Semi, ii ko JL 
Ir kaip lukaal. kai yra 
Ii* ir kaip )o« toli vi*-

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po................. -.521
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po........52
Virš 1000 rublių, rublis po.................-511

Pris kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c ant pačto kaštų.

Jei norira, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikščiotų Ir niekur nežutu. tai siųski- 
• per ‘Lietuvos’redakciją, adresuodami:

A. OLSZEWSK1
924 33rd Street x Chicago, III.

PADARYTI MONUS
TDOnUB

JONAS ILGAUOAS

to* retai matomo* ivalgždėa.Yra tai vienatinę 
knyga. U kurio, žmogus gali tikrai ap.livięjtl
Drūtuose, gražiuose apdaruose .......... 61.00

471 Akyvi apsirrllkimai * v tote, ant kuriu žzno- 
n«i noolatai žiuri, bet te gerai ne.uneaąta, 
Chicago nU 186fc-r»*l n. S* paveikslai*. 
Parodo iš k<’’ o*' žaibai, griausmai, lietus
U sniegas. ka* yHs debesiaL ant ko ji* latko*i, 
irtt............. ...................................................300

476 Aritmetika- Kayga ikimokinimul rokun- 
dą Prak* ......... ...............................

480 Biologi> Attik Mokslą* apie gyvus daik
tus. Pagal ptdf. Nusbautna »uta(»* Szęrnas, 
Chicago. 11171661, pusi. 147. Su pavclkslšllais. 
Tai yra mokslą*, koktu bodu radosi *utvSri- 
mai ant mu»u **■»«*, kaip j tevys«*i pradėjus 
ano mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu.

®O7 OMBto* I»torl>, pagal Povilą Bart, vert* Dv.
A. Baeevičia, »j>auSa „Liatuvoa. Chicago* . 
111. 1908. pu.L ate Kaytela »U daugeliu pa- | 
vvikalaliu: gyvu Ii n. vabalu, tuviu, tmoniu. nte- 
d*iu ir akmenų, trumpai, ailkiai ir supranta
mai Uallkina rtmto* tatortją. ypaC tuo» da- 
lykua, ant kuria tmone* n uola ta i tiurl. betJu 
gerai neaupraatą............... .■„,..r...,,...oOo

BOS Gamta* pajtago* ir kaip Uju naudoti*. Pa- I 
gal Bitn*ta tūtai** 8ierna*. Chicago, III. 1904 
puti. S8S. Bvarbio* mok*li«ko« verte* knyga, 
M daugybe paveikslu yvakria »" Jnertju ir 
kitokiu peiataL*u aat iluaudojimo gamtom* 
aiWr~ - ....... . .................................

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: be**t (byst) žvėris; 
eight (eit) aŠtuoni; eye (ai) Akis ir tt. 174 
puslapių, su prisiuntimu $1.25.
NAUJAS BUDAS itSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, 
be pagelbos mokintojau*, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigu* reik siųsti “Money Orderiu” 
ant šio adreso:

P. MIKOLA1NIS
Box62, N«w York.

NAUJIENA MOTYNON

ADRESAI 
CENTBALIŠKD V1RŠIM1NK0 
SŪS1VIENYJIM0 LIET. AMERIKOJE! 
Prezidentas = P. W. Birštonas

Vlce-PrezM. = J. Tarella,
22 Star SL, Aasenia. Coss 

Sekretorius = ■. J. Damijonaiti*,
3252 8o. Halsted SL, Chicago, Iii

Kasierius as J. Skritulskaa,
26 Broad SL, Now Britai*, Cooa. 

KASOS
A. Ramanauskas,

GLOBĖJAI:
122 E«ex Si.,

mančio* pasako*, bari; 
tytoja ir kiau«ytoj|ų-.. 
Drutuote apdaruos*

07 Pamokslai limlntira 
galvočių vi*u amilur i 
lapin tlM Szitojej^k
iio*. juokingo* ir flMn____ ________________
nori turtti gražiu, biokingaiir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nū*lp4ric«Ua knygele, o tur*. 
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo 
kė» duoti itmlntlndMttteyiBa............... SOc

ŽOO Pasaka apie Kantri* Alena, kurt per SS ________________ ____
metu valklčiodamKgb irti daugybe bMu ir 003 Pačilma* organiiko *vtoto. Pi 
varguUkent*jo. Chicago,Iii. 19m.puU.S8.UOc ----- -- ------- - ------T"

114 Poną* ir Berną*. ObteSiM TU. 19M puil. 64. 
Apysakaite L Tols to tau* U gyvenimo masko- | 
lilku katBu-.'iu; žingeidi norinčiam au;ipa-

* Sinti su buvlu ir sanivtfotn* gyvenimo maafco- 
Hlkekaimtečiu; N verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtai* vargu žmooamto.... ISo

494 Robin»ona» Kruztu*. Grali ir moralllkn pa
saka. Antra pertaiiUa laida. Chtoago. iu. : 
1906 pusi. S....... v............... . DSo

180 Žmogus NepHnfkis. Vert* ii irediiko Nčrt* ' 
Chicago, IU..1M99. pusi. SS. Graši apy*ak41«: 1 
kaip turtingo prekijo aunu* apsivedė su var- J 
ginga mergina ir laimingiau gyveno ui kita*, 
■u turtingom* apgfvaduslut................. lOo

Vlrazutinia pavclkila* porodo automatiuka nrba 
pautu panti lopazy. Yra tai naujau*** kzradhnaa. 
Kuria aumailna ntAynu vargus. Reikia tiktai ni
aukti, .pr«Bd*lua,o lopazto *up*ispata per i*zUs* 
adyna teip, kaip molyno* ranka supamas: galim* 
paleist arba sustabdyt kada nori. Dieno* laike mo
tyn* gali palikt kūdiky tepstyte H-atlikt javo 
Irakntni darbu, o nakties laike gali gauti ata*k»a

824 Bank SL.
Waterbury, Coha

Knygius «a» M. Paltanavičir
15 Millbury St Worcester, Mass*

A J. Povilaika,

tarborte, Mhakolijoje. JI yra maskohiko* 
yaldžio* ceaiuruota ir todėl ja galima iri ] 
Ltotava paraloatL Maakoltjoa valdžia joapar- 1

•Ml Oaetane veltana negu niekad. Kon 
hmm akt“ “—‘ •— —*-•—

&P-ia. 
ygntai 

Centura* 
ėUma...,

BSri Kaip gyvena augmeny** Chicago, III. 1901. j 
. pu*l 139. Su paveik*!*!*. Apraio y vairiu* šiu

šu temė* augalu*. Ju »n<i«jima. atmainą* n- 
i vi ir pl*tejima*l nuo n>enkiau*iu augalėlio Iki 
Į diditaiuiu ir lobullautiu..........................33c

_ ___ ___________ ___ “ _ _ "’agal IJlttneri 
~’*utai**,Š»«rnaaT Chicago, III., 1906, pual. 137.

Su pavelk»l*l*. Yra taiUtonja augmenų ir gy
vūno nuo m*n u teniauilu talku pagal mok»- 
lllku* lityrlnė.jimu* *u*ektu» poiemintuo** 
• iuoganiuo**. Knyga didelė* mok*liiko* ver- 
imrr................ .................  '35o

Bfl7 Spėka ir Nedega, principai priginB Inte su
rėdymo vtaa to* drauge *u morališku mokslu 
ant anų paremtu. Visiem* suprastinai paraėe 
prof. Dra* L. Buechner. pamil XIX vokllka 
laida *u matai* pridėčkpl* Ui senesniu laidu 
lietuvilkni pergulite Dra* J. Bzįiupas, Chicago 
III.. 1903. pu*l. 380, »o paveiksiu ir biografia 
ratallau*. Yra tai mok»la* gvildenanti* gam- 
rtdv»Ik’“’ kUrl“°‘ toOn** ’adl.n*. D91’ff O ftknlni darbu, o naktie.' laike gali gauti .Uakao

no.i fr*d* bu* *vteu> pabaiga tegu. P*r»knito {^“duo* nlUBUinta preke 36.50. Pinigu* gali- 
Ai* korsete........>•••»••• »<•»•••••••••• •••<•• | nridntlT rta*P Rfbte DAOlO (/TUV”

NAUJAUSIAS ISZRAOIMAS
ggjff OEHMtTOLOCIlOS MOKSLE.

Daugybė odo« ligų paeina nno 
neAvarnus užbiialkjtuo ir ux».kn>- 
timo teipgi ir nuo vidurinių ligų 

' ™ baugumas gauna pučku*, pleis
kana*. slinkinif plaukų, plikins* 

per apsileidimą Gydo.1 pas oeatąakan&ui 
daktaru* ar agentus, kurto tik pinigus Ulvl- 
lioja, o paskui r*»ot* mums, kad ėmėte daugy-

negelbėa (Taigi meldžiame mums darodytl, 
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis »pf»ą- 
tas). Turim* tūstančio* crigiaaliUtų padė- 
kavonių ir ta gaikmaant **ute prisiekti. Teęsl 
bent vienas daktata* paroOo uaasnatiek pao*- 
kavonių. o mes duosime didelį atlyginimą 
Plika galva sunku xydyt i. jeigu senas ir gaiva 
žvilga, tailo pa<elb»UJa*galintabet jeigu 
na*, o turi ratu* plauko*, o ant odo* matyti*

TU. 1909, pust te šita 
Ir No. 910 yra Maateolijos 
gali būti Lietuvon alun- 
.LT..............................

, Pinigus prisiųskit per Money Order’Į 
ar reglstravotoje gromatoje adresuoda- 
damas:

A. OL8ZEW8KI,
3252 8. Halsted 8L, , Chicago, Hl.^

F. A. SYMKEWICZ 
1140 80. OAKLEV AVC. 

OHIOASO. ILU

rilų.teUingM oiu-ta- 
Ka« nori penitikrąi-

________ _8HI dre«**
J M BRUNDZA Co .Cbemiit
New Yorh & llrooklyn- U S-A-
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Musų lietuviški pardavėjai

niiB

den

Rakandai furniture mo

nei

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

DENTISTASHALSTED a 14” STS

MADISON MEDICAL INSTITUT

Petras Stefonaltis, 
Pardavėjas No. 117.

Ona Kučinskiutč, 
Pardavėja Na 114.

John'* Supply House 
PU ten S tafta, Chicago, III

Akių liga ------
ą,' Didorvi

Otto tuklia. 
Pardavėjas No. 33.

Boa 110 Grampian, Pa.
SL Bakaitis.

Boa 335, Pructor, Vi.

Tuom
New York 
tojum ir geri 
kiti daktarai, Institutai, ar

Męs turime teipgi geriausius pečius 
už visų pigiausia prekę.

Pirmiau dirbt 
negalėjo, k an- 
kino kotu, 
lys, norviė- J 
kurna*, abol* ™ 
nas nusilp
nėjimas nuo 
slaptai ligos 
nuo ilgo lai* 
ko: pasak* <5 
m ingai liko* •* 
ai išgydytas. •

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 
Building, pnesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydynia kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkasir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, 
lengviai nu vargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neczystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitoki iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma.‘ Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikira 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkancziu prie darbo, 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu.

Lietuvys sdvękalao, baigia mokaią 
Jurisprudencijo* čia Amerikoj. Veda 
visokiai p rovus, civiliškas Ir krimina- 
liikaa, visuose teismuose (suduoee). 
«yv. 3112 S. Halsted SL, arti Šįmet gatvės

0FFI8A8*—Kampai 81-mot ir 
South Halttod Gatvių

CH1CAGO, ILL.
GYVENU A8 VIKIUI APTIEKUS

i smaooniu, kaului Ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. NMilpnejiną 

nuomario, norvilkumo, 
______ ___ nebūtų, | trumi

Pasukimo H e morenų. Nemiegojimo, sunkumo k

Kozmlnsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Guudotinoms tautiškoms ir baž
nytinėms ’Jradgystems iszdirba:- 
Karunas, Amcrikoniszkns 
Weliawas, Szarpes, Juos
tas. Kukardan, Ženkleliu*, 
Kepures ir dėl Marozelku, 
peredua.

Traukia dantis bk jokio 
8KAUDKJTMO, IN STATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojos Ir Chirurgas 

8800 8. Halsted aU, Chica<o, III.
Gydo visokiai ilgas motoru, valku ir 

vyru. Tapigl tari didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias 11 m paneliai 
uisleenejuslas ir paslaptingas vyru Ilgas 
Daro operacijas pasekmingai.

„Vadovas j Sveikatų”
Tas institutas as tik yra gelbėtojom sveikatos Ir gyva

sties, bet kad yra goriausia pr foteli u žmonių. tai 
ikJavė labai naudingą daktarfiką knygą „Vadovas j Svei
katą”, su»irU200 didelių lapą didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, M tik mokės nuo visokią nelaimių ir Ilgą 
«r a'M, bot ir kitas galės pamokyt To| ksygol teta
pai yra plačiai apralyta, apie vyi ir moterų lytiiką gy. 
vėsimą Irtt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
nauląją dldesnią knygą trečio įdavimo, kernas japturės, 
kuris atsiųs 10 centą stampomis už atsiuntimą Ir savo 
adresą. Violomo Dovanai!

Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Daktaras, visados reikia adresuot teip

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34St. (arti Broachvay) NEW YORK, N. Y.

Prlšmimo valanda* kasdiena: Noo 10 iki 5 vai. po pietą. Vakarais: Utamieka, Šaradoje, Ketverge Ir Pėtuyčieje 
nuo 7 iki B vai. šventoms įtinome: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietą.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
astbiškai ar parašant (lietuvskal) kas kenkia. Gyduoles išsiuntinėjamos po visą 

Ameriką ir kitas dalis svieto.

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

gyduolėms, kuriemsduodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Rupi urą, Akių ligą. 
Galvos ligą. Stiekime plaukų ir Pliki
mą. Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą Gyduo
lės nuo dantų gesuausi** už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c MF turime apie pu
sę milijono iaiikų su padėkavonėtnis 
nuo žmonių vienkių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. ■„tSRUftDZA CO., 
996-908 Broadumy. m Bcooklyn, N.Y.

Vyrai visose vietose šios šalies kentę vienu ar 
kitu badu nuo tymptomų. paeinančių nuo persi- 
dirbimo, jannyslos išdykumų, neišmintingumų, 
benuosaikumų, nerviškumų, netekimų vyrišku
mo, blogos atminties nejiegos, neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo, Kėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abelno nusilpimo iru , pasinaudojo i* mano 
pasiulijlmo. Ir aš apturėjau šimtus laiškų nno vy
rų. jauna ir senų Ir visokių užsiėmimų, kuriuose 
jie praneša, kad likosi teip Jau išgydytais kaip ir 
aš. Recepte prirašomos gydbolės turi beiti grynoj 
tuo visų nuodų, vienofj-vceptas teip parašytu 
kad jį gali išpifdrtl kicsvlenoj geroj aptiekoj. Al 
nieko neslunčiu CO D. ir neturiu jokio išmisto iš- 
fautl iš jus pinigus arba jums parduoti gyduoles, 

orių jus visiškai ner-ikalau>te, ir jeigu'tamista 
atrast mane neteisinga kokiame nors dalyke, tai 
gaii mane viešai apskelbti šitame laikraštyje.

Altas apskelbimas gal nebus daugiau šitame 
laikraštyje užtai rašyk šiądien ir gauk nuoraša 
recepto ir reikalingas informacijas dykai kuogrei- 
ėiausial. Tetpe* pranešiu temis t ,1, Kaip aš galiu 
•arjti tokį pasiiihjuną be jokio* uuotroto*. Adr.: 

C. Beatos, P. H. Bok 655, Chicago

Sunki geležini lova visokių didumų 
ir spalvų. Ia «i tvirtai y įdirbu. Žemiau
sios prekės visame m ietie už lokius ge
rus daigius. R-fuliariška te J| |* 
musų prekė 87.00. dabar te T 
parduodame po.................▼ ■ ■ W

•u prie! u Mimu 01.0*. .».<«„

John Page 
lėž 11S1 8att Lako City, Utob

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

Priėmimo valandos: Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 7 Iki 9 vai. vakaru.
Ofisas VlUurmleetyj: Room 000 Rellanoe Btdlding, 100 *o. Stata Street.

OFISAS KLINIKOS IR LIC0NBUCZ10 LIEKASI TAS PATS

Tas, kurs psgelbl neisim*!; bet ar gali rast s eunnesne nuauna smogui, 
kaip būti varginamu Ilgos?

elbetoium nuo visokių ligos kankynių - silpnybių, yrs Dr. Gailine 
ISadleal Institute*, nes ta Institutų Visuomene vadm. gyvasnes geibi, neaicai inaniuna, nes j,* visokių ligų, ne kalp kokie

tokias ligas, kurių kitur neįstengi iL

ligydjrti paprotįi citirpas barzdaskutį.

Hambulg-Magnetic 
BLritUa.

Britva neturi jokių minkštų nė kietų vietų, ue- 
Vspi- Irti ir gera. Tekinta pagal Hamtmrg meto
dą geriausio* ant svieto Užgrūdint* paslaptiniu 
elektrišku procesu, kuris užgrūdina lygiai visas 
brltvo* dalis, uitai yra lygiai kieta v Įsom vietose. 
Teigi, *«H>Miya Hainberg-Magnetto britvos yra 
tvirto*, kieto* ir lankia*. Afmejn s niekada nelnž- 
ta ir ne pa* Įdaro nelygiau, g* landant britva. Pu- 
■tymas retkarčiais mreSalingas. T

Skutimas su Hamburg- Magnetic brltvn vra sma
gumo, o ne obtrurgiška operacija. Jeigu tamista

. VISIEMS DOVANAI!
Llrtuvičkas kat*Uogas, katrame yra šimtai visokių 

daiktų, pavoikalilial Ir Jų prokis kaip tai: f Irhljjl
Ž’oSą, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gulikų, laikro- H 
d žiu, b ritvų, armonikų, konc«rtinkų, kfernstų, ukripkų, bu*- 
nėlių, komstų, mandoliną, vargonų, fonografų, plunksnų, 4 Į 
drdkuojamų maėinolių, kikoninių liampų, knygą irtt. •' ■'

Lietuvis! n«*iduokit išnaudoti visokiam apgavikam, '
kurie po yvairiom firmų vardai* dankstoai ir apgaudinėja visomėnta. AuKsklz 
Reikalaujanti viršui minėtų daiktų, visados kreipkite* pa* M. J. DANĮ-
JONAITĮ paduodami savo pilną adresą o gausite KATALIOGĄ DOVA-
KAI ir busit aprūpinti gerais - teisingai* daiktai*. HII^R h|||į1£

Vienatini lietuviška prskysti Amsrlkojs, kurį
Išsiunčia visokius daiktus apstaiuojant per laiškus, J visus Amerikos 
Ir Canadoe miestus ir kaimelius, per paštų arba expressą. Adresas:

M. J* DAMIJONAITIS, e
3252 So. Halsted Stg Chlcago, III.

Dldeič, visa aržuolln<*ššpa, 
■a keturioms didelėms ir dviem 
mažoms ant viršaus Šiuplėdoms, di
delis, gerai padirbtas veidrodis, su 
tvirtais rėmais, aug- te4 A A A 
štas viršus. ‘Geriau- te i MX 
sias tavoraspard. už ▼ ■ “a

fili nesuaugia ir szaltos ^alys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumsA 
Iii skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, U. sen- 
uil d’n*a Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia lig gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio is»- 
III reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo. turi užskurdu- s S I s‘as dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir 
S H I teip toliau?
JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE 1

Didelis gražus valgomas stalas, pa Urbtu R 
parinktinio auksinio anuok), rankomis ičpiau- 
g t y tos kojos, gražiai išmargytas, dau
giau kaip šešios p»dos pločio. Pa- /* f* E A 
prastai nesulyginamai brangesni, te H 
Speciališka prekė per šį išpaid^viipa. ” vrntf V

Pulki lovini t ola, labai dailiai iirodo kiek ■ 
viename sveiruimyje, apmušta geriausiu im-R 
portuotu velour audimu, ialinės vieno aržuolo, M 
plunksnos drūto plieno: atsidaro ji An 
labai plačiai kaip lova, didelė ir te X Į % L1 
paranki. Spėriaiiška prekė . . " ■ " M’

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.’

ir Karpetaif 
ant lengvų išmokėjimų.

Męs parduodame gerus rakandus už mažesnę prekę 
negu kokia kita krautuvė Chicagoje. Visi daiktai su
ženklinti tikromis prekėmis (paprastoms skaitlinėms) ir tamsta 

■ " i gali pasirinkt atšakančiausią daiktą. -t—r

Kad visokio* ligos tampo Išgydytos, tai pat* darbai už savo kalba Ir Iš dauffybfe JAtytytų, P*Z>i Jų 
^,,n^Xl^paS5ln.mpadek.vonrų; M Alt! daktarai negali padaryt. Sitai M įlydyti laiba:

Korvdaug daktarų peria Ida u, bet ji* tik mano ilgą užetndino begydsnt, nor» ir gerai* vsdinsal. I uk Ho*pitel*» algą mok*, ut 
**vo Ofiso padubtose valandose, nuorjto iki vakaro naaiteje aėdL Bet kaip į Jų* globą »t*id*vĮ*n. aprašą* Ilgą, ir prtwų»ta* gyduciM 
suvanojau, tai prapuolė kkaudčjlmai »trė«*o**, r.nkoac, bojo**, pečiuo*- Ir viaa liga, kaną buvau Jgavą* per nei»®inting» pa.-igl^ą,k.;, 
yra aplyta Ju’. kX> „Vnėovn. | .v^» -t Ita pustepia Dabar e*u n-elk- kai.
rudą, o labiausiai u* gera* grynai gjduole*. <31 GALI 5 Ab 114. MttlUteCiy, Kansa*.

Nl I c 13 b D r F"5 r of c b 0 ri s u ir 3 p^cisiist A t •
Nan ėlelu* metu* prUlkankinau teip labai skaudžia Ilga, bet kad Ju* įstengėte mane išgydyti noo te gaires skaudėjimo, vižatel 

ir rumbo gėlimo lankau* skausmingo šlapinimosi ir balUjj^tekčjimo. *n skandšjimn krūtinė, ir vtenote sanarinote. Nors nesu M ja*, kada 
nor* IteytLne. koAna. daktaras išgydęs apleido, nieko ne|m«*iwdama*. Bet kaip į J u* garbingą Institutą atateankteu tr i.^nūsuateį] 
dėl mano sveikatų* darbavotk*. tai tai j*u po suvartojimo tų paskatinių gyduolių persitikrinau, kad e*n pilnai išgijo,: OŠ tai šio,re šia*, 
čiu didele pndėkavone- Tuo* kelis Sodžių* noria, kad pagarsintusoėt l laikraštį, kad reikalaujanti žinotų, kur ttkrą pugtegieMM^M 
gali rasti J ■ ] Mrs P. BOSELIU*E, KMNicoUet Are., Mlnneapoils, Mina.

Dauggallaga* Dr. Ccllin* Med. luaA.t __ ___ ___ _ _
Kaip pirmiau *kundiiau.1 per ligos varginimus: sunkaus kvėparinso Ir skaudėjimo šoouote, krūtinėj, skrepltevimo ir vaikKsojaaNą 

dterll* po visa kūną, tai per Jus storo,., ir gera* gyduole., kurtas suteikit, likausi jau Ugdytas. Nors iš pradžio. vartojant gyduoles 
jaučiaus *afy> kaip revoliuciją, bet toliau, vi. ir vis dartel geriau, o dabar pasilikau pilnai sveikas ir laiminga*, ne. liga neatsiaanjina 
dauginu; nž tai Intai dika»oju. Bučiau Išmintingai padarą*, kad iš kart prie Jūsų bnčtaa kreipta*!*, ne kaip prie tų. ką 1 bei « paveikstaš. 
girta*! netrukus galir 0 pailgite, o U vis* tik vienas Daktaras yra. Dabar tik per»lUkrt**u. kad Dr. K. C- Celina št- L yra geriauate ■ 
prteuU* U gelbėtoja gyvastim. J. ŽEMANTAUCKAfi, tlž Fint SL, Jeney City, M. J.

161 West Hadison St. uraAt^mSuKUN cChicago

į Guodotiniems Kunigams iszdir 
įba.-Kapas, Arnotas, Dalmati
kų*, Albss, Stulas irvrismhaž- 

įnytiuiu* parėdus. Visokį dailiu at
iteka artisiiukai in laiką. * 

1 Norėdamos gaodotMioo Drtea, 
arba gnodotini Kunigai, kad Ju*u 

dagias Iratugndrrnncriai atlikta* u tuom saezelpti u**o tautetę, paveskite ji tikrai

T. ANDRLSZEVVICZ & CO.
III W. DIH.I.* 8t, Ckieafo, !••-

Nerviški Vyrai
NucraSas brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams, reik/tau|antiems pagelbos. N*

C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas. 
Perskaityk visą apskelbimą.

Šitas rašyta vyrams, kenčiantiems nuo sunai
kinto* sreikato* kaipo pasekmė* jaunyste* išdy
kumų ir benuosaikumų. Klausyk mano rodo*. 
Perstok darą* mėginimu* su -dovanIntais gydy
mais”, elektriškais diržais, “specijaltatai**', pa
matuotomis gyduolėmis ir kitokiais niekais. Jeiga 
nuolatai vartosi gyduoles, tai jos gali greitai suga
dinti grom ui lojimą, užnuodinti organisma ir pada
ryti ligą neišgydomą, '

Daugelį metų buvau nervišku, nusilpus'*, ne- 
jteifia o norėdama* atgauti pražudytą svei'-atą, 
ru-zinau visokiu* gydymo budus, vienok veltui. 
Galų-gale važiavau Europan ir pradėjau gydytis 
C garsu gydytoją; jo gydymo metodą mane viai-

1 išgydė. Receptą vaistų, su kurtais gydytojai 
mane Lšzydė. turiu saro nuosavybėje, o kadangi

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
§11 ^e8 ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, ulsenejusy puleteky, syį
f I i nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas V Yi 
f i i LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius ji 
1 I i nu *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, 1 lll tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsi paminėtu ženklu, p<■ ■ I rodą v ik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dieno 
nuo 10 ryto ik i $J| valandos pietų tiktai Adresas:

pasekme kad Jame Jpart D^tert) P^fJsori./s, dirbuojasi tikri Specialistai irtam ln^ 
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar- 
“n« Vai.ui kurie tik iinomi d«kt.riSk*me moksle k.ipo geri.u.1, ta> .!»■«>. paeeuMeį 
yra pargabenti; apart tų, k* Xn*tituto Specialistai nuolatos darbuojasi, ikrandant naujausiu, 
^*.w.7kuriuol kku" negalima gaut. Per tai pasekmingai yv.tnos ligos ir tampa pergsz 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tai nesivargyk Ilgoms, nestldėllokl.....
Ka4 m Mablik*i. tol *>r*Unt ligą atiltauk, • ted K 

kaus kvigavimo, gruito pailsimo, katulto, kagMą Ir lakatą _____
žarną stogu Ir akaaHjimo vičuriu. Ūmuose, luttymuoae Ir pa 
boi kurtumo. Kraujo nočy»tu«"«. libirimo spuogai*, juošgaluto* ir 
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaitejimo po vi*ą kūną 
ant mikitos Ir lytlttai (no|io«uiB|MHmeilaK Bloflut 
aekmčm* sugriovimo šueikato*. Frf “---------------- -----------‘r
(alaptų) Ilgą — kokio jo* vardo ar *ki 
moti, r “ 
slaptą ilgą vytą, kaip ir motorų. šk».^».—— u * •* * «■ Ilgo* varginimui Žmonių atsiranda. Fo.llrimul.

| Didžiausias storas ant „West Side”. |
k = Atdaras Vakarais: Panedelyj, Ketverge ir Subatoj. = 9

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietaviszkoje Kalboje
į I Bus nusiustas kožnam kuris 

[ I prisius Mvotikrn varda, pra 
įi| varde, adresa ir pora markiu, 
į | Naudingas, reikaliiiRai kož-. 
III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi aprau*ymai apie uuviru 
2uo visokiu kuuuLiku nesveikumu, 
vyru moterų tr vaiku. lszai*xkina 
pradžia, pnežaati ir pasekme* ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elaktro-Kvdancziu apa
ratu, Koberiniu daiktu, Maris z k u 
Aparatu, Drukuojamu ir R***o- 
mu Maazinu, Stereookopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raszyk tuojau*.

Ratilai kur tu begi?
te Nufl pas Petrą 

fiataki, ne* labai U- 
trošku, o pas jį <*- 

ats'.vėdj ti, ne* 
jis turi puikų, Čaltą 
bavarską alų, <*r- 

ru*M Očifcčoną 
«te^T Arielką, cigarus net

fiHavauo*. oiUig^ 
jįJg gauni žmogus 

puikų užkandį ktokvtoną dieną, Uu jau 
negaliu ilgiau *u uiasista kalbėti. Lik 
sveikas, tunu torabinšta. Prie to jis turi 
puikią sale vesta vema. šilingam* Ir po
li la ūso ktokvise*, o ypa’ už v*rt«ją*usl- 
kalbėti sngiižkai. Ateik lis pa* mane, o 
ai jums patarnausiu ui 
reikaluose ir pštevoae 7

Marija Dowiatt
Ksanogab., Ššaallų ps*.

783 W. 1*fh STUMT,' CNICAGO, ILL. 
Tėtei**** Csssl 1206, Istelsas* Csssl 70*2.
Tetefonootl gsllm* Iš ktelrvtenos sptisko* 

Gydo pašoktum**! visokis* ligas ta skirtumo.

visokiuose
___ 2 _ Atiailavą ii kitų į 

miestų gali g^mto goriausi * nakvyną. 

, Petras Szlakts,
3GM Atriša ra Avta, * <hia*g»* 11L ’

dytpeptejo*,: 
katarar gsi. 
vos skandi 

r jmoirmZ* 
gimo; per 
kitus -buvo 
prųjažintai

'domu,
_ olilaa

/ Inatitutaa
’ į trumpą tai

ką išgydė.
P. Vasiliauskai,

imt-
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