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IŠJOS ŽINIOS.
UCIJA MASKOLIJOJ.

jfcį. -g-kadeMi pagelba. viena iš 1 
savo imti — jo 1

skaitlių turinčių tarnau-
įlarism«nG- Skaklius tas 
gralis negu buvo pcrnaiJ
- gįu^žeUŠ su paskala ir kareisių 

»įinklu laikomų skaitlius tai 
^Sggūsi rando stunanyiuai; dėl 
ĮĮįĮL^ti’no Stolypin. net nenorč- 

butų turėjęs išvaikyti du- 
Vieną iš tų rainiui >\arbiau- 

a^hRisynv.i pasisekė durnoj per- 
*3 f V11 • jeigu teipjau dar pasisek- 

išmelsti užtvirtinimą biudžeto, 
Stdypin su kitais reikalais galėtų 

į Išgalėtų jis už ncu. u irtiuimą 
įtakraštui reikalingų rando su
manymų kaltinti dūmą, ant jos 

^versti visą kaltę. Klausymas 
ar durna, besigerindąm.a Stoly- 

pinui. užtvirtys ir*-biudžetu.
Užtvirtinti rando sumanytą

. skaitlių turinčių tarnauti kartume- 1 
lėj pasisekė netyčia ir tai „tik pra- ] 
yšalinus iš durnos socijaiistų pa- j 
siuntiniams. Socijaiistų j pasiun- ; 
tiniai. po susikirtimui su karės . 
tninisteriu. prasišalindami iš du- 
nios. visai netikėjo, kad joje bus 
svarstomas klausymas skaitliaus. 
turinčių tarnauti kariumenėj. 
Tuom tarp kadetai, bijodami pa^ 
sėkmių susikirtimo su karės mi- 
nisteriu, bijodami, kad dėl to du
rna nebūtų išvaikyta, pasinaudojo 
iš pasišalinimo socijaiistų. pakė
lė klausymą kareivių skaitliaus ir 
drauge su lenkais ir dešinėmsėms 
partijoms greitai išpildė rando rei
kalavimą — užgyrė rando užma
nytą skaitlių turinčių tarnauti ka- 
numenėj. Tą tuojaus užtvirtino 
teipgi viešpatystės rodą ir caras.

Jeigu teipjau pasisekti galėtų 
į ar su biudžetų, su užtvirtinimu ki- 
į tą užmanymų Stolypin galėtų 
! |iukti kad ir čielus metus, kiti ran- 
fcio sumanymai, bent jam ne teip 

svarbus. Terp jų mat yra ir toki, 
iš kurių žmonės gali ir šiokią to
kią naudą turėti,.0 tas tęip carui, 
kaip ir Stolypinui mažiausiai ru
pi.

> Teisybė, pirmutinę durną išvai
kė nė už biudžeto neuztvirtinimą 
ir ne už neužtvirtinimą kariume- 
nės skaitliaus, kadangi tokių su
manymų randas visai durnai ne
buvo padavęs, bet už reikalavimą 
priverstino žemės atėmimo nuo 
turinčių jos per daug. Gal ir tas 
durnos reikalavimas buvo tik prie
kabė, o tikra priežastis išvaiky
mo pirmutinės durnos buvo ta, 
kad ji nepanorėjo būti ministerių 
įnagiu, spangai užginančiu vi- 

ko randas nuo jos pareika
laus. Ir dabartinė durna stato 
juk tuos pačius reikalavimus už 
kokius pirmutinė durna likosi iš- 

ĮĮMyU. Durnos sąnariai ir nega
li tų reikalavimų nestatyti. nor> 
fe teip Stolypinui ne patinka, ka- 
dangi to nuo jos reikalauja rin
kėjai kaimiečiai! Stolypin rods 
petsergsti durną, kad tokio reika
lavimo randui nestatytų, nes jis 

nepritar> priverstinam at- 
^Įlttauižemės nuo turinčių jos per 

bet už tokį reikalavimą jis 
osmos ne vaiko, ir. turbut, ne ne- 

gĮjįBy8* kol ji randui bus reikalin- 
t*- Ir kamgi ją vaikyti, jeigu jos 

A •gyrimai būva dar perkošiami 
viešpatystės rodos ir caro ko- 

«tūvąĮ Visus durnos užgyrimus, 
jie randui ne parankus, ga- 
atmesti viešpatystės rodą, 

didesnėj dalyj susideda iš ca- 
urėdui ūkų. Durna ne- 

lialės priversti randą pildyti 
.®ėgyrimus, o randas, žinoma.

Rgfildys to, ko nepanorės. Ir 
■ bar jis nepaiso tiesų, bet elgia- 

savvališkai. jeigu esančios 
*toja kokiu nors budu jam 

kelio.
8l>lyg tiesų, dūmos atsto- 

‘ B* *r ^-vven’ina* nepaliečia- 
’ * 1 I1! gyvenimą policija neturi 
■M j įsiveržti, daryti kratas.

Uom tarpu dūmos atstovų gy- 
. muose daromos kratos, buvo 

ir durnos atsto- 
'teila ^andyta atiduoti randui ne- 

nWĘfaus atstovus ir teismui, tik 
šiol nedryso daryti be 

ĮĮo durnos; bet jeigu pa- 
atiduos teismui durnos

atstovus, pati durna nieko nega
lės padaryti. Jeigu dabąr nedry- 
sta sodyti į kalėjimus durnos at
stovų, tai ne dėl durnos pačios, 
bet vien todėl, kad bijosi žmo
nių sukilimo. Ne durnos randas 
bijosi, bet už jos stovinčių žmonių. 

Durna 3 d. birželio užgyrė pa
naikinti trįs Stolypino įvestas 
žmonių baudimui tiesas, panaikin
ti vieną įnešė durnoj .patsai ran
das. Likosi panaikintos tiesos 
baudimo viešai prikalbinėjanČių 
prie politiškų prasižengimų ir iš- ko buvo ta, kad jurininkai palaikė 
varymo iš kariumenės politiškųjų neužganėdinančiomis rando juri- 
prasižengėlių. Pats randas parei- 1 
kalavo, kad butų panaikintos bau- <

• smės už privatišką vaikų inokini- 
. mą.

Kadangi tos panaikintos tiesos 1 
ne svarbios, galima tikėti, kad jų 
panaikinimą patvirtys lygiai vieš
patystės rodą, kaip ir caras. Er- 
zintiesi už neturinčius didelės 
svarbos dalykus randui juk nėra 
nė mažiausios naudos.

Laikraščiai praneša, buk susi
rinkę Londone maskoliški socija- 
listai užgyrė: viešai nupeikti ter- 
rorizmą, plėšimus, užpuldinėji
mus, naikinimą svetimos sava
sties ; užgyrė teipgi stengtieji pa
laikyti kuoilgiausiai dabartinę du
rną. kadangi ji palengvina agita
ciją terp žmonių. Išvaikęs durną, 
be abejonės, randas stengtųsi agi
taciją labai apsunkinti. Ištikro 
kitokios vertės durna ir neturi, ji 
vien lengvina agitaciją. Ypač gi 
socijalistams agitacija be durnos 
butų labai apsunkinta. Mat soci- 
jalizmas Maskolijoj nepripažintas; 
nors durnoj yra socijaiistų parti
jos atstovai, bet už prigulėjimą 
prie socijaiistų partijos sūdąs ga
bena daugybę žmonių į Siberijos 
tirus. Geriau surėdytuose Vaka
rinės Europos kraštuose nieko pa
našaus būti negal: kokios parti
jos ten gali būti parlamentuose, 
tokios partijos turi būt pripažin
tos ir kenčiamos ir gyvenime. 
Maskolijoj gi yra visai kitaip.

Teisybė, caro valdžia persekio
ja net socijaiistų# durnos atstovus, 
bet jų negali teip persekioti kaip 
privatiškus žmonis, kurių nuo 
valdžių sauvalės nieks neapgina. 
Socijaiistų susivažiavime Londo
ne buvo ir keli socijalistai dūmos 
atstovai. Randas dabar visokiais 
budais stengiasi jiems^ugrįžimą 
namon apsunkinti: maskoliškų 
garlaivių savininkams ■ įsakyta ne 
gabenti į Maskoliją buvusių Lon
done socijaiistų. Nėra abejonės, 
Ind ir parubežių valdžioms prisa
kyta daboti grįžtančius iš Londo
no socijalistus ir ypač sunkinti 
sugrįžimą durnos atstovams.

Ištikro konservatyviškosios par
tijos* pasinaudojo iš prasišalinimo 
socijalistiškų durnos atstovų, ir 
joms ištikro pasisekė pervaryti 
kelis rando sumanymus.

Kairiųjų partijų laikraščiai pra
neša, buk kadetų partija durnoj 
pradėjo tarybas su randu. Ar ta
rybos jau užbaigtos, ar tik pradė
tos ir kaip toli jos nužengė, dar 
nežinia. Jeigu randas pradėjo su 
kadetais tarybas, tai, matyt, kad 
ir jis norėtų durną kuo ilgiausiai 
palaikyti. Kadangi užgyrė palai
kyti durną ir susivažiavę Londone 
socijalistai, tai reikia manyti, kad 
jos išvaikymo geidžia vien juoda- 
šimčiti palaikytojai — maskoli- 
škiejie fanatikai reakcijonieriai.

Norėdami kokiu nors budu pri
sidėti' prie durnos išvaikymo, re
akcijonieriai, net balsuodami du
rnoj su socijalistais, padeda per
varyti kokius nors randui ne ma
lonius surrjanymus; savo balsais 
padeda kairiemsiems atmesti ran
do sumanymus. Kadetai gi, o da
bar jau ir lenkai, tankiausiai pa
laiko rando sumanymus. Aišku 
todėl, kad randas dabar gali rem- 
tiesi vien ant kadetų, o lenkai eis 
visame »u ta partija, kuri jiems 
pažadės autonomiją. Klausymas 
tik, ar kadetų ir lenkų balsų pa
kaks atsvėrimui tankiai prieš juos 
balsuojančių reakcijonierių ir kai
riųjų. Bet mieriai šitų partijų yra 
visai priešingi. Reakcijonieriams 
rupi vien palaikymas biurokratų 
sauvalios, o ją juk siaurina kiek
viena didesnė žmonėms pripažin
ta laisvė, o jos reikalauja kairie- 
jie. Taigi partijas su teip priešin
gais mieriais negalima ilgai kru-

voj užlaikyti; pasitraukus nuo kai
riųjų reakcijonieriams, kadetai su 
lenkais gali viršų paimti.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj pereitą sanvaitę už

gimė streikai jurininkų rezervo# 
laivynės, tame ir pasažierinių ir 
pačtinių 
laivai iš 
plaukti, 
padavė
niams laivams.

garlaivių. Prancūziški 
visų portų negalėjo iš- 
Vaziojimą pačto randas 

kariškiemsiems torpėdi- 
Priežastis strei-

ninkams paskirtas pensijas po 75 
dol. ant metų, sulaukus senatvės. 
Bėgiojimas prancūziškų laivų su 
visu buVo apsistojęs, tavoms ir 
pasažierius iš prancūziškų portų 
važiojo svetimų kraštų garlaiviai. 
Paskui sustreikavo jurininkai ir 
Holandijos rezervo* laivyne*. 
Randas, negalėdamas streiko su
valdyti, pradėjo persekioti juri
ninkus, gaudyti juos neva už pa
bėgimą nuo tarnavimo.

3 d. birželio pas laivynės mini- 
sterį Thompsoną atsilankė strei- 
kierių delegatai. Tarybos traukė
si gana ilgai. Ministcris, rando 
vardu, pažadėjo jurininkams padi
dinti ant senatvės pensijas ir ne
persekioti streikierių. Jurininkai 
tuom pasiganėdino ir visi grįžta 
prie darbo. Streikai tie vienok 
užkenkė gana žymiai Prancūzijos 
pramonei ir prekystai su užjuri- 
niais kraštais.

CHINAI.
Maištai, užgimę pietiniuose Chi- 

nų kraštuose vis dar nesuvaldy ti. 
Gerai apsiginklavusių pasikėlėlių 
skaito su viršum 30000, o randas 
prieš juos gali pastatyti tik 8000 
kareivių. Teisybė, kareivių gin
klai geresni, bet randas ant savo 
kareivių negali per daug u; sitikė- 
ti. Daug buvusių kariumet ės cli- 
cierų perėjo į pasikėlėlių pusę. 
Siuom kartu pasikėleliai, teisybė, 
plėšia svetimą savastį, bet sveti
mų kraštų ukėsų * neužkabinėja. 
kadangi bijosi įsikišimo syctimų 
kraštų. Chiniečiai sukilo prieš da
bar valdančią Ch i nuošė man- 
džurišką denastiją; ciecorienės, 
kaipo nechiniškos kilmės, neuž
kenčia ir nori ją nuo sosto nume
sti.

Buvo jau gana smarkus mūšiai, 
viename, kaip garsina randas, net 
600 pasikėlėlių likosi užmuštų, bet 
pasikėleliai gavo pastiprinimą ir 
rando kariumenei atsėjo pasi
traukti. Maištai vis platinasi. I 
Chinų pakrantes Japonija atsiuntė 
jau savo kariškus laivus.

IŠ LIETUVOS
Iš LIETUVOS SOSTAPILIO.

(Locna korespondencija.)
Pastaruoju laiku daug įvairių 

dalykų atsitiko. Sunku viską ir 
sugaudyti.

Atstovams ant švenčių išvažia
vus, kilo sumanymas padaryti 
Lietuvos inteligentų susivažiavi
mą kai-kuriems svarbiems daly
kams apsvarstyti, kur reikalinga 
buvo rimta patartis. | tokį susi
rinkimą atvyko iš Lietuvos apie 
70 inteligentų (kur tas susivažia
vimas buvo, negaliu atvirai pasa
kyti, kad neužvesti policijos ant 
kelio), svarstoma buvo autonomi
jos klausymas ir lietuvių atstovų 
atsinešimas į lenkų autonomijos 
reikalavimą paliečiant Suvalkų 
gub. išskyrimą ir informacijos 
biuro. Plačiau apie tai nerašysiu, 
nes šiek-tiek smulkesnės žinios 
apie tą susirinkimą ir jo nutari
mus galima rasti “Liet. Ukin.” nr. 
18. — ir baugu rašyti kas-nors ai
škesnio, kad tokiu atvirumu ne
patarnauti viską žinoti norinčiai 
rusų šnipų gaujai.

Tam susivažiavimui pasibaigus, 
buvo sukviestas iš tų pačių žmo
nių susirinkimas dieraščio leidi
mą apsvarstyti. Kaip matyti iš 
musų inteligentijos nerimavimo, 
dienraštis kas kartą įgyja plates
nes simpatijas ir pačiame tautos 
gyvenime diena iš dienos yra rei
kalingesnis. Iškarto galima buvo 
patėmyti tokias dienraščio nusto- 
jimo pasekmes, bet žmogaus įpro
čiu yra — tol netikėti pasekmių

svarbumui, kol jos pilnai savo ga- < 
lybėje neapsireikš. Taip išėjo ir , 
šiuo kartu. Kuomet pasklydo kal
bos, buk “Vilniaus Žinios” nusto
siančios eiti? ar nenorėjo tikėti, 1 
ar tikint, šypsojosi, laukdami bu
siančios nelaimės —r nieko nelai
mingo toje nelaimėje nematyda
mi. Bet, nelaimei ištikus, supra
to, kad ar šiaip ar teip galvojus, 
o dienraštis būtinai reikalingas ir 
be jo visiškai neįinąnomas plates
nis kultūros darbas. Aš nejieš- 
kau ir nenurodau kaltininkų ir jų 
netoli reikėtų jieškoti. Taq> viso 
to, noriu parodyti, kaip atsinešė 
tūlos kuo|M)s, ar dargi tūli musų 
visuomenės sluogsniai į tą kultū
riškąją lietuvių nelaimę. Bet čia 
reikia išskirti vicrias musų visuo
menės sluogsnis —- t. y. kunigija. 
Ji šiais metais labiausia ir kuokąr- 
ščiausia dierasčiu pasirūpino, 
nors tasai dieraštis ne vieną kar
tą “pėrė” jai kailį — t. y. ne jai, 
bet pavieniems to pluogsnio sąna
riams. Be abejo, kalbant apie 
kunigiją, reikia pridėti, kad ne vi
sa dienraščiu intetjrsavos, bet taip 
pat tūla dalis — daugiausia jauno
ji kunigų karta. — Taigi, tame 
susirinkime koaiškiausia pasirodė 
ir apsireiškė tos kultūriškos ne
laimės diduma — vienbalsiai lai
kėsi nuomonės -A dienraštis, pro- 
gresyviškos ir demokratiškos dva
sios, būtinai yra mums reikalin
gas. Iš to principo išeinant ir 
pradėjo kilti naujijupesniai. Kaip 
sutvarkyti dienraštis, kuomet nuo
stoliai. kiek vienus, metus siekia 10 
— 15 tūkstančių fobijų? Manomi 
ir jieškomi buyo jvairųs budai ir 
galų - gale visgi prie nieko ne
priėjo. — Bet. štai, kauniškiai pa
siteiravo pas savo spaustuvnin- 
kus, padarė ^atnata^ ir l^sjnM|ot 
kad Kaune lci<tl apsieis 6 — 8 
tuksiančiais pigiau. Bet pasitei- 
ravtp* Vilniuje, pas žydus spau- 
stuvninkus, pasirodo ta pati kaina 
ką ir Kaune — o katalikai reika
lauja 5 — 7 tuksiančiais bran
giau. Šią subatą 1'5 d. gegužės) 
Kaune paskirtas susirinkimas, ku
riame galutinai nutars naujo dien
raščio likimą. Išpradzių, kaip gir
dėjau, manoma leisti 3 kartus į 
sanvaitę. Ilgainiui — prenumera
torių skaičiui užaugus — kasdien. 
Kur dienraštis bus leidžiamas — 
Kaune ar Vilniuje — dar nenu
spręsta ir turbut tas bus šią suba
tą aptarta.

Pastaruoju laiku Vilniaus poli
cija labai rūpestingai darbuojas 
Kratos kas naktį, bet taip rūpes
tingai atliekamos, kad sunku su
manyti, ko vedami valdžios tar
nai, taip dirba, Ypač šiuo laiku 
valdžia įsimylėjo į lietuvius ir tos 
meilės jusmus kuoplačiausia duo
da pajusti. Gegnž. iš 1 ir 2 d. 
naktį buvo krata pas buvusį “Vil
niaus Žinių" redaktorių, inžinie
rių K. Puidą—griozde 4 valandas 
ir išsivežė 2 vežimu knygų — ta- 
čiaus nieko įtariamo nesurado. 
Paties K. Puidos nesurado, nes jo 
namie nebuvo, tuo laikų buvo iš 
Vilniaus išvažiavęs. Keletą lie
tuvių valdžia suėmė ir pasodino 
ir ligšiol dar neišleido.

“Vilniaus Kanklių” \’aldyba pa
staruoju laiku labai užimta skra
jojančios artistų trupos organiza
vimu. Surinktosios aukos skrajo
jančiai “Vilniaus Kanklių” trupai 
įkurti to darbo nė pradėti nelei
džia, tačiaus Valdyba sumanė bū
tinai trupą įkurti ir leisti ją skra
joti po Suvalkų, Kauno ir Vil
niaus gub.; teip-pat manoma, kad 
trupa apsilankys Liepojuje, Min
taujoje ir Rygoje. — Puikus tat 
sumanymas ir besistengimas tą 
sumanymą įvykdyti^ tačiaus ant 
kelio tam gali atsistoti vien tik 
medžiagiškas iftcfclius. Trupa, 
jeigu ji bus sutvarkyta ir sureng
ta, berželio mėi«šyje išvažiuos iš 
Vilniaus į Lietuvę.

Vilnietis.

cijoj, bet niekur nieko nerado, tik | 
pas daktarą Matulaitį paėmė apie ; 
38 tūkstančius “šviesos” bendro- < 
vės knygelių — tarp kitų ir Vi
šinskio “elementorius”; krėtė ir 
areštavo: Paliukėną — rado Lie- ( 
tūvos Socijaldemokratų - atstovų 
Kuopos atsišaukimų ir L. S. D. P. 
atsišaukimų apie pirmosios gegu
žės šventę; pas Lietuvninkaitę ra
do lietuvių socijal-demokratų kny
gelių. Apsilankius buvo policija 
ir tam bute, kur seniau studentas 
Bugailiškis buvo gyvenęs, bet 
Vilniuj jau seniai' jo nebėra.

Nuo 2 d..iki 4d. balandžio karo 
teismas nagrinėjo 11-os Kybartų 
(Suvalkų gub.) bylas. Jie buvo 
kaltinami už ginklų galnmimą iš 
Prūsų, bet visi liko išteisinti. 
-Teismo pirmasėdžiu buvo genero
las baronas Osten-Saken, gynė: 
Gruzenberg, \Vroblewski, Tar- 
chowski ir Sipilin. Kaip praneša 
"Rieč”, iš Virbalio žandurų virši
ninko papulkininko Mesojiedovo, 
parodymų išaiškinę, kad ų&n labai 
daug tamsių darbų atlieka patįs 
valdžios tarnai. Taip antai, anuo
se laikuose buvo nusiųstas į Vir
balį ištirt tariamąjį dalyką dabar
tinis durnos sargybos viršininko 
pagalbininkas, Ponomarev; norė
damas augštyn iškilti, net taip 
toli nuėjęs, į paties Mesojiedovo 
vežimą (automobilį), kuriuo jis 
važinėdavo į Prusus.įdėjo revolve
rius ir dinamito, kad paskui jį ga
lėtų gerai įklampyt. Ponomarev 
pats pirkdavę* ginklus ir duoda
vęs kam-nors juos per sieną ga
bent* o pankui sutindavęs. Paty
ręs apie tai, ginklų pardavėjas jį 
gerai apkulęs ir net ploščių perplėš 
šęs.

bus paskui ją išpirkti. Neseniai 
Šiaulių paviete rusų nupirkti šie 
dvarai: Daškevičiaus Šerkaliai, 
Ripskio Dubėnai, Pilsudskio Dir- 
vėnai, Nagurskio Šilėnai, Ulasevi- 
čiaus Natakiai ir daug kitų. , Deri 
ir mano dvarą, bet aš verčiaus no
rėčiau jį saviems parduoti. Todėl 
ir apgarsinau lietuviškuose laik
raščiuose ir dar kartą noriu at
kreipti lietuvių atydą į tą svarbų 
daly ką.

vos” numeriu. Uriadnikas šoki
nėjo ant Ribelio, buk jis agituo
jąs, buk vaikų mokyklon mokytis 
nelcidžiąs,* Ant galo, sustatė- pro
tokolą ir liepė jam pasirašyt, bet 
tas atsisakė. Keikdamas ir gra
sindamas, išvažiavo su savo sė
brais.

Kibirkštis.
(Iš “Sk”)

(Ii “Sk.”)

KIAUS, 
ližės buvo pada-

Iš VU
Prieš r-mą gi 

ryta Vilniuj dai^ybė kratų. Ypa
tingai į akį puolė slaptajai polici
jai lietuviai, ir ši nuolat pas juos 
liepia kratas dan t. Iškrėtė viena 
nakčia: pas buvusįjį “Skardo” lei
dėją Sabą, daktarą Matulaitį, Bal
tušį, Bartkienę, kurpių Janulevi-

IŠ ERŽVILKO. 
Raseinių pav.

Laisvės dienose atsiliepė ir mu
sų kraštas, ir už tai praeitų me
tų pabaigoj buvo suimti: S. Guda- 
vičius.jš Užakmenių, Katrina Gu- 
davičaitė iš Stepanavo, musų at
stovo-sesuo, ir A. Babilius iš Ba
landžių. Išdavė juos felčerius L’s- 

labai retai — 2 rub. 1 kap. Tokiu lkov- Areštavę visus, nugabeno į 
budu per mėnesį išeina nuo 4 — lauragės kalėjimą. Gudavičaitę 
9 ru))., už dieną. 12 valandų, darbo paleido, išlaikę mėnesį, už 8 tuk- 
— riuo 13 — 30 kapeikų. Jau ne-P^^ius parankos, Gudavičių 
bereikia aiškint, koks gali būt dar- už 5 tūkstančius ir Babilių — už 
bininkų padėjimas, žinant, kad jų 3 • abudu juodu išsėdėjo po 3 mė- 
didžiuma tik po 13 kap. tegali per 
dieną pravalgyt, o dar daugelis iš 
to turi užlaikyti savo šeimyną. 
Pažiurėjus į tuos menkus algos 
trupinius, net baisu pamislyti. 
koksai turi būti šeimynos gyveni
mas. Tik susipratę ir susivienyję 
į profesijonalinę sąjungą darbinin
kai gali pagerint savo padėjimą.

Neseniai į Kagano pabriką bu
vo atėjąs žandaras Baranov ir pra
šė meistrų, ar negalėtų jie nuro
dyti gero šnipo. Taip pat buvo 
ir kituose pabrikuose.

1 d. balandžio už miesto buvo 
susirinkę apie 50 darbininkų ir 
nutarė nusiųst atstovams nutari
mą. kuriame žada juos paturėti, 
jei tvirtai laikysis darbininkų rei
kalavimų. -

Stalių dirbtuvėje atsirado vienas 
darbininkas. Kazimieras Sa me
tas, kum labai Sten
giasi įtikti savo ponybei: prie 
darbo kartais ateina net trečioj iš
ryto, o baigia devintoj vakare. 
Tokiai jo pasielgimas labai ken
kia kitiems darbininkams ir rei
kėtų jį kuogreičiausia iš mados iš
varyti.

Šiauliuose 18 d. kovo suimti 4 
vvrai: Juozas Praniulis, Juozas 
Trinkas. Vincentas Norkus ir Juo
zas RaiųJzevičius. Du iš jų už 
mėtymą bažnyčioj atsišaukimų.

VI. Savickas.
(Iš “Sv/’J

IŠ ŠIAULIŲ.
Kagano pabrikoj dirba 

nes. Dirba vyrai ir mergaitės. 
Gauna*, apskritai imant, nu 1 rub. 
iki 1 rub. 32 kap. per nedėlią ir

IŠ KAUNO.
Iš pradžios mokslo metų direk

torium Kauno gimnazijos buvo 
geras, doras žmogus. Bet yra ži
noma, kad pas mus, jeigu koks di
rektorius yra mokinių mylimas, 
ir nėr peikiamas visuomenės — 
tai jis ne tinka načalstvai. Taip 
buvo ir su musų direktorium. Glo
bėjas prisikabino prie jo ir buvo 
iš pradžios visai atstatęs jį nuo 
tarnybos. Bet paskui surado jam 
kasžin kur kokią-ten vietą. Po 
kalėdų atsiuntė mums kitą direk
torių, kuriam, matomai, buvo įsa
kyta privest gimnaziją prie to pa
dėjimo, kuriame ji buvo keletas 
metų atgal ir išnaikyt k ra molą. 
Nerašysiu ką jis veikė, eidamas 
prie augščiau minėtojo tikslo, tik 
pridursiu, kad per tris mėnesius 
savo tarnystės užsipelnė didžiau
sią neapykantą mokinių, o taipogi 
iš dalies ir .visuomenės. Rezulta
tu jo veikimo buvo neprileidimas 
mokinių 8 kliasos prie egzaminų.

Viskas tame, jog laike posėdžio 
mokytojų tarybos, kuriame svar
stoma buvo apie 8 kliasą, kas žin 
kas akmeniu išdaužė langą tos sa
lės, kur ėjo posėdis. Direktorius, 
turėdamas progą, nusiuntė globė
jui pranešimą, kuriame visą kaltę 
už išmušimą lango metė ant moki
nių 8 kliasos ir kuriame dar daug 
ką primelavo. Dar vienas susirė
mimas ir ant durių gimnazijos pa
sirodė apskelbimas, kad pagal pa
liepimą globėjo, šįmet išleidžiamų
jų egzaminų Kauno gimnazijoj 
nebusią....

Mokiniai, nors ir nulindo,bet vi
sai galvos nepametė — nusiuntė 
porą telegramų į Durną, paprašė 
nuvažiuot pas globėją deputaciją 
.nuo tėvų tarybos, nuėjo pas gu
bernatorių ir tt. ir galų gale vis
gi iškovojo sau egzaminus bet 
ant tokių sąlygų, kad labai mažai 
vilties. Ant egzaminų busianti 
atsiųsta tam tikra iš apskričio ko
misija ir be to mokiniai turėsią 
pasirašyt po reikalavimais labai 
juos varžančiais.

Z. T—is. • 
(Iš “L. U.”)

IŠ BIRŽIŲ.
(Šiaulių pav. Kauno gub.).

Musų šone rusai perka dvarus 
ir paskui mažais šmotais pardavi
nėja juos burliokams. Musų so
diečiai, klausydami socijaiistų, 
laukia, kad žemė bus nuo ponų 
atimta ir jiems dovanai atiduota, 
tuo tarpu Lietuvos žemė perei-

čių ir “Lietuvos Ūkininko” redak-|pa į rusų rankas, iš kurių sunku

cukrai-

Į nesiūs. Dabar visi trįs laukia Vil
niaus rūmų teismo. * .

(Iš “Sk”)
U—kis.

IŠ ŠIAULIŲ.
Į Šiaulius paskutiniu laiku val

džia atsiuntė iš Rygos ir Liepo- 
jaus 40 su viršum latvių - darbi
ninkų, ištremtų iš Pabaltijos, iki 
nebus ten atšauktas karo stovis. 
Jų padėjimas apverktinas: daugu
ma sėdėjo po kelis mėnesius kalė
jimuos; jų šeimynos jau yra visus 
daiktus išpardavusios ir prasisko
linusios. Pabaltijos krašto orga
nizacijos dėlei paskutinių areštų 
nusilpnėję ir nubiednėję, — tokiu 
budu nėra kam atsiust pašelpos. 
Prisireikia jiems kaip-nors Šiau
liuos manyties, bet darbo negau-

IŠ KALVARIJOS. 
Telšių pav.

Pajutęs Alsėdžių uriadninkas 
Bakunas, kad kovo 25 d. bažny
čioje išmėtyti koki tai atsišauki- 
. .ai. 29 d. kovo atvyko į Kalvari
ją gaudyti tų mėtyfojų. šnipų 
įpirštas, nuvyko pas miestelyj gy
venantį škaplierninką V. Jošką. 
Iškrėtė visus kampus, bet nieko 
nerado. Išėjęs po kratos namo, 
uriadninkas išgirdo per miestelį 
važiuojant žmonių būrelį, dainuo
jant marsclijetę ir šaudant. Visas 
miestelis didei nusigando, tai iš
girdęs, bet nieko tokio baisaus pa
skui nepasirodė, tik išryto rado iš
mėtyta visur daugybę Kaund gub. 
atstovų atsišaukimų. Žmonės la
bai maloniai juos skaitė. Baisus 
dabar galvasukis šnipui Stulpinui 
— ir makaulė gali persprogt. tei
sybę betyrinėjant!

(Iš “Sk.”J
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ima juos prie darbo: katėjimo a- 
reštantams tai yra darbo — juos 
ima vietiniai darbadaviai (pavyz- 
din. daržininkas Selskis) prie įvai
riausių darbų. Tiems, kurie dar
bo negauna. Šiaulių neturtėliams 
šelpti komitetas dtioda po 15 kap. 
kas.dieną. 15 kapeikų svetimam 
mieste, neturint pažįstamų ir pa
stogės, neužtenka net duonai su 
silke ir druska! * Latviai iš savo 
tarpo yra išsirinkę irgi komitetą, 
kuris padalina visas aukas tarp 
reikalaujančių draugų. Reikalin
ga greita pašclpa.

IŠ ŽAGARĖS. 
Šiaulių pav.

Garsusis baudžiamojo dragūnų 
būrio vadas Ostenas. aplėkęs per
nai žiemą pusę Lietuvos, tiek 
žmonių išgązdinęs, nagaikomis iš
plakęs, kitus nušovęs, tiek namų 
ir triobų iš anuotų sušaudęs, da
bar liko pavarytas iš pulko, liko 
išmestas ant gatvės. Nors ir ne
dora džiaugties iš svetimos nelai
mės, bet neprispirsi širdies gai- 
lėties to, kas tiek daug nelaimių 
musų kraštui padaręs. Šitai kaip 
jam atsitiko. Pernai pavasari, ap
lakstę* su dragūnais g'erą Kauno 
gubernijos dalį, nagaikomis ir ar- 
motomte nutildęs neramiuosius, 
su visomis anuotomis ir šimtu 
dragūnų atsibaldė į Žagarę ir apsi
gyveno Nariškino dvare. Išbuvo 
čia visus metus, iki šiai dienai. 
Reikalingas jis čia būva ne tiek 
revoliucijai malšinti, nes Žagarės 
kampas yra gal dar tylesnis už ki
tas Lietuvos vietas, kiek daboti 
dvarininko Nariškio turtus, sau
goti jo darbininkus, kad nestrei
kuotų. Gera čia buvo Ostenui 
gyventi. Jis buvo čia tikras ge- 
neral-gubernatoriukas, tikras' ka
raliukas. Visokių pabaudų: už 
monopolių uždarymą, už Nariški
no telefonų sudraskymą, už Nari
škino tvoros išdraskymą, išplėši 
apie keturis tūkstančius rublių. 
Žmonėms nutilus, nebebuvo už ką 
beimti pabaudas, ir prasimanė O- 
stenas vogti. Žinoma, jis nėjo 
prie arklių, nelindo į klėtis ar į ki
šenes, — jis vogė iždo pinigus ir 
štai kokiu budu: eskadronui dra
gūnų su arkliais užlaikymui reikia 
nemaža pašaro ir maisto. Už avi
žų pūdą Žagarėje mokama, saky
sim, 85 kapeikas, o liepia parda
vėjui išduoti kvitą, kad užmokėta 
1 rublis ir 2 kap.; už mėsos sva
rą mokama 10 kap.; o liepia ui-< 
rašyti 12 kapeikų; už šieną taip

IŠ TROŠKŪNŲ. 
Ukmergės pav. ■ 

d. kovo Kupiškio pristovas, 
sargybinių gauja, padarė kratą 

Nokonių kaime pas našlę M. Jone-
lienę. J ieškojo ginklų, bet rado 
tik surūdijusį kažin-kurių metų 
pištalietą. Žmonės kalba, buk to 
paties kaimo viena boba užkvie- 
tus policiją. Kaimietis.

(Iš “Sk.”)
IŠ JOSVAINIU. 

Kauno pav.
17 d. kovo Josvainio uriadnin

kas, su sargybiniais, iškrėtė Pilsu- 
pių V. Ribclį. Išlandžiojo, išnipi- 
nėjo visur, jieškodami revolverio 
ir pusantro pūdo raštų, kuriuos, 
anot jų žodžių, atgabenę čion prieš 
4 sanvaites. Bet vargšų vargas 
ant nieko nuėjo. Vistik paėmė, 
galbūt, širdies nuraminimui, du 
kalendorių (Darbininkų ir Vil
niaus), knygą “Ruduo”, “Pradinę 
geografiją”, “Juokdario” No. 1,
“Skardo” 8 numerius ir du “Ko- pat užrašydina daugiau, negu už



moka. Meistrui kokiam (saky
sim šornikuisukalba ir užmoka 
vienaip, o reikalauja iš jo parašo 
ant daug didesnės sumos. Buvo 
tokių pardavėjų, kurie, sąžinės 
klausydami, nesutikdavo rašyti 
daugiau, negu buvo mokama, bet 
daugumas, vieno jo rūstaus pa
žiūrėjimo nusigandę, rašydavo, 
kiek liepiami. Iš pažiūros, rodos, 
neką tokiu budu pelnysi, bet atsi
minus, kiek viso ko išeina tokiam 
žmonių ir arklij^ buriui per išti
sus metus, galima spėti, kad iš 
tų kapeikų ar grivinų pasidaro 
tūkstančiai rublių. Žiemą buvo 
žadama pavaryti iš Žagarės dra
gūnus į pulką, į Suvalkų Kalvari
ją. Ostenas pats važinėjo prie 
Kauno gubernatoriaus prašyti,kad 
dar jį paliktų Žagarėje neva dėl 
žmonių krutėjimo; jei ne Žagarė
je tai kur kitur, kur žmonės ne
ramesni, nusiusti; važinėjo ir prie 
Kuršo gubernatoriaus, kad priim
tų jį kokį Kuršo dvarą daboti, jei 
Kauno gubernijoje nebeliktų nera
mių vietų, ir sugrįžęs, matyt, iš
prašęs, sustatė į eilę dragūnus ir 
pasakė jiems pamokslą, girdamasi, 
buk rūpinąsis, kad jiems butų ge
rai. kad nereiktų į pulką grįžti 
(mat, Žagarėje kareiviams moka
ma priedo prie algos po 15 kapei
kų kasdien iš dvaro įnešamų iždan 
pinigų). Su kareiviais apsieida
vo pikčiau, kaip su šunimis, ne
žmoniškai bauzdainas už kiekvie
ną mažmožį. Kas-žin kokiu budu 
(spėjama, kad iš tų-pačių dragū
nų) apie Osteno šunybes gavo ži
noti pulko vyresnybė. Dvi san- 
vaiti atgal buvo atvažiavęs iš Su
valkų pulko “podriadčikas” patik
rinti ant vietos Osteno paduoda- 
masias maisto ir pašaro kainas ir 
Juoj po to atvažiavo kitas vadas, 
Ostenas gi liko visiškai pavarytas 
iš pulko. Žinoma, jis nepražus: 
tokius iš pulko pavarytus oficie- 
rus atlapai priima policijom

Zagarietis.
(Iš “Sk.”)

mo-
IS ŠIMONIU.

Šimonių valsčiuje yra dvi 
kykli. Šimonių mokykloj moki
na lietuviškai ir mokytojas lietu- 
vys. Juodponių kaime yra rusas 
mokytojas, — uolus rusifikatorius, 
jis lietuviškai visai nemokina, ir 
dauguma valstiečių yra delėi to 
pasipiktinę. Drąsesnieji ir dau
giau už kitus apšviestesnieji atvi
rai kalbasi ir tariasi, kokiu budu 
butų galima pakeisti tą mokyto- 
jj-lietuviu. Ketino paduot meldi
mą mokyklų inspektoriui, bet ir 
pasiliko tik sumanymu, nes dau
guma nenori pasirašyti po meldi
mu, bijodami, kad valdžia neat
siųstų dragūnus; mat toji moky
kla grynai prie valdžios priguli ir 
kad jie jokios tiesos neturį reika
lauti lietuvio mokytojo.

Aš tik tą pasakysiu: nors toji 
mokykla yra valdžios lėšomis už
laikoma, bet yra skiriama reika
lams vietinių žmonių* Ir ant ga
lo, nors valdžia užlaiko tąją moky
klą, bet iš keno pinigų? Kas jai 
sudeda tuos pinigus? Jus turite 
tiesą netik prašyt, bet stačiai rei
kalauti to! ....

Perkunėlis.
(Iš “L. U.”)

Iš SUVALKŲ.
17 d. balandžio, Suvalkų apskri

čio teismas nagrinėjo Juozo Ka- 
čergiaus, Jono Tampaucko, Jono 
Dickaičio, Juozo Račkausko ir 
Juozo Čepaičio bylas. Kaltino už 
Pilviškių valsčiaus kanceliarijos 
išdraskymą 1903 metų lapkričio 
25 dieną. Kačergių da kaltino už 
pasikėsinimą ant žemsargių ir ka
reivių gyvybės/bet šitame dalyke 
jį išteisino. Nuteisė jį tiktai už 
kurstymą kanceliariją plėšt 4-riais 
metais areštantų rotų, Tampau- 
cką ir Dickaitį — trimis su puse 
metų, Račkaucką, kaipo nepilna
metį — dviem metais, Čepaitį iš
teisino. Liudininkų iššaukta bu
vo daugiau 24 — visi parode ge
rai, tik žemsargys Balanspvas ant 
jų rodė, ir jo vieno žvaigįžduočiai 
paklausė. Veikiausia butų kitaip 
išėjusi šita byla, jeigu butų atvy
kęs koks geresnis advokatas iš 
Vilniaus, bet ten tarytum buvo 
apsiėmęs kas ginti, o paskui trum
pai prieš bylą atsisakė ir pavedė 
tą dalyką Suvalkų advokatui Sta- 
niševskiui. Tas negalėjo tos by
los knt savęs pasiimt—prašė pa
daryt tai Romano. Romanas,-ga
vęs vieną dieną prieš bylą, ką te- 
begalėjo padaryt. Dėlto ypatin
gai taip sunkiai ir buvo nubausti 
apkaltinamieji.

Iš SENAPILĖS.
Suvalkų gub. 

, .^er Velykas ir Marijos, Pasvei- -- -«___ ____ __ _ -~
rinimą čją buvo išplatinta Lietu- tverus, po pusei metų išėjo, gavus

vos Socijaldemokratų atstovų kuo
pos atsišaukimai. Po to mažaže
mėj ir darbininkų dvasia pakilo. 
Tankiai gali išgirst tarp jų kal
bant: “Dėlko, sako, musų. Suval
kų gubernijos, atstovai neatsilie
pia? Turbut, mus jie užmiršo, 
kad nieko negirdėt apie juos ir jų 
darbus”.. Kad ir visaip išranda 
Kauno gub. aatstovus - socijai-de- 
mokratus musų demokratai, šalti
niai ir jų kompanija, kad ir bjau
riausias paskalas apie juos leidžia 
ir visaip šmeižia, vienok rankpel
niai visai kitaip apie juos atsilie
pia ir tikisi daugiau sulauksią nuo 
kauniečių, negu 
stovų.

suvalkiečių at- 
Suvalkietis.

(Iš “Sk.”)

4 d. balandžio Senapilės sargy
binis Kazys (pravardės nesužino
jau) nuvažiavo svečiuotis (Šun
skų valsčiaus) pas šaltyšių Tamo
šių Staniškį. Tuo tarpu Senapi
lės pavieto kanceliarijoj pajuto, 
kad išten išnykę keletas šautuvų 
ir revolverių. Valdžios tarnams 
puolė į akį Kazio draugavimasis 
su Staniškiu. Tapo padaryta pas 
šaltyšių krata ir rasta pora šautu
vų. Jis teisinosi, kad priiminėjęs 
nuo Kazio ginklus, kad paskui ga
lėtų jį patį su visais jo ginklais 
atiduoti policijai. Kazį areštavo, 
o Staniškis laisvas. Kaip spėja
ma, dėl to paties Kazio buvo kra
ta ir pas Juozą Kalėdą. Kumelio 
nių kaime, netoli Senapilės. Rado 
pas jį porą svarų parako, patronų 
ir šautuvą iš kanceliarijos. Buvo 
dar Senapilėj krata pas Draugelį: 
vietoj ginklų, pas jį paėmė “Ežio” 
15 knygučių ir “Revoliucijos dai
nas"; “Skardas" liko nepaliestas.

(Iš “Sk.”) . 

IŠ LIUDVINAVO. 
Kalvarijos pav.

28 d. balandžio buvo įsteigiama
sis Senapilės “šviesos” Liudvina
vo skyriaus susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 17 sąnarių iš 29 prisira
šiusiųjų; į valdybą tapo išrinkti: 
pirmininku — Juozas Ambrazevi
čius. iždininku — P. Sirutis, kny
gininku — Jul. Akelaitis, sekre
torium — Jonas Motuzą ir trįs 
valdybos sąnariai: J. Steponavi
čius, B. Sirutis ir P. Smalenskas.

Per susirinkimą buvo nutarta:
1) Įsteigti knygyną Liudvina-

2) Įtaisyti savo antspaudą;
3) Noudotis khygynu gali tiktai 

sąnariai, knygas skaitytojas turi 
sugrąžinti į dvi sanvaiti;

4) Išreikšt ačiū visiems tiems, 
kurie aukavo knygyno įsteigimui;

5) Už-sunaikinimą knygos turi 
sugrąžint jos vertybę sunaikinusis 
te;

6) Knygynui sutvarkyti išrink
ta komisija, į kurią įeina; Juozas 
Akelaitis, Juozas Ambrazevičius ir 
N. Oleinikas;

7) Nutarta apskelbt šituos nu-
tariinus,.“Skarde ir “Lietuvos U- 
kininke”. J. Akelaitis.

(Iš “Sk.”)

• - Iš RUNKIU,
Veig^riu vai.. Sena Dilės pa v.
Runkių sodžiuje gyvena garsus 

visoj šitoj apygardoj valdžios mi
ško sargas, ūkininkas Vincas Že
maitaitis. Jisai labai uolus Šnipas, 
atsidavęs su dūšia ir kunu val
džiai, didžiausias laisvės priešas 
ir, antgalo, nuožmus, mažesniųjų 
engėjas. Nors jisai apie skaitymą 
ar rašymą išmano tiek, kaip kiau
lė apie žvaigždes, vienok puikiai 
atlieka savo juodus darbus. Per
nai jis tiesiai užvedęs sargybinius 
ant tūlo S., dalinančio atsišauki
mus, bet tam buvo pranešta ir jis 
laimingai išspruko. Jo moterų lie
žuviai labai ilgi: kiekvieną apšvie- 
stesnį žmogų moka kuobiauriau- 
siai apšmeižti. Visa jo šeimyna 
— tai veiklus juodašimčių lizdas. 
Pernai, kada musų apielinkėje šė
lo kazokai ir kankino nekaltus 
žmones, jie vyzgė iš džiaugsmo, 
greit visi “cicilistai” busią, kaip 
šunįs, iškarti, ir busią labai sma
gu gyvent. Dabar jis dieną ir 
naktį gerai apsiginklavęs, tarsi 
gyvena tarp pasiučiausių žvėrių; 
nuolat girias, kad jei šįmet ateitų 
"cicilistai”, tai, kaip varles, iššau
dytų; bet nebeateisią, girdi, 
jau visi iškarti....... Prie šnipinė
jimo, kratų darymo ir bausmių 
skyrimo už peržengimą girios į- 
statymų jis pirmutinis. Nuolati
niai jo svečiai — tai sargybiniai 
ir šiaip girių lupikai. Be to jis 
ne koks bežemis ar mažažemis, 
bet ūkininkas, turintis pusėtinai 
lauko. Darbininkus moka išnau- 
dot kuobiauriansia. Taip, pernai 
mėtą turėjo tarnaitę. Darbo bega
lo, o algos 13 rubl. Vargšė, ne-

us darbą rubli ^pradotko” pra
džioje metų; džiaugėsi dar skar
malus atsiėnuis, — kad kiek, ir tie 
butų likę. Bernui buvo algos j8 
rub. Kada tasai vasarą taip-pat 
norėjo išeit, tai Žemaitaitis pri- 
grąsė, kad užtai atiduosiąs tiesiai 
į katorgą. Vieną kartą bernas 
parsinešė iš Višakio Rudos porą 
lapelių ir knygutę žaliais virše
liais. Žemaitaitis, kaip žvėris, 
puolė ant berno, ir butų tikrai už
mušęs, jei tas nebūtų spėjęs į gi
rią išbėgti. Paskui, kaip perėjo 
karštis, tai tėviškai patarė, kad 
šiukštu prie “cicilistų” neitų, nes 
kitaip reikėsią visą amžių kirmyti.

Be samdomų darbininkų, Ž. da 
turi apsčiai baudžiauninkų. Bau
džiauninkai— tai visi aplinkinių 
sodžių bežemiai if mažažemiai. 
Kiekvienas, kuris į metus kartą ar 
du parsineša iš girios glėbį malkų, 
sausų lapų ar samanų maišą, kiek
vienas, pagaliaus, kas pagiryje gy
vena, — kiekvienas toks privalo 
darbymetėje ar patsai eit, ar kitą 
į savo vietą pasamdyt ir tiek die
nų dirbt, kiek pagal jo nužiūrėji
mą priguli. Tokiu budu būna nu
dirbti visi jo lauko darbai. Bet, 
kaip matos, dar ir tai žmogui 
sunku; butų jam geistina, kad 
kiekvienas baudžiauninkas da it 
savo valgiu eitų pas jį dirbt.

Yra dar Rukiuose du Ž. broliu: 
Antanas ir Juozas. Tuodu ir ar
šus prispaudimo šalininkai, nors 
ir neteip gudrus. Antano pačios 
liežuvis taip-pat labai prie politi
kos linkęs.

Markūnu Magdė.

IŠ ŽALIOSIOS. 
Senap. apskr.

Ūkininkas Blusius, parsikvietęs 
ir nugirdęs penki* kazokus, nuve
dė juos pas Šmitą, kad jį suimtų. 
Girtiems kazokams nepasisekė. 
Bekratant, nieko nerado, tik pavo
gė 3 rublius.

Keletas vaikinų norėjo nubausti 
Blusių už tokį darbą, bet nepasi
sekė. Tuomet Blusius ant ryto
jaus nulėkė į Senapilę ir parsive
žęs sargybinius, važiojo juos pas 
nekaltus vaikinus. Suėmę keletą 
vaikinų ir parsigabenę juos pas 
Blusių, sukvietė kaimynus - ūki
ninkus, kad parodytų ant tų vai
kinų, bet ūkininkai neparodė. 
Tuos suimtus, visai nekaltus nie
ko vaikinus, Blusius padavė tei
sman. J. Jursukonis.

(Iš “L. U.“)

IŠ BARTNINKŲ. 
Vilk, apskr.

Musų “tvarkdariai" nebežino 
kaip pasirodyti valdžiai ir viso
kiais budais stengiasi surasti ko
kią nors priekalu ir nusiųsti “do- 
nosą”.

Neseniai Bartininkiečiai buvo 
nusiuntę atstovams peticiją. Mus 
“gen.-gub.” tuoj surašė “donosą", 
kad valstiečiai kelią “revoliuciją". 
O didžiausią kaltininką kėlimo tos 
“revoliucijos” nurodė valstietį 
Bulviečių, žmogų apsišvietusį ir 
mėgstantį žmonėms duoti įvairius 
patarimus. Tyrinėjo ir pats pa
vieto viršininkas Blagoveščenskij 
ir buvo atsiuntęs žandarą, bet 
turbut.kiekvienas iš jų nieko “mai- 
štiniško” Bulviečiujc nesurado.

Per valsčiaus sueigą 12 d. ba
landžio pribuvo viršininko pagel- 
bininkas p. Grikietis, lietuvis. 
Žmonės, įtikėdami jam kaipo lie
tuviui, pradėjo skųsties ant savo 
“gen.-gub.” ir teisyti Bulviečių. 
Bet p. Grikietis, nors ir lietuvis, 
bet apsivilkęs biurokrato “šineliu- 
mi”, juomi ir dvokia.

Apart to, p. Grikietis nuduoda, 
labai dievotą žmogų ir tankiai 
mėgsta cituoti iš “šaltinio”.-

Mat “Šaltinis" ir tarp biurokra
tų turi pasisekimą. A. K.

(Iš “L. U.”)

IŠ KALVARIJOS.
Kalvarijos kalėjime yra dabar 

politiškų prasikaltėlių:
I katorgą pasmerktu:

i) Pečiulis, 2) Kulikauckas, 3) 
Bernotaitis, 4) Navickas.

Tvirtovėn pasmerkti:
1) Matulaitis, 2) Lastauckas, 3) 

Plečkaitis.
Suvalkų kalėjime yra šie politi

škieji prasikaltėliai: 1) Daktaras 
J. Brundza, 2) Vebzdauckas, 3) 
Pavadis, ir dar yra du lenku ir vie
nas žydas. Kurie pateko kalėji- 
man už girių kirtimą ir nepriklau
so prie jokios partijos — neskaito-, 
me politiškais, jų yra daugiau de
šimties.

Juozas.
(Iš “L. U.”)

tris

iš PAJEVONIO.
Vilk, apskr.

Neseniai pas mus suėmė 
valstiečius: T. Stumbrį J. Kurti

nį ir Skinkį. Qie -seniau jau buvo 
nuspręsti 6 m^ne^jenis kalėjimo, 
bet padavus,^ąpeliyiją, vėl buvo 
liuosi Ir dabar visai netikėtai tapo 
suimti ir rmgab‘<Jhti kalėjimam 
Skinkis — jtasislėĮte, nes po suė
mimui, vaitufi pasiranČijui, tapo 
paleistas atsjsveikiėti su gimi
nėmis ir dabftf jojjniekur negali 
surasti. Visj.jie jffa kaltinami už 
platinimą "valstiečių nutarimų” ir 
prakalbas. Sako, visus juos yra 
įdavęs valdžiai Bulviečių kaimo 
valstietis šenkunas; jis savo šnipi
nėjimu perviršija 1 ir Lankeliškių 
“sovietniką”. .Valdžia, jam ir jo 
namiškiams apsigynimui įdavė 
po revolverį. Sako, daug iš jų 
priežasties nukentėję nekaltų žmo
nių l Bet kas žin, ar ilgai taip 
bus pasekmingai, nes ant šio svie
to nieko nėra amžino.

(Iš “L. U.’’)

OPSO VALSČIAUS VALSTIE
ČIU REIKALAVIMAI.

(Zarasu pav. Kauno gub.)
Prieš pat Velykas vieno rinki

ko tapo atvežta ir įduota Lietu
vos Socijaldemokratų - atstovų 
Kuopai 32 Opso valsčiaus valstie
čių (Zarasų pa vietas) nutarimai. 
Nutarimai buvo daromi atvirai, 
pagal seniūnijas (starostystes), 
seniūnui pirmininkaujant. Po nu
tarimų pasirašė ne tik susirinkę 
seniūnijos vyrai, — namų šeimi
ninkai. Moterų tarp pasirašiusių 
visai nėra, mokančių rašyt maža, 
r— dauguma rašėsi svetima ranka.

Po nutarimą pasirašė 28 kai
mai. 2 viensėdžiu, Opso miestelio 
gyventojai, Opso seniūnijų vyrai, 
išviso 1407 žmonės. Visi nutari
mai rašyti rusų kalba.

Visuose nutarimuose sakoma, 
ko Opao valsčiam valstiečiai rei
kalauja iš valstybės durnos savo 
gyvenimui pagerint.

Tarp reikalavimų pirmąją vietą 
užima žemės reikalai ima*. Liuo- 
suojant valstiečius iš baudžiavos, 
valdžia jiems davus permaža že
mės. nuo 13 iki 24 dešimtinių šei
mynai, vidutiniškai po 17 dešimti
nių kiemui. Tarp 17-os dešimti
nių buvus dirbama ir nedirbama, 
naudojama ir nenaudojama žemė. 
Dabar labai pasidaugino žmonės, 
ir žemė susiskaldė: ant vienos 
“učastkos" sė<!j po 3 — 9 kiemus, 
vidutiniškai po 4 — 5 šeimynas; 
kiekvienoj šeimynoj po 8 galvas, 
kurioms, žinoma, jau nebėr kur 
dėties tėvynėj.

Viena l»ėda —; tai ne bėda; 
bloga tuomet, kai dvi, trįs žmogų 
apsėda. Ant Opso valsčiaus val
stiečių net daugiau, negu trįs, jų 
užgulę ir visų - sunkiausia — tai 
ponų suktybės. Nebuvo beveik 
nevieno kaimo, kuris, iš baudžia
vos pasiliuosuodamas, nebūtų ga
vęs bendrų su dvaru ganyklų, pie
vas; ėmė miškan nebeleisti, užgy
nė naudoties ežeru. Grėbė kartais 
patįs atvirai, per akis, kartais su 
teismo pagelba valstiečius privei
kė ir pasikvietę talkon policiją. *

Kartu su dvarininkais apgaudi- 
nėjus valstiečius ir valdžia: ke
liose vietose komisija valstiečių 
žemei patikrint (povieročnaja) 
buvus pažadėjus jiems duoti miš
ko. ganyklų, pievų, netinkamas 
žemes pridurti — ir nieko nepada
rius.

I>augiausia esą pas valstiečius 
pavogta ganyklų; iš pasirašiusių
jų ganyklos likę atimtos visai, ap
karpytos ar tankiais, neskinamais 
krūmais (kūlynais) apželdintos 26 
kaimams. 8 kaimams esą užgrėb 
tos pievos, 8 — žemė, 5 užginta 
mišku naudoties, 11 — ežerais. 
Dviejose vietose dvarininkai ne- 
prileidžią valstiečių prie jų žemės, 
nes kelias eina peę dvaro laukus 
ir skersai to kelio'jie pastatę gin
kluotą sargybą.

Iš darbiniųkų greičiausis esąs 
nuo valstiečių vog^ grafas Pelik
sas Broel-Plafer, ftujs Zarasų pa
viete du dideljiu dvaru — Belmon? 
tą ir Opso d^arą,,išviso daugiau 
5 tūkstančių ,2po ,, dešimtinių že
mės. Be to^TŽemę^, Plater turįs 
nesumanomą^laugy^ę miškų Kau
no ir Vilniau^ ,gųĮięfnijose.

Plater atėmęs nuo 10 kaimų ga
nyklas, nuo 6 kaimų — ežerus, 
nuo 6 — žemes jrų iems užgynęs 
miškus užsienin ir 
varyti, įtaisęs popierio pabriką, 
miškų penimą, o valstiečiams par- 
duodąs malkoms puvėklius už ne
žmoniškus pinigus; puvėkliai ne- 
sikuriną, tik rūkstą,, o žmonės iš 
tų malkų ligą tegauna. Sveiką 
mišką pas jį perkant, prisieina 
brangiau mokėti, negu pirkliams 
parduodamas. Užtat ir valstiečiai 
neturį Plateę’iui kitokio vardo, 
kaip Liucipierius ir nieko daugiau 
jam nelinki, kaip tik, kad pasikar

Rygon

tų ant augščiausio* savo miško 
pušies.

Plater, matomai, jaučiasi pats 
pieną sulakęs, nes 1905 metais, 
sujudimo metu, parsikvietęs 70 
šautuvų dvaro milicijai apgin- 
kluot. Valdžia, žinoma, meiliai 
jam leidus ginkluoties.

Antrąją tarp dvarininkų vietą 
užima kunigaikštis Oginski. Tas, 
užgrėbęs 4 kaimams ganyklas, 3 
kaimams — pievas, 2-iem mišku 
užgynęs naudoties, vienam atė
męs žemę, vienam — ežerą.

Toliau yra išvardyti Pelikano, 
Rozeno, barono Engelhardto ir 
kitų darbai.

Valstiečiai ne be kovos prieš 
dvarininkus nusileidę: ilgus me
tus vaikščioję po teismus; bevaik
ščiodami, netekę pąskutinio skati
ko, į skolas įlindę. Visur ir tei
smai, ir policija buvę ponų papirk
ti ir smaugę valstiečius. Jau teip 
esą pavargę, kad metas butų tam 
vargui galas padaryti, yieni jų 
esą išėję darbo jieškoti į.miestus 
ir Amerikon, kiti ant vietos žlun
ga, nes uždarbio nėra.

Valstiečiai nenorį savo valia 
pradėti savo skriaudų atlyginimo 
jieskot ir todėl, vien valstybės du
rna pasitikėdami, kreipiasi prie 
jos, kad teiktųs jų naštą paleng
vint :

Jie durnos prašo:
1) Kad jų užgrėbtosios žemės, 

ganyklos, pievos, miškai ir ežerai 
vėl butų jiems atgfcl sugrąžinti;

2) Kad bežemiams butų, kiek 
reikia, pridėta žemės, ganyklų, 
pievų, ir miško kurui ir trioboms 
statyt ies;

3) keletas kaimų prašu, kad 
Plateriui butų užginta kirsti mi
škai ir varyti Rygon ar užsienin.

Dėdė.

VARGONININKO BALSAS.
Astova* Bulota atsiuntė mums • 

suvalkiečio - vargonininko lai
šką. kurį beveik visą čia paduo
dame :

Guodotini musų atstovai!
Patyręs iš laikraščių Jūsų adre- 1 

są. drįstu į jus atsišaukti, kaipe ; 
Lietuvos krašto mažažemių, nu- , 
skriaustųjų luomų užtarėjus. Męs. . 
Lietuvos varguninkai, kaipo beže
miai - darbininkai, visi nutarėme 
susivažiuoti ir , apsvarstyti savo 
reikalus. Vargonininkų padėjimas 
Lietuvoje yra labai blogas: jie ne
turi nė sklypelio žiemės ir negau
na algos, kaip visi tarnaujanti, ku
rie gauna užmokesįnį nuo valdžios 
arba kitose į.staigoįse, o darbo tu
ri iki valiai.

Vargonininkai pikio dvi tarny- 
sti: turi vargonauti ir raštinin
kauti, o niekas nepaklausė ligšiol, 
ką jie už tai gauna ir pelno. Ži
noma. nevienas pasakys: vežioja 
“plotkas" ir gauna grudų po bliu- 
dą. tai ir gali gyventi!.... Juk ir 
kunigas važinėja kalėdoti, nekepa 
“plotkų”, o ir grudų gaunat Ku
nigas gauna algą nuo valdžios, 
gauna už mišias, žodžiu, gauna už 
viską, o vargonininkai turi pasi
samdyti vežėją, vežimą ir vežiot 
"plotkas" ir prašinet sau algos, 
kaip elgetos. Mėginome prašyti 
klebonų, kad pagerintų musų bū
vį. bet veltui. Pirmutinis jų žo
dis buvo: “kad tau negerai, eik 
^au — bus kitas!” Bet ar gi tai 
teisinga? Juk kožnas nori gyven
ti!

Čia neišrodinėsiu visų musų bū
vio ypatybių, tiktai melsiu visų 
vargonininkių vardu ir teisybės 
dėlei šį musų prašomą apsvarstyti 
ir aprūpinti ir mus nuskriaustus 
žeme ir alga. Dabar gi dažniau
sia vargonininkai, senatvės susi
laukę, nebegalėdami tarnauti, tu
ri eiti po svietą elgetauti ar šu
nų lodinti. Męs esame prispausti, 
tankiai baudžiami, o nieko nepri- 
glaudžiami!.. A

(Iš “Sk.")

IŠ AMERIKOS.
Nemokanti skaityti ame

rikonai.
Sulyg surinktų laike Ame

rikos gyventojų suskaitymo 
žinių: 1900 metuose buvo čia 
6303873 ypatos nemokančios 
skaityti, taigi 8% gyvento
jų, tame buvo 2853720 vyrų 
ir 3209605 moter. Daugiau- 
giausiai nepažystančių lite
rų buvo pietinėse valstijose, 
kur labai mažas ąteivių 
skaitlius keliauja. Taigi mat 
ne ateiviai tamsą atgabena, 
bet ji laikosi terp tikrų ame
rikonų, kurie už butą ir ne

butų piktų stengiasi kaltinti 
ateivius.

Moteris ar vyras?
Phoenix, Ariz. Pereituose 

metuose pasimirė čia masko 
liško konsuliaus, Chicagoj, 
sekretorius, Mikalojus de 
Ra y ten. Būdamas Chicagoj, 
jis rėdėsi vyriškai, net du 
kartu buvo apsivedęs. Bet 
laidojęs j| laidotojas prane
šė, jog Baylaud buvo mote
ris. Klausymas, todėl, kam 
turi patekti turtai: Jo pačiai, 
ar giminėms Maskolijoj? 
Jeigu jis buvo moteris, tai 
moteries vesti negalėjo ir 
gyvenanti Chicagoj našlė ne
gali būti turtų pateikėja. 
Ištirti Raylano kūnų iškelia
vo iš Chicagos komisija ir 
maskoliškasis konsulius. Ge
riausiai tą, turbut, žino gy
venančios net dvi jo moterys. 
Raylan, vienok, gyvas būda
mas, gėrė geriau negu mote
ris ir pinigus spausti iš žmo
nių, turinčių konsuliate rei
kalų, mokėjo geriau negu 
daugelis vyrų.
IndijonėN j ieško baltpar- 

vių vyrų.
Charlotte, N. Car. Prezi

dentas čianykščios žemdirby
stės mokyklos gavo nuo 12 
indijouių Chickatawe gimi
nės laiškus su užklausimu, ar 
terp mokyklos mokinių nėra 
norinčių jas vesti. Jos nori 
baltparvių vyrų, mokančių 
ūkę vesti, nes turi didelius 
žemės plotus. Perskaičius 
laiškus, terp mokinių atsira
do daug norinčių iudijonių 
vyrais tapti.

Sniegas.
New York. 2 d. berželio 

puolė čia sniegas. Nors Ame
rikoj tikro pavasario ir nėra 
ir nors čia kartais ilgiau ne
gu Lietuvoj būva šalta, bet 
sniegas berželio mėnesyj ir 
čia nepriguli prie paprastų 
atsitikimų, Termometras 2 
d. Izraelio rodė tik 47° F. 
Nuo įrengimo oro tėmijimo 
stacijos dar čia nebuvo teip 
šaltos dienos berželio mėne
syj.

Maskoliško konsuliaus se
kretorius buvo moteris.
Pboenii, Ariz. Specijališ- 

ka komisija, išsiųsta atkasti 
kūną pasimirusio čia buvu
sio maskoliško konsuliato 
Chicagoj sekretoriaus Mika
lojaus Raylano surado, jog 
jis iš tikro buvo moteris. 
Taigi gyvenanti Chicagoj jo 
pati negali būti jo turtų pa
laikėje. Bankuose paliko jis 
apie 12000 dol.

Nelaimės ant geležinkelių
Elyria, O. Ant 6 st. susi

mušė čia du trukiai Cleve- 
land <fc Southwestern gele
žinkelio. Prie 
likosi užmuštos, 
sužeisti].

Sau A n ton i o,
Ii Lozier susidaužė Southern 
Pacific geležinkelio trūkis. 
Prie to 1 pasažierius likosi 
užmuštas, o 15 tapo gana 
sunkiai sužeistų.

to 2 y pa t oš 
o daug tapo

Tex. Neto-

Su-
Gaisrai.

Long Beacb, N. Y.
degė čia VYaltero Fisherio 
namai. Namų degėsiuose 
rado kunus keturių ypatų: 
dviejų Fischerio dukterų ir 
dviejt] tarnaičių.

Expliozija.
Terre Haute, Ind. Krau

tuvėse Fornsowrith kastynių 
užsidegė sukrautas parakas. 
Expliozijos du vaikai likosi 
sudraskyti, o trįs tapo sun-> 
kiai užgauti. .

IŠ DARBO LAUKO
< Birmingham, Ala. Strei

kuoja čia tarnaujanti ant 
gatviniij karų.

5 Lodisville, Kt. Suatr 
karo mašinistai Louisville 
Nashville geležinkelio - 
reikalauja pripažinimo j 
jos ir vienodų algų visose 
ležinkelio dirbtuvėse.
t Newark, N. J. 

čiai dailidės laimėjo streib 
Jie reikalavo 50c. ui 
valandų ir 8 vai. darbo die
no* ir dvigubo užmokesčiow 
darbų virš paprasto laiko.

5 Philadelphia, Pa. pa< 
sibaigė streikas čianykifib 
frachtų iškrovėjų; streikų jU 
pralošė, sugrįžo prie darbo 
ant senų išlygų.

5 San Francisco, Cal. pa. 
sibaigė Čia streikas 10000 
ležies darbininkų. Jie feu. 
grįžo prie darbo ant senų & 
lygų-

5 Salem, Mas. Darbini*, 
karna čianykščių 
dirbtuvių pakėlė 
5%.

W San Francisco, Cal. Yra 
čia 40000 darbininkų be dar
bo. Streikuoja 12000 gete

medvilnė 
algas ant

•f PiTTSBi RG, Pa. Dėl ne
sutikimų darbininkų su ka
syklų savininkais,gali čia už
gimti streikai.

1 VFjuekumo, W. Va. Rei
kalingi čia mūrininkai ir ki
tokį triobų statymo darbinin
kai.

* Smock, Pa. Darbai eina 
čia labai gerai; dirba čia an
glių kasyklose ir prie kokso 
pečių.

Seton, III. Naujas tai 
miestas. Yra čia viena an
glių kasykla, bet ir ta nedir
ba. Lietuvių čia nėra.

•[ Odin, III. Yra čia vie
na anglių kasykla. Dirba 
joje gerai. Yra čia vienas 
lietuvis, bet lietuviškai šne
kėti nenor.

5 Beckmeyer, III. Yra 
čia viena anglių kasykla. 
Dirba joje gerai ir uždarbiai 
vidutiniški. Yra čia 7 lietu
viai pavieni ir viena šeimy
na, bet jau sulenkėjusi.

1 Dllmyen, Ia. Sustrei
kavo čia dailidės dirbanti 
prie namų statymo ir pertai 
darbai su visu apsistojo.

5 Philadelphia Pa. Strei
kuoja čia frachtų iškrovėjai 
Merchants <fc M i ners Trane- 
port. Co. Streikavo teipgi 
frachtų iškrovėjai Baltimore 
&, Ohio geležinkelio.

•[ Chicago, III. Tarnau
janti ant karų City Railway 
Co. sutiko ant kompanijos 
pasiųlytų algų po 
darbo valandų.

•f Hammond, Ind. 
ščiai vežėjai pakėlė
Jie reikalauja eauvaitėj po 
12 dol. nuo vienarklio ir 14 
dol. nuo dviarklio vežimo.

27c. ui

streiku.

< Park. Wash. Darbai eina, 
čia gerai. Geras mainierius 
gali uždirbt 8 dol. per dieną; 
pagelbininkai gauna $2.00 
iki — 3.00.

•Jį Springeield, Mo. Dar* 
bai eiua čia gerai ir yra viso
kių. Lietuvių vienok čia i«3- 
ra.

• Omaha, Nebr. Tarnau
jantiems ant Burlington ge
ležinkelio pakėlė ant 10% »!• 
gas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Newark, N. J.

Per sekmines musų lietu*, 
viškoj bažnytėlėj Šv. Traicw 
atsibuvo 40 dienią atlaidai 
buvo ir svetimų kunigų; šino 
nes ėjo išpažintin, gegužio 21 
d. pasibaigė su vėlybu mi* 
Sparu.’ Po mišparų, ku. te 
bris sakė pamokslų. Baigd* 
mas, pradėjo sakyt, k-k f® 
cijalistai labai teaipV «



( aodjalizmą prie 
uto padaryto iš muilo 
leisto ant vandene ycai- 

gjo, buk soėijatetų vięįiith 
aa^arta yra gr»auti kata- 
,.X.^ bažnyčiai ir skirti 

^įis nuo vyrų. Kokios 
L^jos programoj jis ipat« 
% kad reikia griaut ba- 

ir moteris nuo vyrų

P- revoliucijoiiierių 
/demokratų progranuiose 
^rbiausiu yra platini ap- 

tvietiuH torp imonių, kapi- 
ratams jr klerikalams ne- 

Xoti skriausti ir Maskoli
uje caro ir jo tarnų jungų 
įmesti nuosavo sprando.

S^ijalistai geidžia apšvie
timo. otuli kunigėliai drau
da Lietuvos žmonėms skai
sti laikraščius ir knygas. 
gjB^ilšs pav., ZapHkio kle- 
foots kuuigas Kazimieras 
Valaiti* (rašosi Wollowicz) 

H^kj sakė, kad nereikia 
Raityt lietuviškų laikraščių, 
taip: „Vita. Žiu.”, „Lietuvos 
Ūkininko”, o apie ,, S kardą" 
tai nėr ką nė kalbėti; buk 
taoee laikraščiuose nieko ge
ro nėra, žmonės tik išmeta 
kelis rublius. Žmonės, girdi, 
neturėjo laikraščių ir gyve- 
ao. Lietuviškus laikraščius, 
prdi, drukuoja nesubrendė
liai. Lenkiški tai kas kita.

Socijalistai nor, kad visur 
butų teisybė, kad pasibaigtų 
skriaudos darbininko. K ūsų 
raidžia visur remia piktada
rius. Kauno socijalistai 
1905 m. atsišaukė į miesto 
raidžią,reikalaudami prašali- 
ainio piktadarių, bet val
džia to nepaisė, todėl soči ja- 
lietai patįs pradėjo bausti 
niekšus; kurie iš jų suspėjo, 
tai išbėgoi iš miesto ir vagia 
dabar ūkininkų arklius, už
puldinėja žmonis ir t. t. —
Kaune dabar mažai va- 

I gių. 5 Socijalistai nepripa- 
I iysta tiesos kunigėliams 
i tapti darbininkus ir vargšus. 
I Amerikoj lietuviai moka sa- 
I to klebonams $60 ir (langiaus 
I ilgos ant mėnesio, užninka 
f oi krikštus, pagrabus ir ki
lį- tas pamaldas. Tai už ką ku- 
I fligeliai ima algą nuo darbi- 
I ninku* Ar už tai, kad jie 
Į tame mieste pramiegu. Pa

gal teisybės, para pi jonams 
reiktą atlikti viską dykai, 
tiktai nuo pašalinių ypatų 
paimti užmokestį. Lietuvo- 
jennonės sumoka pinigus val
džiai, o valdžia, kaipo tarpi
ninkė, moka * kunigėliams, 
ieinsargiams, šnipams ir 1.1.

Kunigėliai už Mikutį ba
žnyčiose meldžiasi, žemsar- 
giai pas ūkininkus kratas 
darydami, apvagia, o šnipai, 
kiip pasiutę šunes, išdavinė* 
ja savo brolius ir per tat ne
vienas atsidūrė Si beri joj 
Amerikoj.

Į Lietuvos skruzdė.

Iš Pi t tabu r go ir jo 
aplinkinių.

atsilankė pas 
Mflsdrg. Grigatis, visiems ži- 
^mas atstovas L. S. D. P. 
•Ott netikėtai atvažiavo, bet 

Grigaitis tik iki' XXII 
Seimui s. L. A. tegalės pas 

ĮĮ-felpnsilikti, tai mes sukru- 
ĮBĮ* ^ri, kas gyvas, nbrėjom 

Pasinaudoti iš geros progos.
ri aauvaiti laiko, o Čia tiek 

darbo!
19 d. gegužio, 2 vai. po pie- 

Lietuvių Mokslo Dr-stė 
drengė prakalbas Pittsburge

South Side. Kadangi 
truko laiko apgalint, tai 
•®onių buvo nedaogiausiai: 
•Pje poras šimtų. Drg. Gri- 
Sritig kalbėjo dvejuoBB atvė
pė, kalbėjo drg. F. J. Ba- 
?®čius, dainavo drg. Fortu* 
ĮB^^Kas, dekliamavo ei- 
J? mergaitė vos 4 m. 
^mta pauieka 1)rg Gri.

1 l>adar6 Sertl
Pu<iį ant susirinkusių, nes 

^riginųg dėt aukas, sumetė 
į OP7-00, kuriuos L. M.

f Netikėtai

■

BE?

D r. komitetas, su vardais, ža
dėjo pasiųsti V. L. Susirin
kimas pasisekė labai gerai ir 
publika, matyt, buvo užganė
dinta.

Tųpačiųdieną, 7 vai.vakare, 
,, Laisvės" draugystė Allegh- 
enyj parengė prakalbas. 
Kalbėjo teipgi drg. Grigaitis. 
Reikia stebėtis iš drg. Gri
gaičio pnjiegų. Kalbėjo 
Pittsburge kokias dvi ir pu
sę valandos. Alleghenyj su
sirinkusių buvo apie 150 
ypatų. Užsilaikymas ir ati
da publikos verta pagyrimo; 
tuom tarpu metai atgal, kada 
Alleghenyj drg. F. J. Bago* 
čins pirmą syk kalbėjo, rei
kėjo saugot išeinant iš sve
tainės, grasino užmušimu, jei
gu pasirodytų dar sykį, Da
bar susirinkusiejie sumetė 
$30.00 revoliucijios reika
lams. Pinigai pasiųsti “Ko
vos” redakcijai.

24 d. gegužio, vakare, 57 
kuopa L. 8. P. A. Wilmer- 
dinge, Pa., parengė prakal
bas. Kalbėjo drg. Grigaitis. 
Susirinko mažai žmonių, vos 
apie 50. " Mat buvo susirin
kę padorus ir labiau apsišvie
tę vyrukai; jie ne tik man
dagiai užsilaikė, bet paragi
nus dėti aukas, . ta saujalė 
sumetė suvirš $17.00.

25 d. gegužio, vakare. 55 
kuopa L. S. P. A. McKees- 
Rocke, Pa. surengė vakarėlį. 
Susirinkimai! atėjo ir užsi* 
traukusių, tie laike prakal’ 
bos drg. Grigaičio balsiai 
žvaigždes skaitė. Musų kle
bonas, kun. Vaišnora, netik 
kad žmonių negrąsino nuo 
prakalbų, ne keikė, bet sve
tainėj nesant kėdžių, savo 
kėdės paskolino, sakė, jog 
susirinkimas butų galėjęs 
atsibųt ir pobažnytinėj sa
lėj. Matyt kunigėlio žmo-

ir

atidarė fondą aukų. , ,švle 
bos” Dr-stė rengia diskusijai 
kas antrą ir ketvirtą subatvi.- 
karį kliubo kambariuose, ant 
ių vis dauginus atsilanko 
publikos; diskusijos būva ga
na svarbios, susirinkę, kiek 
kas išgali, aukauja fondan 
mokyklos. Mokyklą tikimės 
atidaryti ateinantį rudenį. 
Draug. „Šv.” reiigta vaidini
mus ir balius; pelną skirs 
padidinimui knygyno ir įkū
rimui mokyklos.

Gegužio 16 d. ,,Šviesos” 
Dr-stė parengė vakarienę; tu
rėjo tiesą ateiti kiekvienas, 
kurs pasirūpino sanvaitę pir
ma nusipirkti tikietą, nes 
svetainėje nebuvo pardavinė
jami; mat vakarienė ir visas 
pokilis buvo veltu tiems, ku
rie pasirūpino nusipirkti iš 
kalno tikietą (tai buvo reika
lingu sužinojimui kokiam 
skaitliui yj>atų parengti va
karienę). Žmonių susirinko 
virš pusantro šimto. Įeinat 
į svetainę, kiekvienam prise
gė puikią rožę. Apie 9tą vai. 
vakare rengėjas vakarie
nės paprašė visų į viršutinę 
svetainę ir trumpoje prakal
boje aiškino ,,Šv” Draugys
tės mierius ir ragino prisira
šyti. Paskui perstatė p. Že- 
manta neką pakalbėti. 2. teip
gi ragino prigulėti į minėtą 
draugystę ir lankytiesi J kny
gyną, kur gali gauti knygų, 
kokių kas nori, veltu pasi
skaityti. Aiškino naudą mi
nėtos draugystės.

Ziuponaitė M. Valentina- 
vičiutė dekliamavo eiles „Ra
sa”.

Žiuponaitės Kriščiuniutė, 
DaniseviČiutė ir B. Biaui- 
kiutė padainavo „Lai gyvuo
ja Lietuva ’, „Atsisveikinimą 
su Alpais”, „Paskutinė vasa
ros rožė”. Tarpe dainų bu

giška dvasia, pagiežos, ne
apykantos neapimta. Tai 
mažas, rodosi, daiktas, bet 
koks skirtumas terp tokio 
vyro paduodančio pagelbos 
ranką ir kito, kuris susirie
tęs, keikia savo žmonis, ko
vojančius su šios dienos 
negerumu kurie nie-kad 
jam nieko pikto nepadarė, 
kurie pasišvenčia labui 
žmonių.

Sveikiname kun. Vaišnorą 
ir apgailestaujame, kad ne
daug tokių yra, ir tie patįs 
suvaržyti skersakiavimais sa
vo draugų kunigų skęstan
čių fanatizmo bei neapykan
tos bangose. Antai kitoj 
upės Ohio pusėj, Alleghenyj, 
kun. Abromaitis, pamatęs 
dalinant apskelbimus .apie 
prakalbas Grigaičio, puolė 
ant vaikino dalinančio pa 
garsinimus, atėmė jų apie 
60, su kitais draskęs.

Bet besidraškymai ir keik
smai negelbėjo, nes parapijo- 
nįs apgarsinimų nemetė, ir 
atėję susirinkiman, sumetė 
12 dol. aukų.

Wilmerdingo ir McKees- 
Rocko draugai žadėjo pini
gus pasiųsti “Kovos” redak
cijom

Drg. Grigaitis keliauja 
į Cleveladą S. L. A. Seiman, 
Linkime jam geros kloties.

Prakalbų rengėjai labai 
dėkingi visiems padėtojams 
ir pritarėjams.

Drg. Grigaitis rengiasi va
žiuot paskui Cbicagon; tenai* 
tiniai draugai lai sukrunta 
ir pirm laiko lai prisirengia 
visų laukiamą svečią priim
ti.

D. F. Bagočius.

Iš Waterbury, Conn.
Pabaigoje 1906 metų susi

tvėrė čia draugystė vardu 
„Šviesos” Dr-stė, kuri įkūrė 
knygyną, dalina knygas viso
kio turinio pasiskaitymui 
kiekvienam du sykiu sanvai- 
tėj.

Teip-gi “Šv”. Draug. nori 
įkurti mokyklą mažiems ir 
suaugusiems; ir tam tikslui

vo pagrajinta ant kornetų p. 
Marcinkevičio ir Ražo — Šie- 
ge of Rochelle. p. Marcin* 
kevičia griežė ir ant smuiko 
Flower song ir jam gana ge
rai pasisekė. Pabaigoj žiu- 
ponaitė M. Kriščiuniutė de
kliamavo „Paliovė griaut, ir 
baubt kanuolės”, ir tai teip 
gražiai, kad daugumas ašaras 
šluostė. Po koncerto visi ta
po užprašyti ant vakarienės. 
Nuėją, radome stalus užkrau
tus; vakarienė buvo tikrai 
karališka. Po vakarienei 
jauniejie pašoko ir apie 12 
vai. visi išsiskirstė dėkavoda- 
mi „Šv.” dr-stel, daininin
kėms, dekliamatorėms ir jau. 
niems muzikantams.

Pelno atliko poras desėtkų 
dol., kuriuos paskyrė |>er pu
sę — knygynui ir mokyklai.

A. J. Povilaika.

Iš New Haven.
Čianykštė šv. Pranciškaus 

draugystė gerai laikosi.
Neseniai vienas draugystės 

sąnarys, Bukvydas, nuėjęs j 
lietuvišką saliuną, ten susi
ginčijo, jog išgers daug dek- 
tinės ir nepasigers. Po de
vintam vienok stiklui puolė ir 
numirė. Dr-sfcė nenorėjo iš
mokėti posmertinės, vietoj to 
užsimanė dar apskųsti sudan 
saliuninką (o ar draugystė 
nieko svarbesnio nenuvei
kė? Rd.).

J. Limidis.

Iš Tacoma, VVash.
Paskutiniame laike, jieš- 

kodami geresnio uždarbio, 
privažiavo čia daugybė žmo
nių visokių tautų, tarpe ku
rių ir lietuvių atvyko ne ma 
žas būrelis, jų tarpe pasiro
dė išmintingi, geri tėvynai
niai. j
Gegužio 19 dieną susirinko 

pulkelis lietuvių pas V. Ka
vai iaucką ir sutvėrė kuopelę 
tautiško Susivienyjimo L. A. 
Prisirašė prie minėtos orga
nizacijos šios ypatos: 8. Ma- 
cenas, Jonas Linkevičia.S.G. 
Mačėnas, V. Kavaliaukas, 
Marijona Kavaliauckienė,

Andrius Gr^&UęJfas, * Jieva 
GrabauckienFT SHtozas Me
džiūnas, Jonas Teikeris Ir 
Kardys Arčikauėkas. Rods 
uedaugiausial saharių prisi
rašė, bet gailina tikėti, kad 
iki kitam suaįrinkųnul skait
lius pasididįa dvigubai, nes 
kuopa nutarė laikyti ne pa
prastus susirinkimus pas 
tautietį Kavaliaucką kas ant
ros sanvaitės nedėlios vaka
rą.

Jeigu kas manytų, kad 
Tacomoje ne buvo apsigyve
nusių lietuvių, tas klystų. 
Lietuviai Čia gyvena nuo 11 
metų, bet jie glaudėsi po 
lenkų skvernu, bijojo, kad 
kas lietuviškai ne užkalbin
tų. Dabar tautiečiams pra
dėjus bruzdėti ir sutvėrus 
tautiško Susivienyjimo L. A. 
kuopą, tie besilaikanti len
kiško skverno lietuviai šau
kia: kad tai niekai orga
nizacija, neatnešanti naudos, 
vienu žodžiu, žemina viso
kiais išmistais lietuvišką Su* 
sivienyjimą, o kelia aukštyn 
lenkišką. Vienok mes ne* 
privalome klausyti išgamų 
rėksmo, bet turime drąsiai 
darbuotis ant lietuviškos dir
vos, o musų darbas atgabęs 
gerus vaisius.

8. Mačėnas.

Iš CHICAGO, ILL.
2 d. birželio atsibuvo viešas su

sirinkimas Freiheit Turner salėje, 
parengtas 4-tos kuopos L. S. S.A. 
Žmonių prisirinko gana (liktas bū
relis—joo su viršum ypatų. Kal
bėjo atkeliavęs draugas Grigaitis, 
atstovas L. S. D. P. ir kiji. Gri
gaitis savo aiškioj, visiems su
prantamoj kailioj, nurodė baisius 
atsitikimus, kurie traukiasi Ma 
skolijoj nuo dviejų metų. Kal
bėjo gerai, pilnoj to žodžio, pra
smėj. Savo kalba sujudino dau
gumą jautrių širdžių, daugelis, 
negalėjo perstatytų * atsitikimų 
pernešti, ncapsipylęs ašaromis.

Visi klausė su didžiausiu įtem
pimu nervų, ir laike pra
kalbos salėj viešpatavo tykumą. 
Musų dienų laisvės karžygis, nors 
liek daug nukentėjęs kalėjimuose 
ir jau stovėjęs arti mirties, bet 
energijos dar nenužudė, jos dar 
nespėjo iščiulbti caro tyronai. 
Kalbėjo su didžiausiu pasišventi
mu ir energija. Kalba jojo, ma
nau. patiko -—kiekvienam žmo
gui nešiojančiam galvą ant pečių 
su smegenims — ne tuščią puody
nę. Toksai kalbėtojas savo kalba 
atidaro akis daugumai žmonių.net 
tokiems, kurie apie tokius daly
kus mažai supranta, arba suprato 
kaip per miglą; net toKs, išgirdęs 
karžygio Grigaičio kalbą, aiškiai 
supranta visus neaiškumus. Nau
da iš to labai didelė kiekvienam 
atsilankančiam a-.ų prakalbų. Ne 
man vienam teip išrodo, bet gir
dėjau nuo daugumo draugų, kad 
jie girdį dar pirmą tokį lietuvišką 
kalbėtoją. Paaiškinus kalbėtojui 
revoliuciją ir jos bėgį ir mierius, 
paraginus susirinkusius aukauti, 
kiek kasjšgali, susirinkę sumetė 
$36.00, o kuopa buvo dar neiš- 
siuntusi $35.00 nuo laimėjimo pa
veikslo, tai kartu pasidarė $71.00 
kuriuos tuojaus pasiuntė “Kovos" 
rėdysten L. S. D. P., ant duoto 
telegramo L. S. D., P. Centr. Ko
miteto, patilpusio “Kovoj”.

Taigi nors maža dalelė bus pri
dėta ant šauksmo kovotojų.

Turiu priminti Chicagiečiams, 
kad sekantį nedėldienį, 2 d. birže
lio, parengtos prakalbos su plate
sniu programų, kur apart atstovo 
draugo Grigaičio, dalyvaus kalbė
tojai: lenkų, anglų ir gudų, atsi
bus Sokol Hall/pn. 621 So. Ash
land avė., kampaš ifc-tos gatvės. 
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

Draugai! Kurie jaučiate savo 
krūtinėj nors mažą kibirkštėlę, jei
gu mylite laisvę, ateikite visi ir 
pasakykite savo draugams, kad 
ateitų. Kas aieis, tas nesigailės, 
bus pilnai užgahėdintas.

m < • A. Z. 
o 0

Iš HARRISBURG, ILL.
Susitvėrė čia nauja Dr-stė „Sv. 

Jurgio. 26 d. gegužio ji parengė 
susirinkimą, laike kurio prisirašė 
31 sąnarys. Likosi išrinkta vy
riausybė iš sekančių vyrų: prezi
dentu — Jonas Buržo; vice-prezi- 
dentu — Aleks. Navickas-; sekr.— 
Juozas lusevičftis,- viee-sekr. — 
Jonas PoSzeliunas ; kasierium — 
Stasys Likainaviczia; kasos pri
žiūrėtojai: Jonas Dalidavičia ir

Benediktas Aluža; maršalka — 
Pranciškus Silius.

Kviečiame visus čianykščius lie
tuvius rašytiesi į musų draugystę; 
juo į ją prigulės daugiau lietuvių, 
juo ji bus stipresnė ir daugiau 
gero savo sąnariams galės pada
ryti.

- Jurgis Jusevičia.

. Iš SO. BOSTON, MAS..
25 d. gegužio, vakare, atsibuvo 

koncertas, parengtas L.S.P.A. 60 
kuopos, kuris padarė didelį įspūdį 
lygtai terp vietinių kaip ir aplin
kinių lietuvių. Žmonių buvo 4 
—5 šimtų ypatų. Vieni džiau
gėsi iš tokio pasilinksminimo, kiti 
pavydėjo. Buvo: dainos,dekliama- 
cijos, prakalbos, muzika (ant 
smuiko ir piano);,buvo lekiojan- 
ti žigunė ir dovana (knyga ver
tės $2.50) tai ypatai, kuri turės 
daugiausiai laiškų. Knygą gavo 
O. Aviečiutė, kuri turėjo 42 laiš
ku$5.00 auksu laimėjo įžangos 
tikietas 117, bet niekas neatsi
šaukė, tai ikilaikui yra pas 60 
kuopos komitetą; jei niekas ne
atsišauks, tai paskirsim revoliu
cijai. Lekiojanti žigunė buvo 
parengta pirmu kartu Bostone, 
dėlto lietuvius užėmė ir daugu
mas geidė pamatyt, bet nevisi iš- 
dryso rašinet laiškus; gal kitą 
kartą parengus, busime drąsesni. 
Vedėju vakaro buvo 60 kuopos 
organizatorius J. Zubas. Pir
miausiai dainavo vietinis choras 
po vadovyste Karbaucko “Lietu
va tėvynė musų. “Kaip lelijos 
darželyj". Kalbėjo rusų Socijal- 
de mok ratų partijos atstovas An- 
tonov. Kaliojo apie revoliuciją, 
caro despotišką valdžią ir kapita
lizmą. Kalba drg. Antonovo pa
darė gerą įspūdį ant publikos. 
Vietinis choras dainavo “Saule
le teka" ir “Lietuvos grožybė". 
\Vorcesterio maišytas choras, po 
vadovyste Rubiko, dainavo, “At- 
simeskim nuo senojo svieto“, 
"Caras", “Naujas tėvynės minėji
mas" ir “Onytė". O. KuĮ>šiutė 
iš \\ orcester, Mas. dekliamavo 
“Draugams", P. Juškevičiūtė — 
“Knygnešis" ir “Dūsavimai apie 
tėvynę“. O. Aviečiutė ir O. 
Juodkojutė grajyjo ant smuiko ir 
piano, A. Žalnieraičiutė deklia
mavo “Kas auksą žemėj randa", 
ir “Ak žmonės"! latvių choras 
dainavo “Marselietę”, “Ant ko
vos", “Kelkis darbo liaudis", 
“Draugai“, “Sandarbininkai, auka 
kritot jus".Ant galo dar karta kal
bėjo drg. Antonov, ragindamas 
aukaut, kiek kas gali, revoliucijai. 
Padarius rinklia'ą. surinko $23 
ir 24c., atitraukus kelionę kalbėto
jo ir siuntimo kaštus, pasiuntėm 
revoliucijai aukų kas. J. O. Sirvy
dui $2000. Prakalbos, dainos, 
dekliamacijos. muzika ir pačtas la
bai užganėdino visą publiką, nes 
visi atliko savo užduotį labai ge
rai.(patingai atsižymėjo \Vorceste- 
rio maišytas choras,kuris dainavo 
"Marselietę" ir "Caras". Komite
tas, vardan visos kuopas ir viso 
rajono, ištaria publikai ir veikian
čioms ypatoms: O. Aviečiutei, O. 
Juodkojutei ir kalbėtojui drg. An
tonovui širdingą ačiū. ;

Ant rytojaus. 26 d. gegužio, tu
rėjome susirinkimą sutvėrimui ra
jono. Atlikom kuopasekmingiau-' 
šiai. »

J. P. Raulinaitis.

Iš WORCESTER, MASS.
Darbai eina čia gerai ir uždar

biai neblogiausi čianykščiose dirb
tuvėse. Iš kitur pribuvę, greitai 
čia darbą gauna.

Terp lietuvių čia mažai gero 
girdėt. Kadangi mergų yra apie 
100, tai svarbiausias vyrų rūpe
stis, kad galėtų apsivesti, o mer
gų, kad vyrą gautų. Prakilnesni 
reikalai, reikalai žmonijos ar mu
sų tautos mažai juos apeina. Dak
tarai, sūdai ir, žinoma, advokatai 
teipgi nuo lietuvių ne mažai pasi
pelno, bet užtai aukų tautiškiems 
reikalams ne matyti laikraščiuo
se pagarsintų. Muštynių čia teip
gi lietuvių tarpe ne trūksta. Nese
niai už muštynes suareštavo pul
ką lietuvių. Visi už pamokinimą 
turėjo užsimokėti po 10 dol.

VVorcesterietis.

IŠ BALTIMORES, MD.
Cianykščiai lietuviai pradeda 

žengti pirmyn: rengia susirinki
mus, tveria draugystes ir kuope
les, taigi jaučia besiartinimą svar
bių musų gyvenime valandų; bet 
gaila, kad svarbesnius.reikalus už
miršta. Kriaučių unija vos gy
vuoja, kartais, lyg pabudę, šau
kia vienyben, bet pageidaujamoji 
vienybė pati neateina, o unijos są
nariai neateina į susirinkimus. 
Daugelis nesupranta unijos nau
dos. Užmiršta mat, jog 5 — 6 m.

atgal dirbo surukusiose šapelėse 
15 — 16 valandų už mažas algas. 
Unija iškovojo ir trumpesnį darbo 
laiką ir sveikesnes darbo vietas ir 
didesnį procentą. Reikia todėl 
mums rupintiesi palaikyti uniją, 
kuri darbininkams suteikė geres
nes darbo sanlygas.

Užmirštame ir apie kitus svar
bius reikalus. Čianykštė socijali- 
stų ir T. M. D. kuopos nė gyvos, 
nė mirusios; apie jas mažai žino 
vietiniai lietuviai, kadangi mat 
pas mus nėra gerų agitatorių ir 
vodovų; ne matyt nė jokių raštų, 
nė lapelių. Todėl ir teip svarbios 
organizacijos, vietoj augti ir sti- 
printiesi, pradeda džiūti. Du-trįs 
metai agal jos pas mus turėjo 
daugiau sąnarių negu dabar. To
dėl, broliai, sukruskime! Kviečia
me visus ateiti j susirinkimus so- 
cijalistų kuopos, kurie atsibūva 
pirmą pėtnyčią kiekvieno mėne
sio, 8 vai. vakare. Skaitykime 
pamokinančius raštus; svarstyki
me ir apkalbėkime skaitomus ra
štus !

Baltimorietis.

Iš PATERSON, N. J.
12 d. gegužio buvo čia vestu

vės V. Bingelio su M. Kinderiute. 
Atsibuvo jos be iškilmių, be mu
zikos ir šokių, todėl svečiai turė- 
j i progą apkalbėti svarbesnius rei
kalus. Kalbėjom apie musų tėvy
nės padėjimą. Miškinis užmanė 
paaukaut, kiek kas išgali, sušelpi- 
mui Lietuvos brolių, kovojančių 
už jos laisvę; kiti aiškino reika
lingumą tokių aukų. Susirinkę 
vestuvėse sumetė $3.15. Pinigai 
tie paskirti L. S. D. P. Pinigus 
siunčiame “Lietuvos“ redakcijon. 
Vardu aukavusiųjų nepridavė, kas 
rodo, jog jie aukavojo ne dėl pa
sigyrimo, ne dėl j^asirekliamavi- 
mo. E. Kinderas.

IŠ PHILADELPHIA. PA.
Buvo čia krikštynos Juozo Bart

kaus šeimynoj. Svečių prisirinko 
(liktas būrelis. Visi gražiai link
sminosi, vaidų nebuvo. Rods, 
kaip visur panašiuose pokiliuose, 
teip ir Čia buvo nesupratėlių po- 
relė.bet Bartkus ir tą j laiką mokė
jo nuraminti. Buvo dainos ir di
skusijos. Mylėtojų benas pagrie
žk Marselietę ir tas svečius labai 
.užganėdino.

Vakare Bartkus laikė kalbą, ku
rioje aiškino musų tėvynės Lietu
vos padėjimą ir ragino aukauti, 
kiek kas išgali, sušelpimui už lai
svę Lietuvos kovojančių brolių 
revoliucijonierių. Svečiai tam pri
tarė ir sumetė $8.25 (aukautojų 
vardai ir jų aukos pagaęsintoš ki
toj vietoj. Red.). Pinigus siun
čiame “Lietuvos“ redakcijon. Pa
skiriame juos revoliucijonieriams 
sočiai demokratų partijos.

Aukų rinkėjas. .
» R. Dambrauckas.

IŠ SO. MANCHESTER, CONN.
Darbai šiuom kartu eina čia ge

rai ir iš kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gauti. ,

Lietuvių yra čia nedidelis būre
lis, bet ir tie miega, tautiškas jų 
supratimas stovi žemai, paraginti 
prie gero neįstengtų juos nė Arch- 
aniuolo triuba.

21 d. gegužio, pn. nr. 187 Main 
st'r., buvo krikštynos Vinco Curi- 
los sūnaus Pranciškaus, ant ku
rių susirinko veik visi vietiniai 
lietuviai; pribuvo ir keletas iš 
Hartfordo. Bekalbant apie viso
kius reikalus, Jonas Nikzintaitis 
užmanė paaukaut, kiek kas gali, 
sušelpimui revoliucijos Lietuvoj; 
T. Kumpis prakalbėjo apie kovą 
musų brolių tėvynėje su netiku
siais caro tarnais. Susirinkę su
metė 4 dol., kuriuos padalinome 
pusiau: 2 dol. paskyrėme kanki
niams. o 2 dol. revoliucijonieriams 
Socijal demokratų partijos. Pi
nigus pasiuntėme “Kovos" redak
cijon. Renkant aukas, atsirado 
didesnė pusė carbernių, kurie rė
kė visa gerkle, jog ne duos bedie
viams, šliuptarniartis, socijali- 
stams. Tie carberniai gyrė carą. 
Hartfordicčiai šaukė, jog atvažia
vo ant krikštynų, o ne aukas dėti 
socijalistams. Matyt aukų prie
šininkai nieko neskaito, jeigu ne
žino, ne kas už musų tėvynės lai
svę kovoja. Gaila. Jeigu jie skai
tytų, prasiblaivytų jų protas, o tą 
syk bent teip kvailai nuo aukų 
neatsisakinėtų.

Jokūbas. •

Iš MONTREALO, CANADA.
13 d. gegužio pasibaigė čia gar

si lietuvių tarpe prova Stepono 
Letuko, kurį apskundė Barbora 
Paliuhiutė už su vadžiojimą ir be- 
sistengimą išvilioti 100 dol. Pro
va tęsėsi ilgai, keturias dienas. 
Į sūdą pašaukė daug liudininkų,

teipgi daktarą ir kunigą šlamą. 
Sūdąs prišudijo nuo Letuko už 
širdies skaudėjimą Paliuniutei 250 
dol.; jam reikia užmokėti sūdo 
kaštus ir liudininkams, kas sieks 
apie 700 dol.

Kanadietis.
XXII SEIMAS S. L. AMERI

KOJ.
Seimas atsibuvo 27, 28, 29 ir 30 

dienose gegužio, 1907 m. Acme 
svetainėje, Cleveland, Ohio.

Sesija I. Prasidėjo 9 vai. ryto. 
Mandatus priėmė vietinės kuopos 
delegatai: M. Sacevičia ir A. Se- 
derevičia. Delegatų pribuvo 58. 
Prisegus delegatystės ženklelius, 
perskaitė protokolą XXI seimo, 
kuris tapo priimtas.

Sesija II. Prasidėjo 1:30 vai. 
pa pietų. Vienbalsiai tapo išrink
ti : V. Kaunas iš Bostono, seimo 
pinnsėdžiu; J. Tareila iš Ansonia, 
po pirmsėdžiu. Slaptu balsavimu r 
F. Bagočius iš Pittsburgo, I raš
tininku; B. K. Balevičia iš Chica- 
gos, II raštininkų.- Laiškų skai
tymo komitetan: V. Jokubynas 
ir A. B. Strimaitis. Presos komi
tetan: P. W. Birštonas, J. Ilgau- 
das ir M. Sacevičia. Knygų per
žiūrėjimo komitetas išdavė rapor
tą, kad rasta viskas teisingai.

Sesija III. Prasidėjo 8 valan. 
Protokolas vienbalsiai priimtas. 
Perskaičius įnešimus, tapo išrink
ta komisija jų sutvarkymui: Kon
dratavičius, Klembauskas ir M. J. 
Damijonaitis.

Sesija IV. Nusprendimui ver
tės T. Astramsko rankraščio “S. 
L. Am. Istorija.” išrinktas komi
tetas iš sekančių ypatų: J. Ilgau- 
do, J. Tareilos ir A. B. Strimaičio. 
Paryžiaus parodos liekanas nutar
ta partraukti kuogreičiausiai Bos
tonan, tą turi padaryti Centrališ- 
kas Komitetas. Nutarta išmokėti 
P. Mikolainio bilą ant $34.10. Po
smertinės paliktos teip pat. Išty
rimas spalvų lietuviškos vėliavos 
pavestas Literatiškam Komitetui.

Sesija V. Protokolas priimtas. 
Nutarta atsišaukusiai sąnarei Ju
zei Salaveičikienei sudėti po 50c. 
aukų jos pašelpai. Po svarstymų 
Kolionijos reikalų ir išdavimo ra
porto senosios komisijos, tapo iš
rinkta nauja komisija iš 5 ypatų: 
A. B. Strimaičio, M. J. Damijonai
čio, M. Urlakio, J. Mockevičiaus, 
Teof. Dūdos, Komisija apdirbs 
plianą, sulyg kurio kolionija val- 
dyšis, bet plianas ir pirki
mas eis per referendum. Namas 
vadysis: Susivienyjimo Lietuvių 
Ąmerikos Tautiškas Namas.

Sesija VI. šaukiant vardus, 
tapo surinkta aukų nuo. delegatų 
Juzei Salaveičikienei $33 50^ ku
riuos turi Centr. iždininkas kuo- 
greičiausiai jai pasiųsti. Tapo iš
rinkta komisija apskaitymui lėšų 
išleidimui savo organo iš sekan
čių ypatų: J. U gando. M. J. Da
mijonaičio ir F. Bagočiaus. Ko
misija apskaitys lėšas įsteigimo 
organo, nurodys vietas, kur orga
nas gali būti steigiamas ir paduos 
kandidatus ant organo redakto
riaus. Viskas tas eis per refe
rendum. Laikas paskirtas — 3 
mėnesiai. Tuom tarpiniu organu, 
po smarkių ginčų, išrinkta "\ ie- 
nybė Lietuvninkų”. Spaustuvės 
įrengimas pavestas komisijai ir 
Centr. Komitetui. Nutarta atei
nantį metą rinkti Centr. viršinin
kus referendumu, vien sekretorių 
ne, kuris tapo išrinktas dviem 
metams. Seimų perkėlimas at
mestas. Assessmentai atmesti. 
Distriktai palikti ant vėliau. Or
ganizatorius atmestas.

Sesija VII. Nutarta, kad Cent. 
Kom. pasirūpintų apie įvedimą 
rubrikos į žmonių suskaitym# 
blankas. Nutarta pasirūpinti iš
imti Vištalių iš Argentinos ir par
siųsti Lietuvon. Komisija jo išė
mimui susideda iš: 1 eof. Dūdos, 
T. Astramsko, visi iš Philadelphi- 
jos. Nutarta mokėti tautiškus 
centus sykiu įsirašant. Nutarta, 
parūpinti kuopoms knygas. Pa
skirtas konkursas parašymui 
rankvedžių $100. Nutarta parū
pinti protestą prieš lenkus. Pa- 
rupinimas protesto pavestas Lite
ratiškam Komitetui. Pijptestį 
reikia pasiųsti per užmanytojo, 
D-rą J. Basanavičių Lietuvos Ct- 
stovams durnoje.

Sesija VIII. Nutarta išmokėti 
T. Astramskui už rankraštį $75-» 
kada bus galutinai užbaigtas. Ki
ti konkursai lieka ant toliau. 
Skirstymas tautiškų centų, kurių 
yra $923.69. Paskirstyti šiteip: 
Revoliucijai — $3*3-69 ’♦ kanki
niams — $ioo; Tautiškam Namui 
— $100; Moksląeiviams — $200; 
Dailos draugijai Vilniuje — $100; 
Vištaliaus reikalams — $100. Re- 
vol. aukos paskirtos L. S. D. P.; 
Moksląeivių aukos paskirtos: $100 
“Aušrai”, $100 Literatiškai drau-
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f! jai Lietuviu Valparaiso Univer
siteto. Kasos apiekunais išrinkti: 
Tam. Paukštis ir Teof. Dūdas. 
Literatiškas komitetas: B. K. Ba- 
leviėia, J. Ilgaudas ir J. šernas, 
‘‘Lietuvos” redaktorius. Knygium 
išrinktas V. Kaunas iš Bostono. 
Rinkimą^ Cent. Pirmsedžio. Slap
ta nominacija: J. Ilgaudas ir J. 
•Tareila, po ii balsų;, Moskeliu- 
nas 7; T. Paukštis 6; V. Jokuby- 
nas 5;i V. Kaunas 4; M. J. Dami
jonaitis, P. W. Birštonas ir F. Go- 
lubickis po 3; Apanaitjis ir Klem- 
bauskas po 2; Teof. Diadas 1. At
sisakius J. Ilgaudui nuo kandida- 
turos.^ užtai kad dar nepilnas ukė- 
sas šios šalies, teipgi atsisakius ir 
T. Paukščiui, rezultatas balsavi
mų sekantis : V. Jokubynas 24 bal
sus; J. Tareila 19; Moskeliunas 
14. Rinkimas Centr. Sekr. No
minacija (slapta): J. Žemantauc- 
kas 26 balsus; F. Bagočius 21; 
A. B. Strimaitis 6; B. K. Balevi- 
čia 4; F. Eišrnontas 1; Marcinke
vičius 1. Atsisakius F. Bagočiui 
ir B. K. Balevičiui nuo kandida
tūros, kadangi nepilni ukėsai, re
zultatas galutino balsavimo se
kantis: J. Žemantauckas 31 balsą; 
'A. B. Strimaitis 23; F. Eismontas 
4. XXIII seimas bus Scrantoue, 
Pa. 1

Visd ąukų ant seimo tapo pri
siųsta: Priegl. Namui — $563.67; 
Kankiniams — 38.86; Moksląei- 
viams — $25 00; Revoliucijai — 
$11.75 ;t Nepaskirtų — >00; Vita
liui — $3.00. Nepaskirtos aukos 
atiduotos revoliucijai, o Moksl
eivių aukos padalintos pusiau: 
“Aušrai” ir “Lit. Liet. Draugijai 
Valparaiso Universiteto".

Varde Presos Komiteto.
Jonas Ilgaudas.

Orisson Svett-Marden
Gyvenimo Mokykla. 8r“į

Lietuvių kalbos išverti K. Žegota.

„Siūlo man dešimtį tūkstančių purų kviečių ant tavo 
sąskaitos po 1 svarą sterlingą už pūrą. Ar nupirkti, ar 
skaitai kainą peraukštą?” — telegrafavo tūlas pirklys iš 
San Francisco pirkliui Sacramento mieste. „Ne perauk- 
šta kaina” — skambėjo telegrafiškas atsakymas — vieton: ir labai tuo užg; 
„Ne. Peraukšta kaina.” Spuogo apleidimas prekiavo kmes to tokią Jai
pirkliui iš Sacramento tūkstantį svarų sterlingų. Kiek 
tūkstančių žmonių neteko turto ar gyvasties ir kiek buvo .... .
baisių atsitikimų iš priežasties by kokio žinių suteikimo! piešinius du, o kai-kada ir tris kartus.

Privalome stengtis, dėl tikrumo darbo atlikimo, kaip 
stengiamės dėl proto, ar dėl paslėpto turto, ar dėl ko-nors, 
ką įgyti norime. Nutark visuomet tikrai gerai atlikti 
savo darbą. Vengk slidžių pinigiškų reikalų, kaip vengi 

_____________ w________________ _____ w___ __ _ užkrečiamos ligos. Apsileidimas ir nerūpestingumas gali 
iždininkas turi pertikrinti skaitliuotojo darbus, gali pats I suardyti datgi milijonierių. Kuone kiekvienas žmogus, 
atlikti tą darbą, vieton vartoti ką-nors tokiam darbo atli- kuris pasiekė tikslą, buvo akuratiškas ir darbštus. Sąži- 
kimui, ir visiškai aiškus dalykas, kad priešininkas pasi- uingo darbo atlikimas reiškia būdą, o būdas yra pajiega. 
stengs pasiliuosuoti nuo tokio rungo.

Dvidešimtis daiktų per pusę padarytų dar nereiškia 
vieno daikto gerai padaryto.

„Jeigu mėgsti gerą špilką — tarė vienas fabrikantas
— gali padaryti daugiau, negu dirbdamas blogas garo 
mašinas.”

Kiekvienas blogas darlias — tai melagystė. Tai ti
kras nepadorumas. Mokėti už tą, kad turėti darbą gerai 
padarytą; jeigu darbas padarytas blogai ir nesąžiningai
— esi apvogtas.

Yra tai stebėtinas dalykas, bet viršdarbas; žmogus 
protingas, yra tokio nepaprasto delikatiškumo pasekme, 
kad kokis nors neužmatytas trukumas vaike gali sunai-

„Akuratiškas vaikas yra visuomet mylimas” — pasa
kė rektorius Tuttle. Tie, kurie vartoja žmones kaipo j>a- 
gelbą darbe, nenori visuomet budėti, tarytum žmonės tai 
pusgalviai ar niekšai. Jeigu dailidė turi stovėti prie sam
dininko ir žiūrėti, kad darbas turi būti geras, arba jeigu

SKYRIUS XVIII.

1906 metų Lietuvos Socijaldemo- 
kratų apyskaita.

Kovo pradžioj pasirodė 1906 m. 
L. S. D. P. Centro Komiteto apy
skaita. Iki susijungimo su S. D. 
P. L. paduota vienos L. S. D P. 
apyskaita, o toliau jungtinio abie
jų partijų Centr. Komiteto. Įdo
mias skaitlines męs ten randame, 
užtai čia jas bent trumpai paduo
dame.

Ineiga.
Už partijos rašius

gauta ...  ............. 4,728,27 rub.
Raštų fondui paau

kauta ..................... 440.00 rub.
Iš Amerikos gauta 19,281,80 rub. 
Iš Anglijos ir Škoti

jos  .....................1.019,50 rub.
Iš Lietuvos...........3969.79 rub.

2943936 rub.

Išlaidos:
Organizacijos ir agi

tacijos reikalams. 8,195.92 rub. 
Raštams................... 15.9511,33 rub.
Kovos reikalams .. 3.111,00 rub. 
Kalinių šelpimui .... 859.68 rub. 
Pabėgėliams ir atsto

vo nusiuntimo į Ame
riką ............................718,16 rub.

Įvarieji.......................... 375-00 rub.

29,170.79 rub.

Kasoj liko.....................268,57 rub.

Daugiausia, kaip pasirodo, išėjo 
raštų leidimui — net 15,911 rub
lių! Už tuos pinigus išviso išlei
sta:

e Lietuviškoj kalboj: 
Laikraščių 42 nume

riai............................. 201,009 «kz.
Knygelių 17..........................96.009 ekz.
Atsišaukimų 14................... 189.000 ekz.

Lenkiškoj kalboj:
Laikraščių 24 num. ..50,600 ekz. 
Knygelį 3................U 1,000 ekz.
Atsišaukimų 5.............20,250 ekz.

Žydiškoj kalboj:
Laikraščių 2 num? ....7,000 ekz.
Knygelių 1 . .*.................. 5.000 ekz.
Atsišaukimų 1................. 5.000 ekz.

Rusiškoj kalboj:
Vienas atsišaukimas... 2,000 ekz.
- Tokiu badu iš viso pereitais 
metais L. S. D. P. išleista: 68 nu
meriai įvairių laikraščių — 258,- 
600 ekz., 21 knygelė — 112,000 
ekz. ir 21 atsišaukimai — 216.250 
ekz.

(Iš “Sk.”)

Redakcijos atsakymai.
Z. Srinovallej. Nė jokia 

redakcija netalpina raštų, 
kurių rišėjas ir prieš redak
ciją plepia savo tikrą pravar 
dę. Tą raštelį reikėjo siųsti 
tiesiog tam, kam Tamsta no
ri suteikti pamokinimą. Ki
ti to rašto juk ne supras.

kinti didžiausią talentą ir sugadinti auklėjimo darbą.
„Yra moters — sako Fields — kurių siūlės išeina vi

suomet į viršų, o nagučiai, kūrins jos prisiuva, išpuola 
prie mažiausio įtraukimo; yra vėl kitos moters, kurios 
naudojasi ta pačia adata ir siūlais, o jų pasiutus daiktus 
gali nešioti kaip ilgai nori, dargi nagutis neištrūks.”

„Apsileidimas, nesirūpinimas”, galima užrašyti ant 
tūkstančių kapų tų, kurie puolė gyvenime. Kiek tai ra- 
šėjų. iždininkų, dvasiškųjų, išleidėjų ir profesorių uni
versitetuose neteko vietos ir įspūdžio, kokį turėjo iš pra
džios, vien tik per apsileidimą ir nesirūpinimą!

,, Butum buvęs didžiausiu savo amžiaus žmogum — 
tarė Curron’as Grattan’ui — kad butum nusipirkęs porą 
mastų juostės ir surišęs savo popietis. — Curron’as pri
rodinėja, kad žmonės metodą turį, yra akuratiški kaip tie
sa, ir kad visuomet savo tikslą pasiekia.

Apie metodą ar sistemą Fuller’is sako: „Sutvarkyk 
tavo žinias sistema tiška i. Galima dvigubą naudą turėti 
iš žinių gerai sudėtų, negu iš be jokios tvarkos surinkti}.” 
Cicel’is sako: „Metodą yra lyg daiktų sudėjimas į dėžutę, 
geras sudėjimas dvigubai |>elnys, negu blogas!”

Bergh’as pasakoja apie tūlą žmogų, pradedantį dirbti, 
kuris atidarydavo ir uždarydavo sankrovą tą pačią valan
dą kasdieną per visą sąvaitę, neparduodant dargi nė už 
du centu, nors jo tokia elgimos atkreipė atidžią ir pramy
nė kelią prie turto.

„Tas, kuris kasrytą apmąsto dienos reikalus — sako 
Victor’as Hugo — ir prisilaiko to apmąstymo, turi siūlą, 
kuris ves jį per labirintą kuodarbščiausio gyvenimo. Tei
singai sakant, laiko sutvarkymas yra lyg šviesos spindu
lys, kuris prasiveržia per visas musų kliūtis. Bet kur 
nėra jokio pliano iš viršaus apmąstyto, kur laiko sutvar
kymas priguli nuo atsitikimo, visi dalykai pinasi į tikrą 
mišinį, kuris neprileidžia nė prie išskyrstymo, nė prie 
tvarkos. ”

Nuo laiko, kuomet Jonas Cbickering’as pradėjo dirb
ti fortepijanų dirbtuvėje, pragarsėjo iš priežasties stengi- 
mos ir darbštumo, kad padaryti kuogeriausiai viską, ką 
darė. Dėl jo nebuvo smulkmenų fortepijanus bedirbant 
Nė laiko, nė darbo nesigailėjo, kuomet reikėjo atlikti 
darbas kaip reikiant, * arba įgauti kokia nors teoretišką 
žinią. Netrukus dirbo fortepijanus pats savo vardu. Nu
tarė padirbdinti fortepijaną, išduodantį kuopilniausią ir 
kuoturtingiausiąbalsą kuomažiausiaiskambinančiam, besi
stengiant, ir nejiasiduodantį oro permainoms ir užlaikantį 
gaidų tyrumą ir tikrumą. Nutarė, kad kiekvienas sekan
tis fortepijanas butų pirmojo pagerinimu; tikrumas buvo 
jo tikslu. Ligi amžiaus pabaigos pats užbaigdavo forte
pijaną ir to darbo neįtikėdavo nė vienam. Neprileisdavo 
mažiausio, netikrumo kaip fabrikavime, teip ir perdavi
me, o jo rūpesčiu buvo prastumas ir darbui atsidavimas.

Pralenkė visus su juo konkuruojančius. Jo vardas 
tokia pajiega buvo, kad tūlas fortepijanų fabrikantas pa
keitė savo vardą Chickeringo vardu ir patalpino tą ant sa
vo fortepijanų. Bet Jonas Chickering’as pasiuntė prašy
mą į Įstatų Leidimo Įstaigą ir vardas tapo pakeistas pi nu
buvusiu vardu. Budas turi kaip lygiai pirklišką, teip ir 
etišką vertę.

Juozą Turner’į tėvas pavertė į skusbarzdį, bet vaiki
nas parodė tokius gabumus prie piešimo, kad gavo galu
tiną leidimą atsiduoti dailei, kaipo amatui.* Netrukus 
gana gerai išsidirbo, bet lėšų trūkstant, ėmė dirbti viską, 
kas jam tik į rankas pakliūdavo. Dažnai dirbdavo pa
veikslus vadovėliams ir kalendoriams. O nors mokestis 
buvo labai mažas, darbas visuomet buvo gerai atliktas. 
Jo darbas daug kartų buvo daugiau vertas, negu jam už 
jį mokėjo, bet mokestis netrukus pakilo ir pavedė jam 
rimtesnius darbus, o tai dėlto, kad žmonės jieško tų, ku
rie žinomi yra, kaipo visiškai atsidavę savo amatui ir 
stengiasi darbus atlikti ant tiek gerai, ant kiek išsigali. 
Tokiu budu netausojo darbo, siekdamas kaskartą augštyn, 
kol pradėjo savo vardu dirbti, jo darbas turėjo gerą pasi
sekimą, o to darbo kaina augo drauge su dailės supratimo 
vertybe. Pralenkė didžiausius austrus piešimo iš gamtos 
ir paliko nesulyginamas gamtos paveikslų studijas. Kuo 
Shakespeare’as yra literatūroje, tuo yraTurner’as tapyme.

Darbo atlikimo tikrumas pas Wendell’į Phillips’ą bu
vo stebėtinas. Kiekvienas žodis turėjo tikrai reikšti jo 
minties šešėlį; kiekvienas sakinys turėjo būti tam tikro 
ilgumo ir turėti ritmą, kiekviena mintis turėjo būti gerai 
apsvarstyta, kol išėjo iš jo lupų. Buvo jis pirmutiniu 
teismo kalbėtoju, kokį Amerika turėjo. Ritmiškas pil
numas ir sakinių lygsvara yra stačiai stebėtina.

Lordas Brougham’as teip gerbė tikrą darbo atlikimą, 
kad jokio darbo didumas nesirodė jam perdidelis. Ką 
nors darė, visuomet elgdavos teip, kad niekas už jį to ne
būtų geriau padaręs. Tik tai savo ypatybei ačiū įgavo 
pasivedimą.

Rogeris Williams buvo vienu geriausių kurpių mie
ste ir vienu geriausių politikų lig gilios senatvės. Frank- 
lin’as buvo žinomas iš savo darbų gero atlikimo dar spau
stuvininku būvant.
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atmetęs, n Daugelis gerų mėginimų liko atmesta vien tik

Aleksandra Durnas prirengdavo rankraščius kuoati- 
džiausią.*-Kndmet pas jį teiravosi draugas, kurio straip- 

j atmetė, Į vairus leidėjai, patarė jam, kad palieptų per
rašinėjimais užsiimančiam žmogui perrašyti straipsnį ir pa
keisti antgklvį. Patarimas buvo sunaudotas ir straipsnį 
sugriebė Menate tų pačių išleidėjų, kuris pirma buvo jį

b 
dėlei blogo rašymo. Vienas pirmųjų straipsnių, kokį 
Jurgis H., Levęs pasiuntė į „Edinburgo peržvalgą”, sugrą
žino jam, reikalaujant, kad visiškai jį perdirbtų. Nors 
ir labai tuo užgautas, Leves paklausė patarimo, o pase- 

Jam suteikė malonią,. kad nuo to laiko ne
pasiuntė nė viėno straipsnio į spaudą, kol du, o kartais ir 
tris kartus ueperrašė. Macaulay rašė savo geriausius

Gyvenimas yra tuo, kuo jį patįs 
padarome

..Kiekvienas žmoguti yra tavo y pališky 
darbų kūdikiu.** Cerraittet.

,,Tm, kuris norely parvineiti į namui 
Indijon tunus, turi tuos turtus išnokti 
ii Indijos.'* *

..Viskas rodosi geltonu geltonoms (tul
žies) akims." -

„Ant vienos kvietkos yra rasa, o ant kitos nėra nieko
— bako Beecher’is — nes viena atidaro galvelę rasai pri
imti ir užlaiko ją, kuomet antra uždaro ją, o rasos lašai 
nuvarva paviršium.”

Ar nepakakintas iš šios dienos vaisių? Tai vakaryk
ščios dienos sėkla. Ar mąstai apie aukso rytojų? Rytoj 
surinksime tą, ką šiandien panėšime. Iš gyvenimo išgau
sime tą, ką Į jį įdėsime. Pasaulis mums duoda tą, ką męs 
jam. \ ra tai veidrodis musų veidą atspindįs. .Jeigu 
esame pakakinti ir šypsomės, jis atspindi linksmą, saulėtą 
veidą. Jeigu esame susiraukę, pikti, paniekinimo verti, 
jis visuomet j>arodys mums tikrą musų kopiją. Pasaulis 
yra galerija, kuri atrodo musų balsų atbalsį. Ką kalba
me apie kitus, tą kalbame apie save. Nieko tokio nera
sime pasaulyje, ko pirma savyje nerastumėm.

Nuo dirbančio priguli, ar marmuro gabalas pavirs į 
laiptą, nuo kurio užsėdama ant arklio, ar taps Apollo, 
Psyches ar Veneros iš Milono stovyla. '

Apie AVIU šimtmečio pusę Išstatytas tapo jūrių ži
bintuvas, Danston Pillar vadinamas aut Lincoln Heath, 
kad nurodytų kelią |>er tyrlaukius be jokių kelių, nors tai 
buvo Anglijos viduryje. Tečiaus šiandien tas žibintuvas 
stovi derlinguose laukuose. Nė sklypelio neaĮMiirbtos že
mės nematyti Aplinkui dargi nuo to žibintuvo viršaus. 
SuĮ»erfosfato sunaudojimas |>adarė tą stebuklingą permai
ną. Ne viena nenaudinga gyvastis po aukštesnio idealo 
įtekmės tapo naudinga. Nuolatinis tobuliuimos yni vi
suomet galimas. Sunaudok kokio-nors prakilnaus suma
nymo sii|H?rfosfatą, o tavo benaudis gyvenimas pražydės, 
kaip rožių krūmas.

Kartais esame j*er8itikriuę, nors ir esame liuosi, ka
žin koksai slogulys siaurina musų laisvę, kenkia naudotis 
iš progos ir priduoda musu darbams pakraipą. Bet tas, 
ką skaitome neĮiermaldnujamu likimu, yra tiktai papra
stu apribojimu. Žinia, energija, pajiega užgali likimą. 
Juo vispusiškiau plėtojamas, juo esame labiau nepriklau
sančiais. Turime visišką laisvę, kokios tik reikalauti ga
lime. Likimas šalinasi,, kuomet musų mokslas platinasi.

- Tik tas, kuris stengia pakilti aukščiau to, ką papra
stai vadina likimu, gali pakilti aukštai.
' L Vieną kartą mačiau lipšnų augmenį, dviejų pėdų 
aukštumo — sako Thoreau — kuris augo tarp tako, kuriu 
vaikščiojo arklys, ir sienos. ■ Vienas colis į dešinę ar Į kai
rę. ar tiek pat aukščiau butų jį pražudęs; o jis visgi teip 
puikiai žydė^>, tarytum aplinkui turėjo tūkstantį metrų 
nesumindžioths žemės. Nepažinojo i>aojauef, kuris jam grū
mojo ir nesišaukė prie jo bereikalingais aimanavimais.”

„Nutariau, kad lygiai kaip saulė, kol tęsėsi mano 
diena, matysiu tik dailę visko pusę” — sako Hood’as.

„Saulės šviesoje, kuri mums šviečia, visuomet yra 
juodas taškas — sako Carlyle'as — tai musų šešėlis. Iš
eik iš po jo į šviesą.”

Protą gauname nuo gamtos, bet būdą išdirbame patįs 
sau. Neįvykdyta melagystė tik dėl drąsos stokos, palei
stuvystės vengimas vien iš baimės visuomenės papeikimo, 
ypatiškų jausmų nužeminimas, gali suteršti būdą, nors 
pasaulis apie tą piktą ir nieko nežinotų. Geras būdas 
yra brangesniu dalyku, negu rubinai, auksas, karimos, 
karalystės, o triūsas tam budai išdirbti yra doriausiu 
tikslu gyvenime.

„Gyvenu nuolatos stengdamasis nutildinti fiziškas 
kančias ir kitus nemalonumus su links maus budo pagelba
— sako Sterne'as — ir esu jiersitikrinęs, kad kiekvienu 
prasišypsojiinu žmogus pailgina-savo gyvastį.”

Imk gyvenimą, kaip žmogus. Imk jį teip, lyg tai bu
tų — kaip jis ir yra — dalyku rimtu, gaiviu, svarbiausiu 
daiktu. Imk jį teip, lyg kad tik tam gimiai, kad sulošti 
linksmą rolę — lyg kad pasaulis butų tavęs laukęs. Imk 
jį kaipo prbgą veikti, prie gerų ir didžių sumanymų įvyk
dymo. iv

„Linksmas, giedras protas yra viso ko šaltiniu, kas 
tik gero ir doro syra —sako Schiller’is. — Kas tik di
džiausio ir doriausio padaryta tapo, tas išėjo iš tokio pa
dėjimo. Mažos, ūkanotos dvasios, kurios aprauda praeitį, 
o bijo ateities, negali atjausti Unksmių gyvenimo 
valandų.” £ 1 ;

„Kas *pėt laimė, kad ne rankas!” — sušuko vienas 
kareivis, kuriam bomba nutraukė abi koji.

„Baugirf!,,1-L- klausė stebėdamosis jaujos moteriškės, 
kuomet jų paklausta (tūloje pasakoje), ar tai ne baisu 
pereiti per užburtą malūną į Apoldą. „One, visiškai at
žagariai, tai labai malonu! Tai lygiai teip, kuomet pa
bundame rytą gerai naktį pramiegojusios ir matome kam
baryje šviečiančios saulės spindulius, girdime vėjo plitimą 
tarp medžių ir paukščių dainas tarp šakų.” Nieko stebė
tino tokiu budu, kad senos moteriškės ant visko buvo pa- 
siryžusios, by tik išeiti jaunomis ir dailiomis, su skaisčiais 
veidais kaip obuoliai.

— Noriu vėl būti jauna — tarė vieną kartą senukė į 
tarną, kuris sėdėjo ties malunu ir rūkė pypkį. — Jauny- 

bėję buvau labai laiminga ir dėlto norėčiau būti yj 
jauna.

— Sėskis, motute, ant šio suolo ir palauk.
Žmogus nuėjo Į malūną ir, išėmęs iš knygos storą pj 

pieros ritinį, sugrįžo prie senukės. - M
__ Ar tai sąskaita, kurią turiu apmokėti už tą įuM 

navimą? . •
— O, ne — atsakė žmogus — jokio mokesnio 

me, tik turi parašyti savo pravardę ant tos popieros.
— O kodėl?
Tarnas prasijuokė ir atsakė:
— Ant tos popieros surašytos visos beprotybės, į, 

kias kuomet-nors padariai. Sąraša suvesta lig šios valau, 
dos. Kol galėsi tapti jauna, turi apsiimti padaryti tu 
visas beprotybes ir toje pat eilėje, kaip ir pirma. 
abejo yra tai labai ilgas sąrašas. Laike nuo 16 lig 
metų išpuola kuone po vieną beprotybę ant dietos, ifefc. 
rus nedėldienius, ant kurių išpuola po dvi; nuo keturių, 
dešimto meto tapai truputį geresne, bet j>ertikrinu tarė 
kad beprotybių saikas tuomet jau buvo pilnas!
Į—Žinau, kad viskas, ką sakai, yra teisybe — tart 

atsidusdama senukė — ir man rodos, kad labai kas norti 
Išlikti jauna už tokią kainą....

— Ir aš teip manau — tarė tarnas — nedaug galėtu 
tuos metus išnaujo pergyventi. Taigi turime septyni 
liuoaas dienas kiekvieną sąvaitę! Malūnas visuomet sto- 
vi — bent nuo daugelio metų.

— Ar gi negalėtumėm išmesti iš praeities poros da
lykų? — gynėsi senukė, suduodama tarnui per pečius. —. 
Paimkim, išbrauksime kokį tuziną dalykų, kurių atmini
mas man nemalonus; ant'Jikusių galėčiau sutikti.

— Ne, ne — atrėmė tarnas — mums uždrausta kas- 
nors apleisti, 'l iesa paliepia išpildyti vieką, arba nieko!

— Tuomet — atsakė senukė — neturiu ką veikti tavo 
malūne.

— Kaip tai, matute, sugrįžai senesnė, negu nuėjai?
— sušuko kaimynai, kuomet senukė sugrįžo Į savo grįčią,
— Niekuomet nespėjome, kad butų kiek-nors tiesos pam- 
kose apie senąjį malūną.

— Kas gi iš to tapti išnaujo jauna? — atsakė kosė
dama senukė; — kas panorės, gali senatvę tokia dailia 
padaryti, kaip jaunybė.

Prie gyvenimo vartų, kiekvienas į jį įeinąs žmogus, 
randa lyg tyriausio marmuro gabalą (laiką), o kuju ir kal
tu .(proga ir vikrumu) duoda jam pasinaudoti nematomas 
Įtasiuutinys. Ką jis padarys iš marmuro? Gali iškirsti 
iš jo angelą ar velnią; gali padaryti puikius rūmus ar su
lūžusią grįtelę. Vienas priduoda savo marmurui stovy los 
paveikslą, kuria stebisi pasaulis, ar iškala iš jo harmoni- 
škas aidas. Kitas iškala biaurius bruožius, kurie demo 
ralizuoja žmogų ir kankina savininką.

„Toje pat šeimynoje ir tose pačiose aplinkybėse vie
nas stato puikius rumus, kuomet jo brolis, svyruojąs ir 
negabus, nuolatos gyvena tarp griuvėsių. Iš tos pačios 
medžiagos galima padaryti garbės ar paniekinimo įrankį. 
Paprastai raudame tą, ko j ieškome. Geologai mato liki
mą ir susitvėrimo tvarką kiekviename bruko akmenyje. 
Botanikas skaito ištisus tomus žolėse ir kvietkose, kurias 
didesnė žmonių dalis mindžioja be jokios minties. Astro
nomas stebisi blaiviomis padangėmis, žvaigždžių apsėto
mis, kuomet kiti retai pakelia galvas aukštyn.

Gamta nuima nuo mus [taveikslus; juokiasi su tais, 
kurie juokiasi, o verkia su tais, kurie verkia. Kuomet 
linksminamės ir esame pakakinti, tuomet dargi paukščiai 
čiull)a maloniau, girios ir upelukai išrodo linksmesniais ir 
pritaria musų linksmybei, musų dvasioje spingsinčiai. 
Bet kuomet esame nuliūdę ir susiraukę, tas susiraukimas 
staiga apdengia visą gamtą; saulė šviečia, bet ne musų 
širdyje, jiaukščiai čiulba, bet ne mums, pasaulio muzika 
skamba, bet tik minorinėse gaidose.

Kuomet tikiu kitais, tiki manim; kuomet netikiu — 
netiki manim; kuomet myliu — myli mane; kuomet ne
apkenčiu — neapkenčia manęs. Kiekvienas žmogus yra 
lyg magnesu, patraukia prie savęs dvasia ir pažiūromis 
vienodus.

Musų ateitis bus tuo, kuo ją padarysime. Pasiektas 
tikslas priduos viskam būdą. Musų nutarimai vienu lai
ku yra ateities buriniu. Nėra puikių vilčių, puikių pro
gų žmogui aukštesnio įkvėpimo neturinčio. Žmogus yra 
tuo. kuo būti nutaria. Pasakyk, koksai jo tikslas, o tas 
pališkis to žmogaus būdą ir darbštumą. Palik užpakalyje 
pessimizmą, kuria prisideda prie nieko neveikimo. Nelemk 
blogo, bet gerą. Turėk tą tikslą, kad reikia geresnių 
laikų, o tas geresnis laikas ateis. Žmonės didžių dalykų 
tikėdami, yra visuomenes geradariais. Pirmyn, žmonės 
su viltimis!

Whipple'as sako, kad žmogaus lengvamintiškumas, 
bigoterija. tamsumas, nusileidimas ar silpnadvasiskumas 
stato akmeninį mūrą tarp jo, o viso ko, kas yra prakil
naus, gilaus, protingo, gero ir didžio.

Gerai sako, kad iš tos pačios medžiagos, vienas stato 
rumus, kitas grįčią; vienas sankrovas, kitas vilas; plytos 
ii cementas yra plytomis ir cementu, kol architektas ne
padarys ką nors kito iš jų. Granito gabalas, kuris gu
lėjo skersai kelio silpno žmogaus, tampa pasikėlimo laip
sniu, jeigu guli ant stipraus žmogaus kelio. Sunkeny
bės, atimančios norą vienam, yra pastuma kitam, kuris 
žiuri į jas, kaipo į mokslišką tiltą, nuo kurio jis šoka per 
nenusisekimų erdmes ant tvirto pamato.

Kai-kurie žmonės, kaip bitįs, renka medų nuo kiek
vienos kvietkelės; kiti, kaip voras, renka tik nuodus. 
Kai-kas randa laimę kiekvienoje aplinkybėje, nešiodamas 
su savim saulėtą giedrą. Kitas visuomet išrodo lyg grįžtų 
iš laidotuvių. Vienas mato dailę ir harmoniją kur tik 
pažvelgs, dargi ašaros, kuomet jose atsimuša vilties spin
duliai, rodos ne tokiomis skaudžiomis. Kitas aklas aut 
visokios dailės, jo akis tai tarytum aprūkę stiklai, rėdan
tieji pasaulę į gėdulių rubus.

„Kūnas mano turi vaikščioti žeme — sako vienas se
novės poetą — bet dvasiai savo galiu prijungti sparnus, o 
drąsiausioms mintims plunksnas.”

Jeigu norime kuodaugiausia išgauti iš gyvenimo, tu
rime išmokti ne tik žiūrėti, bet matyti. Saulė nėra vien
pusė, tik laumei ir rožei prielanki, ji įsispaudžia visur, 
kaltė ne joje yra, bet musų matymo bude.

„Nors musų būdas yra nuo aplinkybių priklausąs — 
sako Jonas Stuart’as Mill’as — musų ypatiški geiduliai 
gali veikti ant tų aplinkybių susidėjimo, o kas yra do
riausio ir kas yra pastuma, tai persitikrimas, kad turi jie- 
gą musų budo lavinimo: musų valia gali pakeisti musų 
papročius ir valdyti musų norus.”

Kaip ąžuolo pradžia yra giliukyje, teip-pat dabartyje 
guli musų, ateitis. Musų pasisekimas gali būti tik me
džiu, kuris išaugs iš musų sėklos: jo kvietkų kvaptis ir 
vaisių gausumas prigulės nuo gaivinančios jį medžiagos, 
imamos iš musų dabarties ir ateities. »

Tolim bus* r-OH*
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I BU O|iygruu’ *,v,v t -*- .nuc
I klJ!I to di( Šilirma. Ant daugelio kūnų 
įBMSLg reikia ir be pasirodymo liepsnos 

<#{|ięy8tym0 ^ilnuios; žinoma, tokiuose at-
I ūkimuose veikia jis labai palengva. Teip, 

rūdijimas geležies nėra niekuom
I iriau, kaip nuolatiniu geležies besijungi-

I ^rii praignebti, geležis nerūdija.
I STkokia rūdijant išsivysto, męs nejaučia- , 
I Į/fadaiigi ji išsiskirsto, išsisklaido ore, o 
j Eįiunginias geležies su oro oxygenu atsibu- 
I ^jgteugva, tai ir šiluma išsivysto ne urnai, 
| teipgi palengva, jos neišsivysto daug ant 
I apsireiškimus nuolatinio, bet
I lengvo veikimo oxygeno ant kūnų be pa- 
I įrodymo liepsnos i r jautimo šilumos vadina 
I Rūdijant,
I geriasi toks jau produktas kaip ir degant 

giežiai prie labai augštos tenųieraturoa, bu 
įtgidalinimu kibirkščių: geležies oxydas.

Ikonas — oxygeno atmaina. Dalelė ir atomas.
Ore, kaip sakėme, yra visada mažas nuo- 

jimtis ozono, kuris ištikro niekuom daugiau 
nėra, ktį atmaina oxygeno, teipjau, kaip 
jotai dlnantas yra tik atmaina auglių. 
Fiziškoe ypatybės šitų kimų y vairios, bet 
(bemiškei jie yra vienas ir tas pats. Vi- 
goki pavidalai, kokiuose apsireiškia vienas ir 
tas pats i kūnas, vadinasi allolropitkoms at- 
finoms to kūno. Taigi azonos yra tai alio- 
tropiška atmaina oxygeno, deimantas — ang
liadario.
I (Mo^as tveriasi ore prie nematomų elek- 

triškų išailiodavimų, koki nuolatai būva at- 
morferoi nors jų ir negalime patėmyti. 
Otoną užtiko dėl jo aštraus kvapo, koks bū
vi tuose ruimuose, kur ilgai darbuojasi elek 
triškos mašinos; Jį galima užuosti ir lauke 
posmariių perkūnijų. Dėl to aštraus kva
po jį ir praminė ozonu : ozon grekiškai rei- 

dvokiantį.
OU^jurėjimui ozono naudojasi iš prietai- 

aoeO, kuri susideda iš dviejų nevienodo di- 
įmetro stiklinių dūdų, įdėtų viena į kitą. 
Vidurinė dūda viename gale Uždaryta, kita
me išskėsta kaip leika iki kraštų di- 
deenėsės. o kraštai jos užlipyti. Įleistos į 
taištinęĮ dūdą mažos dūdelės d ir c, joms Į 
tirpą terp kraštinės ir vidurinės dūdos gali
ma prileisti oxygeno. Kraštinė dūda iš lau
ko, o vidurinė iš vidurio išklota cino lak- 

įt itiie. cinas gi, kai p žinome, lengvai perlei- 
įl drii elektriką. Jeigu įvesti prietaisą į rete- 
M VMftriško tekėjimo ir tai teip, kad vienas 
1 elektrodas jungtusi su cinu kraštinės dūdos, 
K o kitas su cinu vidurinės ir prie to į ruimą 
A tarpe dūdų leisti oxygeną tekanti iš stikli- 
1 BėsS. tai dūdele c tekes oxygenas perimtas 
V ozono. Surinkime jį po kliošu C, kur paka-

Vyta atkarpa mėlyno audeklo ir žibantis si-

Teip,

oxygenu. Kur nėra oro, kur jis 
. gilu.

ra, tai ir Šiluma išsivysto ne urnai, 
palengva, jos neišsivysto daug ant

Smalkiausios kiekvieno kūno dalelės, 
kokių Į smulkesnes jau padalinti negalima, 
vadinasi m o teku lai*. Tokiu badu męs priei
name prie to, kad 1 molekulas oxygeno sve
ria .1 grammo, o 1 molekulas ozono 
grammo, ženklas n reiškia nors ir labai 
didelę skaitlinę, bet visgi nebegalinę. Nėra 
visai reikalo ją išskaityti ir perstatyti skait
linėmis, ištikro, ją ir negalima skaitline per
statyti.

Tokiu badu apturėsime sekančią pro
porciją:

1 dalelė oxygeno: 1 dalelės ozono — 
: l_»n±L arba 1:1,5, arba 32:48; taigi 16x2: 

[16x3.
Žinome jau, kad chemiškas ženklas oxy- 

geno O reiškia 16 svarumo dalių, todėl skir
tumą terp ozono ir oiygeno galime išreikšti 
sekančio j formuloj:

1 molekula oxygeno «= OO «= O2;
1 molekula ozono = OOO = O».

Taigi matome, jog nors fiziškai moleku
lių ir negalima padalinti į dar smulkesnes da
lis, bet chemiškai jos į tokias dalis dalinasi. 
Tos begalo mažos dalelės, į kokias dalinasi 
molekulei, vadinasi atomai*. Tokiu budu 
molekulas oxygeno susideda iš 2 atomų, o 
molekulas ozono iŠ 3 atomų oxygeno.

Persikeitimai palengvo degimo Į degimą su 
išdavimu šviesos. Vaikščiojanti ugnelė.

Sudegimas gyvų kūnų.
Apsireiškimai, kokius męs pavadinome 

palengvu degimu, gamtoj nuolatai atsitinka 
ir tai visokiuose pavidaluose. Teip, paveik- 
slan, fosforas ant oro palengva sudega ir tai 
be liepsnos. Šmotelis fosforo tamsiame kam
baryj žiba, tas paeina nuo jo palengvo de
gimo arba nuo besioxydavimo.

Padėkime šmotelį fosforo j>o stikliniu 
kliošu. Šviesiame kambaryj nejutemj aime 
jo žibėjimo, bet galime visada patėmyti, kad 
nuo to šmotelio kįla balti garai, kurie pripil
do visą ruimą po kliošu; garai tie yra tai 
produktai palengvo degimo fosforo. Užsi
degimo temperatūra fosforo, kaip žinome, 
labai žema. Atsakančiose sau lygose, šilu
ma, besidaranti palengva degant fosforui, 
gali {msididinti teip. kad pakils iki 60° C., 
taigi pasieks temperatūrą užsidegimo su liep
sna fosforo; tąsyk fosforas 
liepsna. Ištirkime arčiau

na. Kiek suklydęs kalboje, 
metęs viską ir išplėtęs akis, 
viens sušunka:

— Aš jau aštuoni metai 
Amerikoje; manęs nepaino-

ii inAnt kertinių, durių žemo 
ir palinkusi# namo, stovinčio 
terp dviejųoBkersai viena kl-lkysi!
>os einančių gaU ių, kabojo Laimė, jeigu priešininkas 
skalia, į kurią pažvelgęs neišsitaria apie didesnį metų 

praeivys, sfinko vidun. Ar skaitlių; jeigu teip atsitinka 
ėjo dėlto Uidup^ kad nesu- — įiradeda rodyti mok- 
prato turinio ž^lžių sudėlio- Lų vienas už kitą didesnių 
tų iš įiaauksuotų raidžių, metų skaitlių gyvenimo 
ant iškabos? Ar ėjo vidun Amerikoje, trenkia vienas 
persitikrinti, ar ištikro ten kitam į žandą, o už valandos, 
viskas atsako iškabai! Ne! pripažinę vienas kitą visaži-

kiauslai, nes žmonių vėles, 
išsikarščiavusios, aukų nesi
gaili. Ir šiuom kartu „au
kos” gausiai plaukė; visi au
kavo, tik tiedu nieko neįme- 
tė į saują. Ar neaukavo 
dėlto, kad neaukauti? Ne
aukavo dėlto, kad turėjo vos 
tiek kapitalo, kad negavus 
darbo, galėtų sugrįžti na
mon.

Pastovėjo prieš juos vie
nuolės, atkišusios rankas, o 
matydamos, kad jie nekiša 
rankos į kišenių, išėjo.

Užpakalyj žemojo subliz
gėjo iškeltas augštyn butelis, 
o už kelių sekundų abudu, 
palikę ant stalo negertus sti
klus alaus, gulėjo ant žemės 
kraujo baloj, vis tykiau ir 
rečiau šaukdami: gelbėkit, 
nemuškit, už ką inušat!?"

— Męs tau parodysim už 
ką! — sušuko berniokas ir 
spyrė su koja į šoną.
' Kada juos išmetė per du
ris, sukaukė fabrikas, į kurį 
rengėsi eiti. Kitoj pusėj 
gatvės matė jie einančias vie
nuoles, kurių juodi skvernai 
plevėsavo j visas puses.

Padirbimas ozono.

dabrinis pinigas. Tuo jaus galima patėmy- 
ii, jog mėlynoji atkarpa pabalo, o pinigas 
užsidengė juoda plėve sidabro oxydo. Pra
monėj naudojasi ozonu baltinant audeklus, 
krakmolą ir tt. Ozonas veikia teipgi gana 
energiškai ant visokių veislių kvepiančių 
daiktų, teipgi ant bakterijų visokių veislių, 
tame ir ant ligas gimdančių; ozonas naikina 
ir užmuša bakterijas, prie to, vienok, ir pats 
persikeičia į oxygeną. Ozonas todėl ore, 
nors ir nuolatai darosi, bet greitai ir nyksta, 
kadangi jis randa visur medegas ant kurių 
veikia, per tai žudo savo ypatybes, persikei
čia į oxygeną.

• Perkeisti ozoną į oxygeną parankiausiai 
jį šildant. Paimkime dūdelę c ir pašildy- 
kinie ant gazo liepsnos, tai į kliošą C tekės 
Paprastas oxygenas ir visų apsireiškimų, ko
kius aprašėme, nebus.

šiol dar nepasisekė oxygeną suvisu 
į^ykeieti į ozoną, taigi nepasisekė apturėti 
Ji lyrą. Išskaityta, jog iš trijų litrų oxy- 
geno pasidaro 2 litrai ozono. Kadangi 1 
liras ozygeno sveria 1,42 grammo, tai 1 li

tras ozono turi sverti:
4 x 1,43 « 2,145 grammo.

1Utras«.vgcno= L43 gram.

Dftlei?kime, kad 
^gybę dalių;

1 Titras ozono = 2,113 gram

tie litrai padalinti į

l'-' Litro dalys.

*pturėrime:
O litro oxygeno ~= ,į 3- grammo; 

į;, i litro ozono — grammo;
litro oxygeno - .1 / 3 grammo;

i litro ozono = a- įia. grammo, 
ir t. t.

grammo; 
grammo.

Litro dalys.

litro oxygeno - 
- .1 litro ozono 
ii

užsidegs Šviesia 
tą apsireiškimą.

Pavilgykime 
popieros šmo
telį keliais la
šais sutarpinto 
sieros * anglia- 
daryj fosforo. 
Tasai sumaišy
mas greitai iš
garuoja. Lie
kanos fosforo 
kaip kur pasi
lieka ant po- 

pieros ir jungiasi su oro oxygenu, toks pa
lengvės degimas išduoda šilumą, kuri didi
nasi teip, kad nuo jos fosforas užsidega su 
liepsna. Tokius apsireiškimus męs galime 
tyčia pagimdyti, bet kartais atsitinka, kad 
greitai užsideganti kūnai, kaip antai, pamir
kyti aliejuje skudurai, akmeninės anglys, 
šienas, užsidega pats be jokio musų prisidė
jimo ir neatsargumo, jeigu juos suverčiame 
į krūvą. Gamtoj, vienok, tokių apsireiški
mų, taigi užsidegimo pats per savę kūnų ne
būva. Žmonių vadinama vaikščiojanti liep
sna, galinti apdeginti, yra tai išmislas; jeigu 
kur 
yra

Palengvas sudegimas fosforo.

paeirodo tokia vaikščiojanti liepsna, 
tai vien fosforo garai.

Taipjau negali pats 
)>er savę užsidegti su 
liepsna nė joks gyvas 
kūnas, nė žmogaus kū
nas, nors toki apsirei
škimai paminėti net 
Bįieci jai iškilose raštuo
se. Pirmą užsidegimo 
žmogaus kūno atsitiki
mą, kaip sako, patėmijo 
ir aprašė 1725 metuose; 
nuo to laiko panašių at
sitikimų a į įrašyta dar 
40—50; paskutinis bu
vo kriminališkoj provoj 
1850 metuose. Bet visi 
tie aprašyti atsitikimai 

išrodo ne tik neištikimais, bet visai negali
mais. Žmogaus kūnas turi apie 70% van
dens, taigi jis jame teip permirkęs, kaip van
denyj laikytos jūrių pintys. Jeigu peršla
pusių pinčių negalima uždegti, tai teipjau 
negali užsidegti ir žmogaus kūnas. Teisybė, 
pasakoja, buk visi tie užsidegę žmonės buvo 
girtuokliai, organizmas jų buvo permirkęs 
spirite, taigi lengvai užsidegančioj medegoj. 
Bet ir tas yra negalimu. Teisybė, spiritas 
greitai užsidega, bet jis greitai ir išgaruoja, 
kūne nepasilieka, kūno audeklai jame ne- 
permirksta. Apliekime mėsos šmotą spiritu 
ir uždegkime: spiritas sudegs, o mėsa pa
siliks.

Sudėjimas žmogaus kūno ir valgomų medegų. 
Angliarugštis yra tai produktas apsimainymo 

medegų. Sudėjimas iškvėpto oro.
Žmogaus kūne yra apie 70% vandens; 

iš chemiškų ištirimųjikasių kietų sudėtinių 
matyt, jog jos susideda iš sekančių sudėti
nių: angliadario, vaudendario arba hydro 
geno, oxygeno, azoto, sieros, fosforo, kai i jo, 
natrijo. kalcijo, geležies, chloro; yra teipgi 
ženklai buvimo žmogaus kūne silicijo ir fto- 
ro. Visas žmogaus kūnas: kraujas, mėsos, 
taukai, kaulai ir tt., susideda tik iš nedau
gelio paminėtų čia elementų. Taigi iš|>uola, 
kad budai susijungimo,, sudėjimai atomų tų 
elementu sutvėrimui teip y vairių musų kūno 
dalių turi būt teipgi nevienodi, bet labai 
y vairus.

(Toliaus bus).

Perėjimas palengvo 
degimo į urna, su 

liepsna.

viskas atsako iškabai! Ne! pripaiinę vienas kitą visaži- 
las užeigos namas visiems nančiu ir apšviestu, taikosi, 
gerai pažįstamas, nes toje da- vėl kelia stiklelį degtinės ir 
lyje miesto kito tokio namo, tiek pat vandenio, kaip pri
kurtame teip linksmai gale- dera kiekvienam a^išvietu- 
tum laiką praleisti, nebuvo. 8lam amerikohui.' Ir tėip, 
Ar nori kas sutikti kaimyną, kas minuta, vis po naujai iš- 
ar išgirsti naujienas, kurių gertam stikleliui, užėsis au- 
nemažai čia suneša, išgerti I g0. Veidai visų kaito, pri- 
arba palošti kazyroms, — vis- merktos akys, lyg sapnuo- 
kas Čia yra, kas ir viliojo jant, mirguliavo, visi krutė- 
svečius, einančius tiesiok iš ljo, tiktai dvi ypatos, stoviu- 
darbo, bu juodais, užruku- • čius gale ilgo stalo, pat yloms 
kusiais veidais Ir didelėms terp savęs kalbėjo, laikydami 
blėtinėms rankose. ~ V ieni, | rankose po pusę stiklo alaus, 
iš lauko susėdę ant žemės, Vienas iš jų, gana augštas 
atrėmę nugaras į sieną, gėrė ■ vyras, su pailgu, išdžiuvusiu 
alų iš tų pačių blėtinių, ku- veidu, tik ką buvo Bugryžęs 
rioee buvo pietus, kiti ėjo į iš ligoubnčio, kuriame pali- 
vidun ir ten liepė duoti sau; ko visus sutaupytus skati- 
degtinėB, kalbėjo, ginčijoe, ' kug| jieškodamas sveikatos, 
koliojoB ir vėl taikėsi vis la- ues ji buvo reikalinga maiti- 

labiau rėkdami, aitriui šeimynos iš šešių ypa- 
įėjęs, sustoja tų. Išvaikščiojęs apie sau- 

vaitę diena nuo dienos, jokio 
darbo aut dienų negavo, tai 
jieškojo ant naktų, o kad 
ant lauko stovėti buvo šalta, 
ėjo po stogu, kad sulaukti 
žinomos valandos, kada kei
čia darbininkus. Antras, 
smulkutis, su ,,lietuviška” 
kepure ant galvos, daug že
mesnis už pirmąjį, vos kelios 
dienos kaip čia atkeliavo, 
ėjo drauge su pirmuoju „jie
škoti darbo”, jieškoti maisto, 
pa mėginti duonos, apie ku
rią teip gardžiai kalbama 
Lietuvoje. Toedvi žmogy
stos, iš visų pusių apstotos 
kokiais tamsiais šešėliais, ku
rie Juos baugino negavimu 
urnai darbo: kožnas gatavas 
buvo atiduoti savę už vieną 
doliarį pirmai papuolusiai 
dirbtuvei, pirmam papuolu
siam fabrikantui, kurio vie
nas mostelėjimas pirštu pa- 
liuosučtų jnos iš teip nema
lonaus padėjimo. Žemasis 
nedirbęs dar nė jokioj dirb
tuvėj, nematęs tos kovos, ati
džiai klausės pasakojimo 
augštojo apie tą, kas jį lau
kia. Ilgai tylėjo ir klausėsi, 
ant galo atsiliepė:

— Pas mus tas viskas ki
taip eina. Nors ir ten dar
bininkai perkami ir parduo
dami, bet per vienybę nesi
duoda stumdyti kaip kam 
patinka. Pas mos tuojaiiB 
streikos, reikalavimai ir kaip 
sau ponelis nori, teip da
ryk! ....

Nejausdamas, kad į jį žiu
ri jau apie trejatas desėtkų 
akių, kaskartas karščiau kal
bėjo, pasakodamas vis apie 
Lietuvą. Pasakojo apie tai, 
kaip įbauginta ten dabar po
licija ir ponai, pasakojo apie 
streikus ir susirėmimus su 
kariumene; ant galo priminė 
ir apie kunigus, kurie eina 
drauge su įjonais. Visi nu
tilo ir sustojo apie pasako
jantį, išgirdę įiaskutinius žo
džius, pažiurėjo į vienas kitą 
ir ką tai sumurmėjo, o kar- 
čiamninkas, kasodamas ran
kovę ir čiulpdamas kuone iki 
pusei sukimštą į dantis ciga
rą, ramiai ir su panieka iš
tarė:

— Balvonų darbai.... Aš 
Jau žinau....

— Žinoma, žinoma! — pa
tarė keli balsai.

i Gal butų ant to viskas pa
sibaigę, kad nebūtų įėjusios

i tuom tarpu į karčiamą d vi 
, vienuolės (minyškos), kurios 
- kasva^ar.iB po karčiamas ir

krautuves renka aukas. Kar- Užpuolikas likosi suareštuo- 
• čiamas lanko vienuolės tau-

biau ir
Kiekvienas, 
ant minutos, ir mąsto, kaip ’ 
ta kalba nesusilieja Į vieną ( 
betaktišką ūžėtų, kuriame, ir 
metus būdamas, neaupra- i 
stum, rodos, nė vieno žo- ( 
džio.... Bet ta* tiktai teip 
pasirodo. Įėjęv, greit prisi
artina prie dtalo ir su visais 
pradeda kalbėti, nejausda
mas visai, kad kitas Įėjęs ste
bisi panašiai. Tvankus kva
pas prakaitų ir i^umų, smar
vė degtinės ir alaus, skambė
jimas stiklų ir šauksmas, iš 
kurio retkarčiais aiškiau iš- 
sireiškia žodžiai bianraus 
keiksmo, tpaveikslą ko
kio tai apnoktAio, tamsaus 
gyvenimo, aklos ir nežmoni
škos linksmybės, linksmybės 
be gerų norų ir vilties atsie
kime ko geresnio. Čia buvo 
visi, nuo pirmo iki paskuti
nio, darbininkai, dirbanti 
geležies liejyklose, tuneliuose 
ir panašiose dirbtuvėse, kur 
reikalaujama pora stiprių 
delnų, kol gyslos galės tar
nauti. Riksmas užkimusių 
balsų augo vis labiau, nes 
tai buvo subatos vakaras, ka
da, susilaikęs nuo liuoso gė- 
rymo cielą sąnvaitę, bijoda
mas pavėluoti darban, kad 
nebūtų išmestu, žinodamas, 
kad jo vietos laukia jau keli, 
jausdamas, jog rytoj galės 
ištisą dieną miegoti, darbi, 
įlinkas gėrė. Gėrė su kurnu, 
gėrė su kaimynu, gėrė su sė
bru, gėrė su tuom, kas pa
puolė, dėjo ant stalo „čekį”. 
Už ilgo stalo, linksmai šyp
sodamasi, greitai sukinėjosi 
karčiamninkas, gatavas pa
tarnauti kiekvienam, kas iš
ties aut stalo „čekį”, arba 
gražų, žalios parvos, popierj. 
Viršuj didelio veidrodžio 
mirgėjo baltos raidės, sudė
jus kurias, galėjai perskai
tyti: „Dievė, išgelbėk Lietu
vą”! Vienoj pusėj teip gra
žių žodžių, buvo pa veikslas 
Kražių skerdynės, antroje 
— paveikslas McKinleyo; 
vienas ir kitas apkaišioti bu 
vo mažoms,n dryžoms vėlia
voms.

— O, aš viską žinau ir su
prantu. Mf įui nosies jau 
nevr ižiosi! yy-^avikė karčiam- 
ninkas, išjHitęH <veidą ir pri
merkęs, nežinia dėlko, rau
svas, ašaruotas .akis.

Įsiklausius geriau į kalbą, 
tankiausiai gali išgirsti: „aš 
vinką žinau.” Terp tų žmo
nių ūš vieno nebūta, kuris 
vieno, arkite) ko nesu prasiu, 
kuriam butų kas no: s neži
nomo, arba kuris ko nors, 
negalėtų išaiškinti. Bet ga-

IŠ VISŪR.

| Maskoliškos valdžios pri' 
sakė maskoliškų garlaivių 
kompanijoms ne priimti gr[t< 
tančių iš Londono socijalistų 
durnos atstovų.

| Paryžiaus kelneriai vėl 
rengiasi streikuoti. Neuž
ganėdinti ir Prancūzijos ju
rininkai.

| Cantono aplinkinėse, pie- 
tikiuose Chinuose, buvo 
smarkus mušis pasikėlėlių su 
kariumene. Pasikėlėliai li
kosi sumušti, nužudė 100 vy
rų; jų vadovai likosi suimti.

| Maskoliškoj durnoj steng
tasi panaikinti rinkimus ke
turių reakcijonieriškų atsto- 

; vų, bet jų išmetimui truko 
keturių balsų.

| Haagoj (Holandijoj) li
kosi atidaryta, maskoliškojo 
caro sušaukta, sandaros kon
ferencija. Joje dalyvauja 46 
viešpatystės.

| Anarchistai norėjo Am
sterdame (Holandijoj) atlik
ti kongresą, bet valdžios ne 
leido; todėl jų delegatai ke
tina susivažiuoti Luxembur- 
ge-

| Pasibaigė Londone kon
gresas maskoliškų socijali- 
stų. Susi važiavę nupeikė 
terorizmą, užpuolimus, plėši, 
mus ir nutarė palaikyti du
rną teip ilgai, kol tik bui 
galima.

| Maištai pietiniuose Chi- 
nuošė platinasi visi labiau. 
Pasikėlėliai užmušinėja urėd* 
ninkus, degina valdžios trio- 
bas, užima miestus ir kaimus, 
plėšia žmonių turtus. Tas 
gali pagimdyti įsikišimą sve
timų viešpatysčių, kaip tai 
buvo laike boxerių sukili
mo.

| Mieste Casablanca, Mo- . 
rokoj, susibuntavojo sultanc 
kariumenė. Kareiviai mui- 
tinyčioj bandė iš užrubežių 
atsiųstus ta vorus paimti, bet 
urėdninkams pasisekė karei
vius nuraminti.

| Galicijoj, laike rinkimų

| Aplinkinėse Melilla, Mo 
rokko sultanate, buvo smar
kus susirėmimas sultano ka
ri ūme nes su pasi keleliais. 
Sultano kariumenė, nužu
džiusi daug žmonių, nuo mū
šio lauko pabėgo.

| Pietiniuose Chinuose, 
Lientichau apskrity j, sukilę 
chiniečiai išskerdė urėdįlin
kus ir oficierius ir išgriovė 
vokiečių misiją.

| Manchesterio priemietyj 
Prestvich apsireiškė nauja 
liga. Apsirgę nustoja pajie- 
gų, sutįsta jiems kaklas, ne
gali ryti, karščiuoja. Iš pra
džių manė, kak tai yra difte 
rija, bet profesorius Delipine 
susekė, kad tai yra visai nau 
ja liga.

| Iš Lublino (Lenkijoj) pariaQieuto pasiuntinių, kąip 
kalėjimo pal»ėgo 21 i*oliti*-ka- vietose buvo žydų
sis nusidėjėlis ir 20 paprastų 
kalinių.

| Nesutikimai terp Mexi- ko daugiau nemato, 
ko ir Guatemalės didinasi, kenčia visko, kas ne lenkia 
Mexika sutraukė ant r n be-* kas, o iš neužkantos greitai 
žiaus 16000 kareivių ir trau
kia jų dar vis daugiau. Gua- 
temalės prezidentas Cabre- 
ra rengiasi bėgti į Vokie
tiją, jeigu užgimtų karė.

| 28 gegužio, chiniški re- 
voliucijonieriai užpuolė ant 
miestų Tshunglun ir Tun- 
gshung. Gyventojai, žino
ma, kas galėjo, išbėgo iš mie
stų.

| Prancūzijoj, visi sanariai 
laivynės rezervų atsisakė 
dirbti. Todėl ir pasažieri- 
niai laivai negali išplaukti. 
Randas pačto važiojimui pa
skyrė torpėdinius laivelius.

| Maskoliškas caras šutei-, 
kė Prancūzijos prezidentui 
Fallieres Šv. Andriejaus or-

i deną. Matyt tikisi, kad pre
zidentas padės caro agen-

! tams surasti pas Prancūzijos 
bankininkus naują paskolą.

| Ritiniuose Chinuose, ne
toli Amoy, pasirodė 30000

■ gerai apsiginklavusių pasikė- 
į lėlių.

| Danijos randas atsisakė 
parduoti Amerikai savo va
karinių Indijų salas, kurias 
Amerika nori nuo Danijos 
pirkti.

( Į Maskoliškos valdžios nu
sprendė panaikinti Vladi
vostoko t virt y nę.

| Lubline, Lenkijoj, ant
■ gatvės koksai vyriškis šovė 
t iš revolverio į katalikiš- 
i ką vyskupą Jaczewskį, pa- 
i skui šoko su peiliu, bet tik

lengvai vyskupą sužeidė.

mušimai. Lenkai mat, apart 
savo tautiškų reikalų, nie- 

neuž-

tas;

gema ir mušimai.
| Maskoliškas raudas nu

tarė iš naudojimą minerališ- 
kų turtų maskoliškoj Sacha 
lino daly j pavesti svetimi; 
kraštų kapitalistams.

| Maskoliškoj durnoj užsi 
baigė svarstymas žomės klau 
symo. Jis pavestas specija 
liskai komisijai. Svarstant 
tą klausymą, socijalistų at
stovai užsipuolė 'ant rando ii 
Stolypino, kad jis savo val
dymo bud u tiesiok veja žmo
nis iš Maskolijos į Ameri- 
M-

| Prancūzijos kunigai iš
reiškė nuomonę, jog pakėli
mui kuuigų doros reikia 
jiems lesti pačiuotis.

| Berlyne,Vokietijoj, strei
kuoja duonkepiai. Darbinin
kai reikalauja po $5.75 
eanvaitėj ir 10—12 valandų 
darbo dienos.

| Išpanijos randas nutarė 
randui prigulinčius neap
dirbtos žemės plotus atiduot 
valsčiams, kad jie galėtų 
duoti kiekvienai šeimynai 
tiek žemės, kiek reikia, už 
ketvirtą jos vertės dalį ir da
gi tokią kainą jos išmokėtų į 
50 metų.

| Pietiniuose Chinuose pa- 
Isikilėliai paėmė į nelaisvę 
šeimyną vieno jeneralo ir vi
sus jos sąnarius privertė šok
ti į šulinĮ, kur jie ir prigė
rė.

| Kadangi Mexica sutrau
kė ant Guatemalės rubežiaus 
kart limenę, tai Guateinalė 
rengia tvirtynes rubežiau^ 
apgynimui.



| St. Pierre aplinkinėse, 
Kanados pakrantėse, pasken
do du prancūziški žvejų lai
vai. Prie to prigėrė 40 žino-

| Genevoj, Šveicarijoj, pa
simirė '102 metų Jean Brun. 
Jis, sveikinant jį draugams 
laike *100 metinių sukaktu
vių gimimo dienos, apreiškė: 
„aš per visų gyvenimų nieka
da ne taukiau daktaro, ne
ėmiau vaistų. Geriau ir rū
kiau, bet išėmus motinos, 
nepabučiavau nė jokios mo
teries”. Reiktų manyti, kac 
moteries pabučiavimas yra 
vodingesniu negu gėrymas 
ir rūkymas.

| Maskoliška durna atmetė 
rando pasiteisinimų apie kan-. 
kinimų kalinių Rygoj ir nu
tarė apkaltinimų valdžių per
duoti carui. Ar čia ras ge
resnę teisybę, reikia abejoti.

„Šviesos” atsakymas ant 
„Šaltinio” iškeikimo.
,, Šaltinio” numeryje 19 

patalpinta tapo klaidingai, 
jog mano išleistas ,,Trum
pas- Rymo-Katal i kų katekiz
mas” esąs uždraustas ir net 

< iškeiktas, to dėlei, kaip rašo 
,,Šaltinis, jog aš „šį tų iš
kreipiau, arba pridėjau”, 
bet kų iškreipiau,! kų pridė
jau ir kas yra prišingo tiky
bai arba dorai, tai nė pats 

- ,,Šaltinio” dydysis galvočius 
už dviejų raidžių J. B. pasi
slėpęs, žinomas nevienam am
žinų atilsį korektų „Viln. 
Žiu.” taisytojas ir jųjų, kaip 
čia žmonės kalba, gabus iš
naudotojas, — „iš! italų kal
bos vertėjas”, kurip, susitikęs 
iš netyčių „Šviesos” redakci
joje su vyru gerai mokančiu 
italų kalbų K. V. L., nors 
du metu, kaip pats sakė, 
šlavęs kantorius kokiame ten 
italų vienuolyne, vienok, 
kaip pasirodė, ne išsižiuoti 
italų kalboje nebeišmoko ir 
paraudęs, visų akyse, prisi
pažino, kad italų kalbos ne
besupranta ir nemoka; — ke
lis kart jis norėjo įstoti se- 
minarijon, bet visados jam 
nenusisekė egzamino išduoti; 
— mokinosi jis ir dudory- 
stės, norėdamas tapti dudo- 
riumi, bet nemalonus moky
tojas, kurio jis panorėjo vie
tų užimti, pirm laiko prašali
no jį nūo savęs. Tuo nesu
brendusiu vienuoliu, nenu- 
nokusiu dndoriu, nedakep- 
tu puskunigiu, o šiandien 
„Šaltinio” stulpu ir milžinu, 
mėtančiu, Vardu Švento Tė
vo net prakeikimų tiktai „už 
šį ir tų”, — tuo uzurpuojan
čiu Jojo Šventenybę, aukš
čiausių dva.-iškajų valdžia 
be Jojo žinios— yra p.Jurgis 
Baltrušaitis; apie tą uzurpa
torių ir šmeižikų pakalbėsi
me kitusyk plačiau.

Ant to viso „Šaltinio” bo
so išlietų, teip gausiai pa
mazgų ir srutų, neužklau- 
sus manęs, aš šių metų 
balandžio 27 dienų, Vilniuje 
„Kanklių” salėje „Šaltinio” 
redaktoriui, ar viceredakto
riui kun. J. Vailokaičiui, pa
talpinimo dėlei „Šaltinyje”, 
suteikiau mano paaiškinimų 
ir pataisymų kartu sn vienu 
„J. B.” iškeiktu katekizmo 
egzemplioriumi. . Beto, už-4 
klausiau kun. J. Vailokai
čio, ant kokio pamato pasi
remdamas, „Šaltinis” pana
šias melagystes drįsta viešai 
skelbti tada, kada aš toriu 
Švento sosto aprobatų? — 
Ant to klausimo ponas vice
redaktorius: mik, mik ir ne
bežino kų sakyti, galų-gale 

* sako: „kad jam Ropas pri
žadėjo žinias prisiųsti”. Iš 
to atsakymo aiškiai matoma, 
jog „Šaltinis moka apšmeiž
ti ir visų bosą smirdinčių 
pamazgų išlieti, pasiremda 
mas tiktai ant prižadų. Tas 
mano suteiktas „Šaltiniui”

pataisymas skamba: „Ag, 
kaipo autotorius, turiu sau 
už pareigu pranešti, jog augš- 
Čiau minėto Katekizmo ori
ginalas tapo nusiųstas į Va* 
tikano cenzūrą, ten 1904 me- 
tuop’e peržiūrėtas ir kaipo 
nieko savyje neturintis prie
šingo tikybai ir dorai, užtvir
tintas, po daleidimo, perduo
tas kunigui V. Liegui per
siųsti man. Todaleidimo ori
ginalą kiekvienas interesuo
tas gali matyti „Šviesos” re
dakcijoje, Vilnius, Odinė 
(Koževenna) gatvė No. 11. 
Tas originalas skamba: „Im- 
primatur Fr. Albertus Lepi- 
di C. P. G. Ap. Magister”.

Man regis, jog iš atigščiau 
minėto dokumento aiškiai 
kiekvienam matoma, kad aš 
be dvasiškosios valdžios ži
nios, kaip klaidingai rašo 
„Šaltinis”, nebeišleidau sa
vo Katekizmo, ir kad arba 
Šventasis sostas tą patį vei
kalą, ir tame pačiame laike, 
daleido ir kartu užgynė, kas 
butų apsurdu, arba „Šalti
nis” klaidingai apie tai ap
skelbė, pasiremdamas tiktai 
ant „narodoveų” lenkų lai
kraščių, — jųjų patarėjų irpa’P *<as karčiamoj elgiasi arba 
agitatorių kokių ten prane
šimų, kurie, pritrukus šmei
žimo medegos, kibo nors prie 
mano Katekizmo.

Juo labiau tas klaidingu
mas akysna metasi, jog ma
no Katekizmai nebeturi sa
vyje nieko priešingo tikybai 
ir dorai, tiegi, kurie nuošir
džiai geidžia jį matyti užgin
tu, lai nurodys pirma jo 
priešingumą; jeigu to pada
ryti nebegali, tai, imant ap- 
riori, nebeturėtų ir skelbti 
panašių žinių. Nieko stebė- 
Kino nėra, jei tą daro laikraš
čiai , ,wszechpolakų” — „eo- l 
rumaue consortes ac coadju- 
:ores”, bet jei jūsų pėdomis 
seka lietuviški laikraščiai, 
čia jau yra ko stebėtis!!! 
Meldžiu visus lietuviškų lai- 
craščlų guodojamus redakto
rius: Rusijoje, Amerikoje ir 
Vokietijoje, šį mano paaiški
nimą paantrinti. X (Šviesos redaktorius, 

ų Kun. J. Ambrožiejus.

YIETINIOS ŽINIOS.
— Ant skundo motinos, 

policija suareštavo trįs ypa- 
as, kurios nuo seniai vedė 

prekystų gyvu tavoru. Jau
na mergaitė, Mona Mareliai!, 
tapo parduota į paleistuvy
stės namus už 50dol.; parda
vė vaikinas, kuris prie jos 
prisišliejęs, nusivedė į šokių 
namų ,,Prima’’ ir uždavęs su 
vynu migdančių vaistų, par
sigabeno aut Michigan avė., 
ir merginu pardavė į palei
stuvystės namus ant Dearborn 
gatvės. Areštuoti „kupčiai” 
yra: Wilhelm Cumming, 22 
metų,; Mc. Narna ra, 20 m., 
ir Marija Spauldoue, 27 me
tų. Duktė tapo sugražinta 
motinai. 1

— 22 d. gegužio policija 
suėmė dvidešimts moterų, 
šiaurinėj daliję miesto, už ne
padorų užsilaikymų ant gat
vės.

— Iš upės, ant kampo Blue 
Island ir Lincoln avė., ištrau
kė kūnų vyro apie 40 metų. 
Kišeniuose lavono rado: karo 
ženklelį su data 7 gegužio, 
11.85 pinigų ir peiliukų. Žy
mių užmušimo nėra. Toj 
pačioj upėj, arti Halsted 
gatvės tilto, rado lavonų se
nuko apie 70 metų, 5 pėdų 
ir 9 colių augščio. Pravar
dės nežinomos.

— Nuo 28 d. sausio iki 
šiam laikui Armour’o dirbtu
vėse užmušta 25 darbininkai.

gyvuoja vos du metai, o jau pini
gų turi bankoj, apie du tūkstan
čiu dotiarių. Turime čarterį. 
Teisybė, toj vietoj žemės negalė
jome nupirkti, kadangi ji buvo 
neatsakanti. Mes, arčiaus gy
vendami valstijoj Wisconsine, 
apžiūrėsime kitas vietas be dide
lių išlaidų, parinksime geresnes 
vietas. Musų viršininkai ir di
rektoriai yra atsakanti, iki šiol 
rėdė organizaciją teisingai, 
si turime rūpintis, kad 
darbas butų atliktas gerai 
sakančiai, kad iš to butų 
ne keliems sąnariams, bet
"Žinyčiai”. Kas norėtų prigulėt 
į musų organizaciją, gali ateiti 
ant susirinkimų, kurie laikomi 
Chicagoj, -prisirašyti ir padėt 
darbuotis. Tikimės, kad ta mu
sų korporacija nebepranyks, bet 
augs ir visi musų broliai iš to tu
rės naudą.

Vi
nį ūsų 
ir at- 
nauda 
yisai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Darbininkui Draugui. Brookly- 

ne. 'Pamišta klaidžiai supratai ko
respondenciją A. M. Joje yra tas 
pats, ką ir 'Pamištos koresponden
cijoj. Talpinti laikraštyj po kelis 
kartus vis tą patį neapsimoka.

K. šnuoliui. Kovai partijų me- 
degą reikia imti svarbesnę už tą

kalba. Kova už idėjas ne karčia
mose vedasi: jose kovoja vien ap
svaigęs protas su dar neapsvaigu- 
siu. bet tokia kova su kova už 
jdėjas nieko bendro neturi. Kaip 
seniau daugumas karčiamose gar
siausiai koliojančių Romos kroko- 
dilių visai nebuvo laisvamaniais, 
teip ir karčiamose besigiriant! so- 
cijalizmu gal visai socijalistais nė
ra. Išrodymui blogo pasielgimo 
partijos sąnarių ne karčiamoj 
kia medegos jirškoti.

rci-

PADEKAVONE.
rhorp, \\ is. Siunčiu širdingiau

sią padėkavonę Baltimore’s, M<1. 
guodotinoms lietuviškoms draugy
stėms už sušelpimą manęs.

Sušelpė mane sekančios drau
gystės :
Dr-stė D. L. K. Keistučio $10.00
Dr-stė Koperniko ........
Dr-stė Sv. Jono............
Dr-tė Dr. Kudirkos ....
Dr-stė §v. Kazimiero ..
Dr-stė Šv. Izidoriaus ..

Šioms draugystėms ištariu * 
dingiausią pedėkavonę...............

Magdalena Žilinskienė
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APGARSINIMAI.

Aisttity, Pa.
m„May 17, 1907 m. 

Dr. Prof. Collins!
paskutinių

Garbingam Dr. i
Po su naudojimo 

vaistų pąspikau jau pilnai atsa
kančiai svbikas ir daugiau vaistų' 
jau ne rcil«a, bo dabar aš būdams 
sveikas, ne tik viską galiu valgyt, 
bet nė joXįio skaudėjimo nesijau
čiu savyj£ nięfchr.

Nors liga nijipe ilgai kankino ir 
daug iškentėjau, bet tas garbin
gas Institutas Dr. Collins mane 
pataikė ’s^cflht padaryt; nors 
daug ir klapato turėjo, nes kiti 
daktarai manc^iegalėjo išgydyt,— 
tad už cveikat^ vien esu kaltas vi
są gyvenimą tik Collinsui dėka- 
vot, per ką ir viešai ištariu širdin
gą ačiū!

Jonas Zalerikas, 
Box 638, Forest City, Pa.

Draugysčių Reikalai.
PIKNINKAS!

7-tas Metinis Piknykas ir iš- 
laimėjimas auksinio laikrodėlio, 
parengtas Dr-tės šv. .Antano iš 
Padv'os, atsibus nedėlioj 9 d. bir- 
žePio (June), 1907 m. Bergmans 
Grove, Riverside, III. Piknykas 
prasidės 9-tą valandą iš ryto. In- 
ženga vyrui su motere 25c., mer
ginoms gi dykai. širdingai už- 
kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, vaikinus ir megeles, atsi
lankyti ant musų piknyko, ir link
smai su mumis laiką praleisti ant 
čysto oro. Muzikė bus puiki, ku
ri linksmys mus per visą dieną. 
Bus teip pat ir skanių gėrynių: 
alaus, skanaus midaus, arielkos, 
cigarų ir gardžių valgių.,

Imkite 22 ui. karus, arba 12 ui., 
pa-kui La Grange karus, kurie 
daveza iki pat parkui.

Komitetas.

Piknykas.
Jau ir vėl męs gia net antrą 

kartą!—.Antras didelis piknykas ir 
ApvaikščiojjTmls parengtas Gvar
dijos Did. L»vt. Kunig. Vytauto 
ant Towąof Lake. Chicago, III., 
kuris atsibus nedėlioj 16 d. June 
(sėjos), 1^07. Slavie darže, ker
tė 47-tos gatvės ir Winchester a v. 
Apvaikščipjimąs prasidės 12 vai. 
dieną, o piknjrfcas — 3 vaL po 
pietų. Mutffkė po vadovyste J. 
Bagdono, surinkta iš geriausių 
grajotų. > Ant piknyko atsilankęs 
nė vienas neras sau nepatinkamo 
dalyko, visi bus pilnai užganėdin
ti. Visus užprašome: senus, jau
nus, vaikus mergaites atsilankyti 
ant šio iškilmingo musų pikny
ko, kuris parengtas vienos iš ge
riausių draugysčių. Neužmirškite 
16 d. Sėjos, 1907111.!

Komitetas.

Mitingai atsibūva 2 sykiu ant mė
nesio, I h paskutinį utarninką, 8 
vai. vakare. Wm. Bowen salėje. 
21 C. Avenue. Kviečia atsilanky
ti ir prisirašyti.

Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Chicago, III. 36 kuopos S. L. 

Am. mėnesinis susirinkimas atsi
bus Nedėlioj, 9 d. birželio, 1907, 
i-mą vai. po pietų, po nutn. 3301 
So. Morgan St. Ant susirinkimo 
kviečiami visi sąnariai atsilankyti, 
nes parvažiavę delegatai nuo 22 
seiifio išduos savo raportą. Teip 
gi bus išduota atskaita nuo pikny
ko. Ateidami ant mitingo nepa
mirškite atsivesti ir naujus drau
gus prisirašyti. Kviečia.

Komitetas,

PAJIESKOJIMAI.

Pajieškau gero darbo. Esmių 
jaunas vaikinas, 20 metų amžiaus. 
6 metai kaip gyvenu /Kmerikoj. 
Moku 4 kalbas, su rašymais ir 
skaitymais: lietuviškai, angliškai, 
maskoliškai ir lenkiškai. Neuž
siimu su nereikalingais papročiais, 
kaip tai: gėrymu, rūkymu, nė ki
tokiais. Apsiimu geriausiai atlik
ti darbus, kaip tai: aptiekose, 
bankose, kontoruose, spaustuvė
se, agentūrose, ir visokiose krau
tuvėse. Galiu uždėti kauciją ko
kią kas tik nori, didelę ar mažą. 
Jeigu kas reikalaujat, kaip viršmi- 
nėta, mokyto ir protingo žmo
gaus, prašau atsišaukti ant mano 
adreso:

K. M .Armonas, 
Burleigh st.

Cambridgeport. Mass.
6

Pajieškau Uršulės Šniukštai
tės iš sodos Pa murkiu, Gadunavo 
parap., Telšių pav. Vieni metai

žiavo į Chicago. Jei kas žinot, ar 
ji pati, duokit žinią jos pusbroliui, 
ant adreso:

l'r. Jankauskas.
2450 Kensington av., Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Bajorino. 
Apie trys metai atgal gyveno 
Adams, Mass. Jeigu kas apie jį 
žinotų, arba jis pats, pieldžiu atsi
liepti ant šio adreso:

Karolis Sabockis,
3252 S. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau savo drąugų: Kazi
miero ir Tado Šurnų, Kauno gub., 
Panevėžio pavieto, Naumiesčio 
miestelio; Kazimieras pirmiau gy
veno Philadelphia. Pa., ant Vely
kų ketino būti Chicagoje. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Bend. Kuzmenski, 
410 Pier st., Merrill, \\ is.

Pajieškau savo draugo Pran
ciškaus Urbono, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, šviekšnos volas- 
ties ir parapijos, Atšakių kaimo. 
Keturi metai kaip Amerikoje. 
Pirmiau gyveno Himrod, o dabar 
Chicagoje. Jij> pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Louis Bukoskis, 
Cbristophcr, III.

Pajieškau . Antano ir Pranciš
kaus Lidžių^teipgl Jono Girdvai
nio. Kauno gub., Telšių pavieto, 
Paiandcnio parapijos, $pukaičių 
kaimo. 5 metai kaip Amerikoje. 
Seniau gyveno Chicagoje. Turiu 
pas juos labai svarbų reikalą. Jie 
patys ar kas 
žinią adresu:

Jonas 
215 W. 45th

kitas teiksis duoti

Girdvainis, 
str., Chicago, III

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Vosyliaus, Suvalkų gub., Vil
kaviškio pavieto, Paežerių gmino. 
2 metai kaip Amerikoje. Pirmiau 
gyveno Suffield Alberta, Canada. 
Turiu labai svarbų fVikalą pas j j. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Pius Vosylius, 
Box 31, Cusick, \Vash.

Pajieškau savo brolio Zenono 
Bublio, Kauno gub., Telšių pavie
to, Kalvarijos parap.. Gečaitės 
kaimo. Jis pribuvo Chicagon 6 d. 
gegužio. Kas prisius atsakančias 
žinias apie jj, tam sugrąžysiu visus 
iškaščius.

Anicetas Bublys.
1200 N. \\ isconsin st.,

Racine, \Vis.

Parsiduoda labai pigiai, 
vietoj, lietuviškas saliunas 
uis tavorais; vieta lietuvi^ 
venta. Priežastis pardaM 
savininkas išvažiuoja ttvĮĮ 
Šliaukite pas:

618 Market str., Waul

Iš priežasties iš važias^* 
ną krajų parsiduoda 
nas prieš pat vartus didelfa^ 
ko. Vieta lietuvių ap„v 
License $500 ant metą. 
kite adresu:

*340 So. 52nd A ve, S 
Grant Joties,

r

Taid

Pigiai ant pardavimo « 
murini- narna- *u lotu, 
-ted Street, arti "Lietuvos” 
rijos. i-ma< pentras |
gyvenami ruimai; 2-ras g^^S 
— g\ senimai dviems 
Prekė $4200.00. Sis namas I 
ant svarbiausios biznio ulififcl 
lietuvių apgyventoje dalyje 1^1 
visokiam bizniui. Gera vieta fa 
tuviui. Randa jo atneša nuo^ ! 
iki $^o ant mėnesio tai 
procentą- nuo įdėtų pinigą, 
kį namą įdėti pinigus yra gere^fa 
pelnas negu aukso mainos. 
pamislyk sau. Da-izinokite ‘‘Lį, 
tuvos” redakcijoje.

Rengdami knygą surašą Ii*,, 
vių, gyvenančių Amerikoje, 
prisiusime tam, kuris prisius ą 
adresus, tuziną gražių jKjpienąii 
konvertai''. Adre-uokite: J

Polytechnic Printing Co.
1947 Broadway New York, N, Y,

Laiškams Popierot.
Naujausio išdirbinio. 25 c. tua- j 

nas. Tautiški paveikslai arbąat-į 
viri laiškai (Post Cards) 25131 
$1.00. Nešiotojai ir krautuvn»| 
kai gauna didelį uždarbį. Atsišaa-I 
kitę: į

F. Mitešauskas, 1
25 \V. 2nd st., S. Boston, Mass.

sn...

151*

(Mala* 
irai j-ua 
irfkaUia
CtKM<>

Pajieškau savo brolio Konstan
tino Vališkio, Suvalkų, gub., Nau
miesčio pavieto. Plokščių gmino, 
Voniškių kaimo. 16 metų kaip 
Amerikoje. Paskiausiai gyveno 
Boston, Mass. Teipgi pajieškau 
savo draugo Juozo Andriukaičio, 
tos pačios gub. ir pavieto, Gel
gaudiškiu gmino, Kregzdančių 
kaimo. Jie patys ar kas kitas teik
sis atsišaukti pas mano 
ant šio adreso:

B. Leveckis, 
% Schmitz,

28* > E. 1551h str., New York City.

Naujas apgarsinimas.
Nauja knyga išėjo iš po spau-1 

los “Lengvas Budas išmokti An-1 
gliškos kalbos be pagelbos kitokį 
Sudėta grynai lietuviškoms litefl 
roms, kad kožnas gali gerai supra- 
i, 95 puslapių tiktai 25 c. Turi
ne daugybę visokių popierų dėl 
ašymo gromatų su dainelėms, 
jasveikinitnais ir juokingoms dai 
lėlėms, dar lygšiolei tokių puikių 
jopierų neturėjome. Tuzinas 2: 
rentai, arba ioo uz Si .30 ir ekspre
są užmokėsim. Aplaikėme teip| 
laugybę puikių kvietkų prie gro- 
natų lipymo, jeigu ka- reikalauja, 
ai pas mus galės pigiaus gauti 
tegu kur kitur. Teipgi apturėjo^ 
ne ką tik 10 tūkstančių pžtengodĮ 
rijų devynerių dar pirmą kartą 
okios kvepiančios ir geros g*vo- 
ne, todėl pasiskubinkite parsii 
raukti ba netrukus išpirks. Bak-i 
>ukas 30c. Musų krautuvės kata
logą kožną siunsim už 4 c. mar-- 
:ėms priMuntimą. Reikalaujam^ 
>ardavėjų. visose šalyse ir; djao- I 
lame gerą uždarbį. Adresuokite:

M. Zukaitis,
227 E. M ai n Street,

Ncw Britain, Conn.

E
Katal

Labai svarbiame reikale pajieš
kau savo brolio, Mikolo Zmuidi; 
navičiaus. Paeina iš Suvalkų gb., 
Kalvarijos pav., Balkumi kaimo. 
Kas apie jj žinotų, meldžiu pra
nešti ant žemiaus parašyto adre
so. už ką labai busiu dėkingas:

Petras Zmuidinavičius, 
3033 Quinn st., Chicago, III.

draugą ’l 
' E

lt f

Reikalauja 2000 darbininkų val
stijoms: Oregon. \Vashington ir 
Montana. Algos $2.25 iki $3.00

S. parengė antrą didelį viešą susi* Javvskio, Kauno gub., Panevėžio ant dienos. Kelionė iš Chicagos 
pavieto. Žeimių volasties, Javai- $14.00. . Teipgi reikalauja anglia- 
rių sodžiaus. Jau du metai kaip kasių, mokestis 90c. už toną. Rci- 
matėmiesi. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitąs teik
sis duoti žinią adresu:

Karulis Galavski,
123 Pacific st., Newark, N. J.

Didelis Susirinkimas!
Chicago. III. 4-ta kuopa L. S.

MOTERŲ ĮSPŪDIS.
Negalima užginčyti, kad nuo se

niausių. pamenamų laikų moterist 
visada turėjo didelį įspūdį ant sa-į nedėlioj 9 d. birželio,
vo vyrų ir savo vaikų, o tankiai I ,<*r’7,n- S<>ko! Salėje, 821 - 825 
būdavo veikiančioji, liepiančioji ^1‘land a'^ šnipas 18 t<» gat- 
ypata visoje šeimynoje. Męs gei-Į 
stūmė parodyti mažą pavyzdį pa
imdami vietas iš draugo laiško. 
Draugas kentė nuo visokių ne
sveikumų, nežinodamas visai prie
žasties tų visų nesveikumų. Jojo 
moteris patarė jam vartoti Trine- 
rio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, kadangi ji buvo patė- 
mijus, jog apetitas jos vyro buvo 
persimainęs, kad jo išveizdis ėjo 
kaskart geltonyn, buvo apsiblau- 
siusiu, kad jo akys neteko gyvu
mo ir kad jo žingsniai nebuvo to
kie lankus kaip pirma, šitie žen
klai pertikrino ją, kad čia kas-nors 
negero su jos vyro gromuliojitno 
sistema. Męs esame tikrais, kad 
daugelis moterų davė panašius pa
tarimus savo šeimynos sąnariams, 
kada pajautė, jog yra kas-nors 
negero su skilviu, žarnomis, kad 
kankina galvos skaudėjimas, nete
kimas apetito, veidas neaiškus, pa
vargęs ir tt. Daleisk motinai pa
tarti Trinerio Amerikoniškąjį E- 1 
liksyrą Karčiojo Vyno, o niekuo
met neįvyks jokis apsirikimas. 1 
Gaunamas aptiekose. '

Jos Triner,
799 S. Ashland Av., 1 

Chicago, III.

vės. Prasidės 2-rą valandą po 
pietų. Draugai, darbininkai ir 
darbininkės! Ant šio susirinkimo 
dalyvaus P. Grigaitis, teipgi ir 
atstovai kitataučiai, bus parengtas 
kuogeriausiai. nes ir salė yra la
bai graži. Kuris neatsilankys gai
lėsis, bet bus jau po laikui. Pilie
čiai! Kviečiame jumis ne savo 
naudai, bet nauda iš to jums pa
tiems. Nepraleiskite progos kol 
dar yra laikas, pasakykite ir savo 
draugams, nes atėję ant prakalbų 
išgirs daug naudingų dalykų. Į- 
ženga 10 centų.

Komitetas L. S. S. A.

Draugai Darbininkai!
Kensington. III. Ratelis susi

pratusių draugų, parengė didelį 
viešą susirinkimą, ant kurio kal
bės atstovas L. Sr D. P. draugas 
Grigaitis. —Atsibus subatoj 7 vai. 
vakare, 8 I(F*7 m- H«
Turner Salėją. 2503 Kensington 
avė., Kcitsln^tėm, III. Draugai! 
Momentas svarbus. Nepraleiski
te šios progos, nes tokių prakal
bų, užtikriname, kad nieks iš jū
sų negirdėjo. Todėl perskaitę šį 
užkvietimą, atsilankykit, patys ir 
atsiveskit sjivp ,draugus! Lauk
sime I Įžen^a^dykai.

Komitetas ratelio draugų.

Pajieškau savo brolio. Jono (»a-

Pajieškau draugų: Juozapo, Jo
no, Petro ir Jurgio Petrovskų, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Pabiržės parap.; pirmiau* jie gy
veno aplinkinėse Chicagos. Pra
šau atsišaukti ant šio adreso: -

Mykolas Stapulionis, 
Box ioi0, Stoughton, Mass.

kalauja 400 darbininkų j valstijas 
Michigan ir \\ isconsin prie lentų 
piovinyčių ir medžių darbo. Mo
kestis $28 iki $35 ant menesio, su 
pragyvenimu ir ruimu. Neturin
tiems už ką nuvažiuoti uždės ke
lionės kaštus. Teipgi reikalauja 
400 darbininkų Chicagoje ir ap
linkinėse. Atsilankyk pas mane 
tuojau arba rašyk informacijos 
knygutės įdėdamas už. 2c. stem- 
pą. Lietuviškas agentas.

J. Lucas,
128 S. Clark str., Chicago. III.

Aukos revol. reikalams. • j

Ką Svietas Rašo apie Dr. Collins 
Medical Institutą New

Yorke.
Yra malonu skaityt ir tokias pa- 

dėkavonių gromatas atėjusias į 
laikraštj patalpyt nuo išgydytų 
žmonių, kurie per ilgus metus sir
go ir buvo kankinami ligoms, o 
per Dr. Collins M. I. pilnai, pama- 
tiškai pasiliko išgydyti. — štai

“ZINYČIOS” REIKALUOSE.
“Lietuvoj” tilpo žinutė apie

.misų organizaciją. Musų korpo ____ ......
racija “Žinyčia” labai dar jaunoj pat s gydinys rašo

Nauja Draugystė.
New York. *18 d. gegužio su

sitvėrė čia nauja draugystė po 
vardu šventa Aleksandro. Komi
tetas: Prezidentas A. Bukšelis, 
Vice-prezidentas E. Strokas; Pro
tokolų sekretorius F. Cižauskas, 
Finansų sekretorius Joe Linda; 
Kasierius P. Pašarnauckas; Per
žiūrėtojais knygų A. Lauska, M.
Strokas; Maršalka P. Sadauskas. 64 So. 2nd str.,

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Kasragio, Kauno gub., Telšių 
pavieto, Žarienų volasties, kilai
čių sodžiaus. Teipgi pajieškau 
Povilo Milewskio, Kauno guber., 
Raseinių pav., Andrijavo parapi
jos, Šiliunų sodžiaus. Girdėjau, 
kad atvažiavo Amerikon. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jonas Milevičia,
93 Hury str., New York, N. Y.

Pajieškau savo dviejų pusbro
lių: Klemenso ir Mykolo Varei
kių, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Senamiesčio parapijos, Pinavo 
valsčiaus, šešakų kaimo. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jos Aleksandravičia,
2i Cottage av., Lestershire, N. Y.

Pajieškati saVo brolio Joe Zim- 
mer, Kauno* gub., Raseinių pavie
to, Šilalių Aalsčiaus, Paižnių so
džiaus. Paskutiniame laike gyve
no Cheswick, Pa. (AHegheny 
County). Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Paul Zimmer,
Brooklyn, N. Y.

Reikalingi agentai kiekvienoje 
vietoje Amerikos, 
ga
rais,
ga. Adresuokite:

B. Mares,

Geriausi pro- 
Keletą valandų darbo vaka- 

Angliška kalba ncreikalin-

Reikalaujame darbininkų. -Alga 
$15.00 ant sanvaitės. Darbas ant 
visada. Atsišaukite vakarais nuo 
6 — 8 ir nedėliomis nuo 10 iki 
11:30 iš ryto. Ne agentas.

45 La Šalie str., (Room 8) 
Chicago, 111.

Iš Philadelphia, Pa. A. GinktisJ
J. L. G., A. Dambrauskas po $L^ 
J. Bartkus. B. Bartkųvienė, AJ 
Gildfris, R. Dambrauskas, J. Mor
kūnas. S. Andziulaitis ir T. An*i 
džiulaitienė po 50c.: B. Danis, M I 
Baltonis, Ona Keršas. A. Baneri- 
čia, M. Zaleckas, I. l'eleiŠa 
centus; J. Sadlcckas 15c.; &1A9 
gris 10 c. Viso $8.25. Skirtos L] 
S. D. P. J

00

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai lietuviška 

barzdaskutystė (Barbcr Shop), la
bai geroje vietoje. Pardavėjas iš
važiuoja j kitą miestą. Atsišau
kite adresu:
3244 S. Halsted st., Chicago, III.

Parsiduoda labai pigiai saliunas 
iš priežasties užsidėjimo kitokio 
biznio. Lietuvių apgyvcntoj vie
toj. Randa pigi. Atsišaukite ant 
šio adreso:

153 Metropolitan Av., 
Brooklyn, N. Y.

PINIGŲ PREKE.
iki 500 rublių, rublis po..................
Nuo 500 i^( 1000 rublių, rublis po.
Virš 1000 rublių, rublis po ..........

Prie kiekvieno siuntinio reiki* P**" 1 
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greit** ; 
gerai suvaikščiotų ir niekur mM 
tai siųskite per “Lietuvos” red»iW» 1 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St., Chic*«o, »

Knygų Katalio

buvo.

ll."i!2 Kaip rvri«u*i*» b»id»n nuuiM^į*- V. 
Dro L. Wehhm. 1* anĮtliMco |5<
Deru b. k u. Ciiicago Ui .

1270 LieluvUkaa LcmentorUrt » 
kalekuiuuis ir inuirautuft*.
pusi 52 .................................................................I



San, m
710 I 
ai sa!ių, 
io f»hrį, 
gyventa, 
•^tsišay.

%Lra*i visokius fietuvtoku* ko- 
Kiekviena* tedis 

_____ rie kokio 
Knvgosfor- 

**£oh*s. I*<i audimo ap-
HTjSįa* literos ant nugaros ,O<>

- HetavUkai an*ll*kos Ir ateli- *^-JkXL (•«šalys-1 ir IĮ. t. 
J****#,įsrfl vienoje knvgnjr 1 ra 
r. M1 gurga norint lems rrsl
^^Jamkalbų. ‘ Formatą* ir apdarai

1909 Mitai Aukso Altorius, 
prastai*drūtais, apdarais, auk
sintai* kraitals, apkaustytom* 
briaunom* pasidabruotom i*

___btotetoml*, su kabute,... 7So

A. L. Graiczunas, Ph. G., M. D.
3202 So. Halsted Stnit, kampas 32res ptm. "jflilcago, III- 
fc.«» uWuW' UMĮrtuoklt* »»T« apgaudinktl visokiem* prutesorlam*. agonija lis tanu Ir 

P** koridos Uk pinigus auk liete, o sveikatos ir tslsin Aa. froau-'aegauąaįe

i* d“~ -A
ttkl nesuperka UMpt*- Atrištiems

Jut sargi kokia Tina, alk pa* 
ar callma Įlydyti Ir kaip Ilga

Dr A. L. Gralėuna* uui..—w 
ligonis yra išgydomas, ar na; kurį apaUma ilgydytl, U,

L’| sukaistus vftada ukstota ir kompanijų agat 
prla darbo, karų, geleSinkslių Ir tt., su taikia gtsita 
Dr. Graičuno rudos, gavo visada garų atlyginimų.

e<«o*uw lipa* &«*žirtua»*.- 1,
Vatamdos pHAntaatf Zlpoaių ka«dtoa<r a*d/Hom*.- JVtea 0 ryto M 3» rot nt/ro.

Tais f ana e 73t» Y arda.

Laivu Kalendorius.,
Šitas Kalendorius parodo kada, iš aar ir koki laivai išplaukia į 

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

kelionč kaštuos.

dLietuwlszka Aparatu Dirbtuwe
Pentru 

Hal. 
r«<iak,

Pt'ntraų 
n-vnon>ų 
as Stovį““ 
uLvčiosr 

tinku 
‘eta lie- 
nto $50 
ra 16% 
I- l to.

oda 
(H)

&v. Tėvo. Popiežiau* Bene-

Sapnlnlska*. surinkta* 14 
tiftiu taPnlninltu ir smrėdy 

SSil tUrre persai rjripttok* -apnmluk*

L 16%
•e “Lie-

Geriausiai liguldo viso 
, 111. 1888. pusi. «B 5OC

18O-Ž Maža* Aukso Altorius, 
francuiiiko* gi uodo los skure- 

M* apdarais apvaliai* kam
pais, auksiitš kvietka, kryžius 

ir knUtal...................Sirt«»

1SO1 Maža* Aukso Altorius, pra
stai*^ drūtai* apdarai*, auk
sintais kraitals, be apkali

mo...................................SOe
Pinigus priaiųskit per Mene y Orderį

££ .^..^.13% ar registravotoje gromatoje adrosuoda-
, Pilna* Orakulas arba knyga bur- damas:

A- 0L8ZEW8KI,
3252 8- Ha,,ted St” Chicago, III.

! lietu- 
e>. męs 
iųs 25 
erių su

c. tuzi-3 
rba at-1

-25 ui v
t .’.\ nin- i-

Mas;

• SSStartltuni-o ruimo. Yra tai didžiau- 
tnyr< ’aonu' buK* ’ 
SMMSiO ••••••••••. “• > 1...................................uiūo

1X01 Ptalsptv* Mesijo* bei Spiritizmo Iviesoja 
nrtnnu* Baltinius lenkiukai 

rįSry. Uetuviikai verte J Lauki*. Chl-*— Vm tai >S.l*lr.nU

atrasite

5Oe

Sksri*^ kaip ralyti sromata* vliokiuoa* 
■iksiuta* la visokiu luomu žmones: in gimi- 
m. dr>n<u.«. prekėje*, ponu*, kunigu*, u- 
iStotskasff ia pati care. Teipgi meililkl lall- 
tot aatofcalfu: in mergina* ir merginu in jau- 
,ĮHffimmtaale **aipažinimo ir apsivodtnio. 
CtaM* DL itaė Pu*1-115.......................

IALDAKNYGES. ’
h komunijos įstosiu, m ■» t para ir 
ta; minsiu maldo* su abrozeliato;

naujausia ir gražiausia koygeto 
roiszku m«iJaknjrgin. daili, tei
tos*; stambu*, atsakus druka* 
į eoliai. Ssltu.knygeliu apdarai

BREVIORELIS
Kahiaiška Maldų Knygele,

• M LWes Katalikiškai Jaunuomenei,

spau-4
iti An-I
S kitoj

„ , . j >40. toaris H coli*,
lite-* Į Mtoetas, yraSioitata <r tmojiavirt 

supra-
Turi-

rų- dėl
MtoM trip taip tiidf!/ tn^-
Ilk Salia plona gtra popiora. čia J jot 
ftM^lOliai ir proto:

us dai- 
puikių 
nas 24

Na.1901.
Juodi, kieti, drūti

teipgi
skurtntol, gražų* 14* pa uiti 
OmargininMl. lapų kraitei 
raudoni. Preki....-AOo

gaut

. kart^ 
^avo-1 

parsi-®

Bak-a 

s kata- r

Ne.1907.
Balto* oelntoždos gra

žų* apdarai, iirodo kaip 
balčiausia* kloniam kau
le*. čysta, slidi, žvilganti; 
ant iooo ciksuotaa ktolL 
kas ir k* iotketf šaliai* ir ki
tokių parvų lapeliai*, ruo- 
dtai kampai, lapų kraitei 
bagetai auksinti, *u viena 
kauline ant vidurio kabo
te. PrekS.........Š193

Stereoskopai
arba;

Panoramos.
SUreoskopas arba Teieakopas yra tai 

p rietą Įsa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio. abrozėlls pavirsta | na- 
turališkų paveikslų, kuriame matai čie- 
las grupas žmonių, triobų, visų mie
stų. plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viekų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natu- 
raltškų ėsybf, padidina j| atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau ne 
paveiksiu, bet tikru atsitikimu.

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

Serija susidedanti iš 100 sekančių pa- 
velsklų:
101 
102

■ duo»

Conn.

1®4>3 Mažas Aukso Altorius, 
■•cokoskuro* minkytais apda- 
f**3- spvaliai* kampai*, aek-j 
•toti kraitei, *u pareitais ir 
kT*«ka.............................11.95

Mor-
An-

po *5
C D»-!

84>w Maža* Auk*c Altorių*, balto* 
«*l»u!ioi<Jo» apdarai. tokilnsios 

ta kauline kabute, ank- 
“«i*4kntotai .................... 11.50

..52U 
po..5® 
. .51% 
ia pri*

•.......... i<n«t n
ns ‘npjd 

*no[*Įąt oooęourftA inw 
‘rovpils soptoipitĮdO «o;

YN Wn[V

Čir**?*

^1O<
un-
. .I***5.

M**** A«k*o Altorius, ap- 
T* **Uai> Mloouu* kaulai*, 
•‘••edalikėltoi*. aksomo au- 

. aplcaustyt,^ briauno* si- 
~***’*°t<’ml* biStelėmi*. su ka- 
■AMteinU kratai... .H-ŽSO

Guodotinam* tauttsz kotas ir baž- 
SUinatns Draugystėm* iszdirba:- 

arsaans, Amerikoniazkan 
Weliawaa, Bzerpaa, 
tas, Kukardau, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Msrszalku 
parėdus.
dariau butu pridarančiai atliktas ir tuom suszelpti *awo tautelę, pawesk<le ji tikrai 
lietuwaitiaų

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DIVision St , CMca<o, UL

Gundotinlctns K u mg* tu* istdtr 
b*:-K.ųMa, Arnotas, Dalmati
kų*, Alba*. Stulas utrieusbai- 
0 ynu tu* parodus Viepki d arba at
lieka artistmkai in Įeik*.

Norėdamos guodotinos Dr-tes,

LAIVO VARDAS Kampanijos vardas
Portas 

K kw Išplaukia išplaukimo

Dr-tes,

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148
149

150

151

152

153

154

155

156
157

158

159
160

161
162

163

164

165

166

167

168

169

ŠifkftrU kaltonja 
nuo Porto Į

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tavorų krovimas | di

deli oceaninl laivų.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Gardės).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City. New Jersey. Pama

ry}.
Niagara Patkavinis vandenakrl- 

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

Chicago. Auditorium viešbutis Ir 
Mtchigan Avenne.

Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m.

Moki indijonas namieje.
Moki Indljonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No-Frald.
Vartininkai (The Senttnels) 3.043 

pėdų augščio. Yosemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo

semlte Klonyj. Cal.
Magdelenos Kolegija. Ozford. Ang

lijoj.
Airija. Klllarney. pilis Ross.
Įėjimas Į 

rijoj.
Siaurinis
Berlynas, 

dra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės. 

piHes.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

blenc*ų, ant Rheino uj>ės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio Į Odde.
Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
Šveicarija. Monnt Blanc žiūrint 

nuo Chamonix.
126 Thun, Šveicarijoj.
127

103

104
105

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

117
118

119

20

121

122
123
124
125

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

170

71

172

173

174

175

176

177
178

Muckross Klioštorių. a1-
miestas, Gibraltar.

Bondler lovis Ir Kate-

Rymas žiūrint nuo bokšto šv Pe
tro katedros.

Didžioji galerija Colona palocluje, 
Ryme. Italijoj.

Skliautas Settlnio Severo, Ryme, 
Italijoj.

Koloseumas, Ryme. Italijoj.
Neseniai atkastas paloclus, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas Ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo. Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Mare*), Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus. Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštį*, parodantis ke

lio užuolankų. Algiere.
Gėry m o fontanas ir gatvė Sename 

Kaire. Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos EI 
Ain.

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san. žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kairo. Egipte.

Pyramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelk), Kaire. Egipte.

Arabija. Daržas Išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjimas | palocių. 8 Inga pore. Indi 
joj-

Turgaus diena Slngapore. Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Siaga 

pore. Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge. Chi- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge. Cbinljoj.
Cbiniečlų vienbuoriniai laivai j 

pUukoj Hong Konge. Chlnijoj.
Gražusis kelias Shanghal. Chinljoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghal. Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama. Japonijoj. Prūdas egip- 
tiakų lotus kvietky pilname žy
dėjime.

Jnnffų ttnyeia Honmokn. Yokoha
ma. Japonijoj.

Yokohama. Japonijoj. Šiaulius dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnių 
tuvių pardavinėtojau* stotis.

Paroda ugnagesinlų atletų. Yoka- 
' hama, Japonijoj.
Yokohama. Japonijoj Kvietky dar

179

Yokohama. Japonijoj. Altorius, ne
šamas Jaunų gerbėjų Mat sūri 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokyliu 
Matsuri altorių. Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

Ir šokėjai. Yokohama. Japonijoj, 
joj-

Yokohama. Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo- 
kobama.

Japoniečių būdas eiti pailsin.
Trepsi l Kigomizų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto. Japonijoj. Kigomizų

Kyo-

žlny-

180

181

182

183

millų.

žlbin- 
žlny-

Pr.ts vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja 81.00.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų. Ui 
gali imti paveikslus kokius Uk nori ir 
visi tiks 1 tų pat| teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLBZEW8KI,
3252 So. Halsted St., Chicago,

“LIETUVOS- AGENTAI.

III.

B.
Montello, Mass.

P. Miškinis, 775 Montello

New York. N. Y.
A. Le«nlewskls. 144 E. Houston

Nik.
So. Boston, Mass. 

Gendrollus,

Newark«
V. Ambrazevh'la,

287—3 rd

N. J.

Breoklyn, 
Stan Rinkevičius, 73 Grand

Dhsnandoah. Pa.
Andrius Mačis, IBI 8 Main

st.

St.

St.

St

St.

SL

Jos. Petrikis. 1514 Ross Aro.
Watert>Mfy, Conn.

Jonas Žemant auckas. 39 W. Porter

New B ritei n, Cenn.
M. J. ('beponis, Z L Pieaaant

Baltimore, Md.
2011 N. Washington, 

711W. Lombard

St

SL

L, Gavrlla.
Jonas teivis,
J. Luls.
J. Diemedis.
Wm J. Moras.

8. E. eor Sharp and Camden Str.

St.
81.

521 Colutnbla Av.

Philadelphia, Pa.
Ignotas. 1028 So 2 nd St.

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuare 8 B.

Maskeliūnas. 2134 Forbes St.L M

EHznbsth. N. J.
Wm Bočkv*. m First St.

Weetville, IR.
V. S Kreivėnas.

Juotaa
Minereviiie, 

Ramanauskas.

Sprinųfisld,
J. Klembauskaa,

Worcester,
Antanas Bernotas.

III.
7 Mlllrov

Mass.
12 Harlem 8L

GUlberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Bos 4.

Fort.

K.

Pittsburg, Pa.
J. Bagočlus, 1914 Ann

New Haven, Conn.
Liažaitis, 217 Ferry

Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banis,

8t

St.

Bos 541.

E. St. Louis, UI-
Felix J. Galminas, 537 Colllnsvllle

Brooklyn, N. Y.'
E. Froomes,
A. Diržulaitis,

73 Grand
155 Mctropalitan

St.

AMERICA...... 
BLUECHER 
BREMEN. 
BALTIC... 
B AT A VIA 
BARBARohE . 
CANADA............
CYMRIC....... 
CARMANIA.........
CAMPANIA.........
CEDRIO...........
DF.UT8HI.AND, 
DOMINION.........
CASBFI 
KM PRESS OF IRELAND.. 
KM PRESS OF BRITAIN... 
ETRURIA...................
GERA.......................
GRDt-RER KURFUĖRST* 
IVERNIA.........
k<»eln.........  . ..........
KRONPRINZ iviLHELit 
KA1SER W1LHELM ii.... 
KA1SER WILH d GR,... 
kroonland.. .. 
KAISKR AUG. VlCTORlA 
KENKINGTON.. . 
LAKE M ATI Bona 
lakechamplain.... 
LAKE ER1E...........
lucania......... ”
MAIN............. ...............
MAJE8TIC...... .........
MKR1ON ...........
new York
OCEANIC.............  ...........
PHILADELPHIA * 
PENNSYLVANIA...........
PATRICIA.............
PREToRlA...............
RHK1N.............
8AKONIA .../.‘.L

G RAF VALDĖRSEE 
ST PAVL.... 
SOUTH WARK\..’* 
PRINCKH4 Al.lCK..
VADERLAND...........
ZEEI.AND .... ...
FKlEuRlOH d. GROSSE 
FINLAND...........
ST LOUIS......... ...........
NURDLAND............ *’’’
IVaBTENLAND...........

Hamburg American

White Star 
H a m bu rg - A m erican 
North Gertnan 
Dominion 
White Star 
Cunard

IVhite Star 
Hamburg American 
Dominion
North Gertnan Lloyd 
Canadian Pacific R.

Lloyd

New York

New York

New York 
Portland 
Boston Mass. 
New York

Birželio 20 
Rugpiučiol5 
Liepos 
Birželio 
Liepos 
Birželio 
Liepos 
Birželio

14
13
8

Cunard
North Gertnan
North Gertnan
Cunard
North Gertnan
North Gertnan

Lloyd
Lloyd

Lloyd
Lloyd

Red Star
Hatnburg American
Dominion
Canadian Pacific

Cunard 
North Oerman 
Whits Star 
American 
American 
White Star 
American 
Hatnburg American

Lloyd

Nueth Gertnan Lloyd 
Cunard
Red Star
Hamburg American
American Line 
Dotnmiou
North German Uoyd 
Red Star 
Red Star 
Norih Germsn 
Red Sur 
American 
American 
A merican

Lloyd

New York 
New York 
Portland 
New York 
Monlreal, Que.

New York 
Baltimore

Boston Mas* 
Balti m o re 
Nsw York

Portland 
Montreel Que. 
St. John N. a

Balt im ore
New York 
Philadelphia Pa 
New York 
New York 
New York

Balti store
Boston Naša

New York

Portland

New York

Philadelphia
Philadelphia

Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Gegužio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Liepos 
Liepos 
Birželio

Birželio 
Birželio 
Birželio 
Liepos 
Birželio 
Birželio 
Biržei io 
Gegužio 
Birželio 
Liepos 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželiu 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birže" 10 
Birželio 
Liepos

19
18
15
20

15 
12 
14 
31 
22 
12 
12 
25 
19
23 
11 
2

13 
13 
15 
30 
22

3

17
17
8
8

31
22

6
15
8

11
29
29
29
29
25
8

22
20
15

12 diena 
2 ryto 

10 ryto
4.30 ryto

7.. ryto 
10 ryto
2 diena 

4:30 po p. 
10 ryto
9 ryto

12.30 p. p.
6 ryto 
2po piet
2 diena
3 po pret 
3 diena
1 popiet
2 po piet 

10 ryte
9 ryto 
2 po piet 

10 ryto
6 ryto 

10 ryto
7:30 ryto 

- 6;30ryto
2 po piet 

10 diena
3 Po P 
3 diena 
9 ryto
2 diena

10 ryto 
10 .. 
8:30 „ 
10 „
9.30 ryto 
2:30 po p 
7:30 ryto
3 dieni 
2 po p.

lO.SOryto 
8: 30 ., 
OJOrvto 
9 30^1. 
2 po p.

10 ryto 
2*30 po p 
1 po p.

10 ryto 
8:30 ryto

19:30 ryto 
9:30 ryto 
"^*□0 ryto

2 Į Tllžų jEydtka- 

zA
10 
10 
11 
7 

14 
11 
10 
9 
7 
7 
7 
7

10 
14 
6

37.80 
87.80 
38.15 
41.80 
37.80 
85.65 
36 65 
37.80 
41.80 
43.80 
41.80 
37.80 
36.65 
36.65 
37.90 
37.00 
41.80 
36.65 
36.65 
36.30 
36.65 
44.15 
44.15 
44.15 
39.80 
37.80 
36.65 
36 65 
36.65 
36.65 
43.80 
38.15 
43.80 
36.65 
39 bO 
43 8U 
43.80 
37.80 
37.80 
37.80 
36.65 
36 30 
39.80 
37.80 
43.80 
36.65 
38.15 
39.80 
39.80 
3115 
43 80 
43 80 
39 90 
39.90

37.95 
37.95 
38.20 
41.95 
37 95 
86 70 
36.70 
37.95 
41.95 
43.95 
41.95 
37.95 
36.70 
36.70 
37.95 
37.95
41.95 
36.70 
36.70 
36.45 
36.70 
44.20 
44.20 
44.9C 
39.95 
37.95 
36.70 
36.70 
36.70 
36.70 
43.95 
38.20 
43.95
36.70 
39.95 
43.95 
43.95 
37.95 
37.95 
37.95 
36 70
36 45 
39 95 
43.95
37 95 
36.70 
38.20 
39.95 
39.95 
3190 
48 95 
43 95 
39 95 
39.95

Žemiau paro-Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prosų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio- 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Cbicagos į New York^............................. ..816.00
„ „ Bostoną....................................... $16.00
M ,, Philadeiphią................................$15.59
„ „ Baltimorą.................................115.00 .
„ „ Montreal.................................. .315.00

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

II 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? Nei Męs turime dar daug 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios 
čios kompanijos ofisuose, jeigu kur nors ant šių laivų gauti Šifkortę pigiau kaip pas mus, 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

daugiau 
kaip pa* 
tai męs

A. OLSZEWSKĮ
3252 So. Halsted St., Chicago, III

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

savo

“LIETUVOS ŪKININKAS"
Lietuvių Demokratų Partijos laik

raštis skiriamas Lietuvos darbo žmo
nėms išeina vienų kartų per sanvaitų 
iš Vilniaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios iš visos 
voj metų prekė 81.80; Amerikoje 82-50. 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietu-

Kam yra 
nė-Lietuva, 
laikraitj. o 
bartinlame 
numeris aat pamatymo 5 centai. Ame
rikoje vyriausiu agentu:

• M. J. Damijonaitis, 
3252 So. Halsted SL, Chlcao»» IR-

kitų kraštų svieto. Lieta- 
tnkla prigimta šalis tėvy- 
tal uislrašyklt minėtąjį 

žinosite kas ten dedasi da- 
revoliuctjos laike. Vienas

Nusipirk už Raudos pinigus 
gerą Gyvenimą.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutis.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

dėmi nas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Brockfon, Mass.
K. Balčltmas. N. Main

..I -fi
St.

Auksinis pavilionas ant ežero Kla- 
kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.

Senoviška žlnyčla Fujlyama. Mt. 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vienų 
Osaka. Japonijoj.

Nara. Japonijoj. Tūkstantis 
člų prie Ka-suga-No-Myia 
čion.

Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. vergiantis Nikko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawaiiški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, Hawal.
Daktilinių paimu kelias. Honolulu, 

Hawal.
Hawallška moteris; gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriauklinę žiuvaF 
tę.

Chlniečiai renkanti ryžius. Kaurai. 
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plankir.ntl laivų taisymo 

dirbuvė Valparaiso, Chile.
Jamaicos Brookline gatvė. Port 

Antono.
193 San Francisco gatvė, Mexlco City.

194
195
196
197
198
199 
200

84

185
186

187

188
' Žiu vinis kiemas, Alhambra, Grana

da, IšpanljoJ.
I Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
> Tulleriny daržas, Paryžiuje, Fran

ci joj.
1 Palociai tautų ant upės Selna’os, 

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

Franci joj.
! dės Champs Elysees, Paryžiuje, 

" Francljoj.
! Didžiosios operos paloclus, Pa

ryžiuje. Francijoj.
j Tvtrtynė Šv. Jono ir Kaiedra,Mar- 

seilles, Francljoj.
i Laivų užplauks ir ežeras. Viilefran- 

che. Francljoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

franche, Francljoj.
Pajūrinis kraštas Casino. Mante 

Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj- .

189

191

192

Didysis pllachis, Meiico City.
“Jojimas šėnlmis".
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose”.
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų. •

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa-j
veikclėlių kaštuoja ......... ................. $3.00

100 tų pačių paveikslų hakselyj^
be teleskopo ................ ........... 12.001

Ž5 paveikslai iš Jėzaus gyveni

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Keis-

Revoliucijos Paveikslas.
,J»rte F«”'‘k*ta*.

SJ Ir 88 volių per«tato Htsltlkimf Lietuvoje 
1906m., kaip reTolUK-4Jotairrt*i drasko tna- 
*koli«k| konccltorij^ L^ai šsUu* P* 
veikslą* pilnuose dažnose mi žaliuojančiai* 
laukai* ir mėlynu Š>»ngulĮ 4r t-1. Tokio 
lietuvliko paveiku* olvkiir ufira. Roi- 
kalinri rW)W»f. Adresuokite:

Lithuanian Art Kssociatton 
Box 1331 šhenŠndoah, Pa.

__________________ ■ >1 rr '

ŠOKIU MOKSLAINE
VVATERBURY, CONN.

Ponas ir ponia Jbitn F. Rich a’i- 
darė Mokitj mokslą i n£ po No. 103 
ant Green gatvėiu.L y- WHttvišk«»je 
svetainėje, PanadEilo valui raia su 
pritarimo orkestro*. Norimi pra
mokti šokli malonini užkviočiami 

■atsišauktu Mokslą i oė Uip-gi 
būti parandavota privattakiems 
šokiams ir tL »1

Telefonas: 177-5.
>100 11

Lletuvos Kunigaikštis

bi et u vos Kunigaikštis

AI-

Ge

Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vienų šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
o

Prisiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OLSZEWSKI, 

3252 So. Hslstod 8t., ' Chicego, Iii.

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvėris; 
eight (eit) astuoni; cye (ai) akis ir tt. 174 
puslapiu, su prisiuntimu 01.2S.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, 
b-s pagalbos mokiatojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigus reik siųsti "Money Orderiu” 
ant šio adreso:

F. MfKOLAINIS _

Gyvenk vienoje ir iszrandavok antrą. 
Už $3200 gali pirkti vieną ii 

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arti Westem Eelectric Co., Sears, Roebuck Oo., National Melleable Castingl 

Oo., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų du* 

dų išdirbinių.

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 I n mokesti es.
Liekinys po 632 00 kas mėnesis, imant palukį drauge. Randos 630 00 ant me

nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlicUis pamatais. 
Georgijos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šalus vanduo. .Visokį pajerinimai 

Įtaisyti ir apmokėti. _ f1 14ta Gatvė ir 49ta Avenue.
B ja ■ Granto Žemiškosios Bendrijos Podalyj noužilgio
S Oi A I pakils savo vertėje. (Dovydas B. Lymaa. globėjas.

Willard T. Block, iždininkas.)
Męs parduodame juos dabar po $540 ir daugiau už Lota $50.00 įmokėti, 

likusiejie $10.00 kas mėnuo. .
Nuvažiavimas I Vidurmiesti prekiuoja 5 Centus.

Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.(
110 DEARBORN STREET

Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedėliotus. Jas. F. 
Hikireth. uiveizda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva visados anl 

vietos; jis visame jums patarnaus.
Pinigus paskoliname budavojimui.
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Musu Draugam Lietuviam!
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Petru Stefonaitis, 
Pardavėju No. 117.

nan 
denr

veri 
rinč 
vier 
vini

Ona Kučinskiulč, 
Pardavėja No. 114.

Otto Šukita, 
Pardavė jas No. 33.

VARICOCELE 
HYDKOCELE

(t x »•<•<**•>*»• «»*»**) 
B* Italu ssraiuHu Ir skauisjta*

lv lUUO 1* pO^VŠMVJV*

Kur mokslas, vienybe - ten yr galybe; per tai Institutas, gydyme turi

|g» pripaitaui

X Dr. Oolitas 
/ Institutas

John's Supply House 
Pilson Stntlon, Chioago, III

VUtaVm, 
(vieno, o yp*č u/ vertėję *uai- 
““ * Ateikit* pas mane, o

Visokiuose

Skus, nerviškas ir chroniškas vyrų ilgu per 20 mei ų 
Ta šaka medicinos tapomi ’ ‘ - 2*-2 j_
Sergantiems neduodame su v* liejantį nusprendi 

raąjų ligos. ■ — ..v. •
pilny ir pasiliekantį iAgvdy 

JAUNUS VYRUS kiurių, pilnai i&gydome.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 So. H ai eteri St., Chlcago, III.
Gydo visokia* Ilgas moterų, vaiku Ir 

vyru. Telpgi turi didelę praktika ir 
gydo pesekmingal visokias limpančias 
užsiucnejuAtas Ir paslaptingas vyru Ik 
gas. Daro operacijas pasekmingai. .

ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes di< 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausi} rodą per laišku dykai. ‘

Kaip išsigydyti Rupliu-*, Akių liga. 
Galvos ligą. Slinkimą plaukųMr Pliki
mą. Pučkus, Saulės įdegi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brticlą. Gyduo
les nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNOZA CO, 
996-998 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Išlydau kiekvieną sergantį Varicocele, Striktura. teip«l užkročteočius kraują ufnuodr- 
Jlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydroeelą arba vyrų ly t likai ligas. Tokias ganias ofortas tel
kiamo visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir Išdavė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog aš turiu vienintelį būdą sa kario pagalba ant visados 
Jus idgydysiu

OFFISAS—Kampai 81-moa Ir 
•South Halttod Gatuiu :a:rt

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West Hadison St.„^„?<XSį u„«.Chicago.11

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 

nori. Darba gvarantuoja. ::

„Vadovas j Sveikatą”
Tas institutas n* tik yra g*lbėto|um sveikatos ir gyva- F 

sti*$, b*l kad yra goriausiu prletullu žmonių, tai L 
išdavė labai naudingų daktarišką knygą „Vadovas j Sv*i- T 
kalą”, suviršJŽOO didelių lapų didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, no lik mokos nuo visokių nelaimių Ir ligų 
apsigint, bet ir kitus galis pamokyt Tol knygoj teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų ir moterų lytišką gy. 
senimą irtt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
naująją didetnią knygą trečio išdavimo, kernas ^apturės, 
kuris atsiųs 10 centų įtampomis už atsiuntimą ir savo 
adresą. Visiems Dovanai!

PLAUČIAI
Sergnntiejie dusuliu, bronchitu 

arba džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O i a 11 n o garų.

PRIVATiSkaS VYRU LIGAS.
Ai Mgydau kiekvieną greitai ant 

visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas Ir krimuia- 
liškas,^visuose teismuose (auduoee). 
Cyv. 3112 S. Halsted SL, arti 31 mes gatves 

Taisebsa* Varta 6040

Ra u lai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Yi S z laki, ne« labai iš-
troškęs, o pas jį ga- 

ulbi! ėdi U, nes 
jis turi puikų, šaltą 
ba v a raka alų, gar- 
džią rustą očišČena 
arielką, cigaru* net 

' '■a '■a' '• ■ ■1 
ruB gauni žmogus 

puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau 
negaliu ilgiau M tarauta kalbėli Lik 
sveika*, tunu skubinti* Prie to ji* turi 
puikią salą vesUtvemk. mitingams ir pa 
klauso ku 
kalbėti angliškai 
aš jums imta m ausiu už _ 
reikaluose ir provoae Atvažiavę Iš kitų 
miestų gah gauta goriausią nakvynę.

Petrfts'Bzlakis,
3321 Auburis Ava., Chioago, III. 
Tarp* 33-eaiee gatve* Ir 33-osis Ptae*.

Ttaefees* Ysrd* «0tl

Tuom gelMtojum nuo visokių ligos įgjg™? . y~ Dr. CiNew York Medloal Institutas, nes tų Institutą visuomenė v.dma Kyva,tiet 
tojum ir geriausiu prletellu, ui iigydymg daugiausia ir nuc visokių ligų, ne 
kiti daktarai. Institutai, ar Ligonbučiai, iėgydant ir tokias hgas, kūnų kitur neįste,

Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocele, inkstų ir pū
slė* ligas, reumatizmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąja gysla, votis, 
pasididinusias giles ir visas odos ligas. * ' *
ATMINK kad m?8 rašome pacijentams ypatiškai ir jų pačių kalboje ir niekados 
MINI m A neišduoda m e jų paslapčių.

Męs pristatomu visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Blankos, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan. 
Jojo išaiškintos Įvairios ligos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI! VALANDOS:n"?’Ikl *: . . „.nknuuvvi nedeliomis: nuo 8 iki 12.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Sksudėjimus *kUvk>, kepenų ir inkstų, n.>r» Intel užilsrnėjusluž. l**yri*n galaUn*!.

Jeigu osi Jaunas, senas ar viduramžis 

Męs Tave išlydysime. 
Męs padarėme speciališkumą begydydami ypati-

Ta šaka medicinos tapo musų gyvenfmo studija. 
Sergantiems neduodame suviĮjojantį nusprendi

mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pilną ir pasiliekantį išgydymą; musų prekėežemos.

Kiši Aūt Akmena 
Railroad

Laikrodėlis
I*»-<*ni<io>u^ H'gulieto- 

r ■
u i '

; - ■ ■ --K ■> '

k ■ r T.krui*. ■
vNįpjpfjyĮyfejCTMF f'1 l»i»y rodo. Visur 

vartojamas geleži n- 
YQ|^BaįMD^P' kelio tarnu kaipc tel-

teisi r.gal laika rodan
tis; gvsrantuota* ant

25 motu, šitą laikrodėlį pasiųsime C O.D ant 
Kiekvieno adreso, su pavelyjimu iJegzamiiiuotl. 
JeiRii bus toks kaip rakėme užsimokėk e z presui 
SS.75 ir atvežimo kaltus ir paimk laikrodėlį, jei 
ne nemokėk nė vieno cento. Atmink kad už tokį 
pa' laikrodėlį kitur mokėsi S35 00. Prie laikrodėlio 
pridedame UK auksintą labai gražų lenciūgėlį su 
kompasu dykai.

Excelsior Watch Co.
500 Central Bank Bldg., Chlcago

bei kurtume.
antsveikato* ir iytiU^MK^ Žiogus sspnLs ir sėklos nubėglaio. Nuo saužagystes su Joti vi«*ms ha£
sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio nuomario, nerviškumo, S^Uirdi'tlelio ^ktono. Nuo lytiškų giktų *tuį 
<Slaptų) ligų — kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpą laiką liekasi ilgydytot. Pūslės ligos, skausmingą jr tankam 
mosi. Patrūkimo Hemoroidų. Nemi*gojimo, sunkumo kojos*, rankose. Lenkimas drauguos, neturėjimo vaisiaas ir kita 
slaptų ligų vyrų, kaip Ir motorų: skausmingų ir ner*gwli*riUM mėnesinių, neturėjimo andrapanių. kenkimo kattųj* Irk 
ligos varginimui žmonių atsiranda. Po Ištyrimui, kad apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užukrira svtikauirg|

’ Slaptybš šventai užlaikoma!

tute yra daugiau daktarų, ne kaip roKuojam viauD, t-u,,, — «iyje
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos paujlfe 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi išrandant naujai 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvainos ligos ir tampa 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas^tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad ne asabiškal. lai aprašas! ligą atsišauk, o busi išgydytas nuo: Kataro, plaučių dusulio,

‘ * 9, greito pailsimo, kosulio? kepenų Ir Inkstų (kidn*ys) ligos, dysp*ps«jos, vidurių ligos, nevirėme, sAtaJ
- skaudėjimo vidurių, šonuos*, tuštymuos* ir po krutino. Galvos skaudėjimo, svaigimo, užims> k snegismJS* 
Krauju nečystumo, Išbarimo spuogais, juodgalvėms Ir parkoms, niežais. Akių ligos. Neuratyj*,. **^2* 
Reumatizmo, skaudėjimo po visa kūną smegenių, kaulus ir gyslas L* sa u. iuv. sutinimo. Geltliges.

-i- T ------ —į. Nuo sautagystes su jos vts*ats
iraito' ir didelio piktumo. Nuo lytiškų pikių

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą 

/ Amerika ir kitas dalis svieto.

Mare Lauklene
Atsakanti Akušcrka 

3246 S. Halsted St 
T*l*fona* Yard* 

Baad* visetelą rodą ir geriausią 
J<|l)g»se. Pasekmingai atlieką 
fįu ir d*ėį*r į atsakančiai po g ji 
gcaaaiu, kad dabartinis mano 
M*w*kia*M*«. 3245 S. ttatota

VISIEMS DOVANAI!
Llutuvlškus katuliogas, katram* yra šimtai visokių 

daiktų, pavoikalšllai ir Jų prakiš kaip tai:
2'adų, laikroUilių, l*nciug«lių, lakatų, špilkų, gutikų, I a ik ra- K
džių, brttvų, armonikų, koncartinkų, kl*rn*tų, skripkij, bub-
Milų, kometų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, 4į|fit 
d rukuojamų mašinalių, kišeninių liampu, knygų irtt.

Lietuviai nasiduoklt išnaudoti vlaaklom apgavikam, 
korie po jrvairiom firmų vardais dankstosi ir apgaudinėja visomėnia. 
Reikalaujanti viriui minėtų daiktų, visados kmipkltes p-s M. J. DANĮ- 
JOHAITį paduodami savo pilną adresą o gausite KATALIOGĄ DOV A-
KAI ir busit aprūpinti gerais - teisingais daiktais. Įį|Į|||B

Vlanatlnš llutuvlška prekystš AmarikoJ*, k u r Į
Išalunčia visokius daiktus apatuluojant pur laiškus, Į visus Amorlkoa 
Ir Canados miuatus ir kaimelius, pur paštą arba uxprussą. Adrasas:

M. J. DAMIJONAITIS, 
3252 SOa Halsted St«, Chica^Og IIL

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, 1X7 CHICAGO, ILL.
P H3m Įmova lando*: im S mi. ryta Hd B rU. vakar*. Nadėliomi*: aaa • vai. ryta Iki 4 vai. H ateis.

Kabant knygom bei pagelbės sveikatai pas Daktaru?, visados reikia adresuot teiy;

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadvvay) NEWY0RK, N. Y, 

Prlšmlmo valandos kasdluna: Nuo 10 iki 5 vai. po plotų.
Šventoms dienoms: Nu* 10 vai. ryto iki 1 vai. p* pietų.

Chicago, UI. 
7S9U
pegelbą moterims 
darbą prlo glmdy- 
mdymo. Podraug 
ofisas randasi Ol- 
M et., Hlo augito.

Verti nuo KO fi 
$10 iki $15 į

Tie Siutai yra geriausiais ko- S 
kius kada nors matei už $7.50. M 
Teisingai jie verti $10 iki $15.00. g 
Visi naujausių stilių 
spalvų. Ateik

•t Bakajus.
Bog 335, 1‘ructur, Vt,

Llutuvlų Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St. CHICAGO, ILL. 

Telefoną* Canal 1478.
Telefonuott galimai* kiekvieno* a.ptiekos. 

Gydo paaakutingat visutela* ligas t»- skirtumo.

Mačui i kur begi?
Bėgu į valstiją Wasbingtpn. nes ten yra daug 

darbo ir uždarbiai geri, o pas Dom. Milių galima 
tiieiti ir gauti visokias geras rodąs; betogali gauti 
Saitą alų ir kitokių geriausių pėrimų irraskinių. 
Jo karkiama yra vos du blokn nuo Union stoties.

“Standard Saloon”
183 W**hington St., Seattle, Wa*h.

Pirmiau dirbt .
negalėjo.kan* A 
kino kotu- 2
lys, nerviš- 
kurnu, abel- W 
na* nusilp- B 
Dėjimas nuo | 
slapto* ligos 
nuo ilgo lai> 
ko; |>a*ek- 
m Ingai liko* 
ai ilgy dyla*.

Nerviški Vyrai
Nuorašas brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrama, reikalaujantiems pagelbos. No 

C.O.D. ar d*v*n*s gydymo humbugas.
Perskaityk visą apskelbimą.

Šitas raAytn vynai kenčiantiems nuo sunai
kinto* sveikatos kaipo pasekmė* launvsto* išdy
kumų ir benuonąSUnroų. Klaimyk mino rodo*. 
IVrttok darė* ningitilmuj tu **dov*nlplalt gydy
mais", elektrtakals diržais, H*pecijalittei*“, pn- 
tentnotomi* gydneltala ir kitokiai* niekai*. Jeigu 
nuolatai vartosi gyduoles, tai jo* gali greitai suga
dinti gromuliojimą, ninuodlutl orgamzinair pada
ryti ligą neitgydomą.

Daugelį metų besau nervifku. nusilpukiu, ne- 
jiegiu, o norėdama* atgauti pražudytą sveikatą, 
mėginau visokiu* grdyino budus, vienok veltui. 
Galų-gale važlavaa >Xuropan ir pradėjau gydytis 
pas ganų gydytoją; Jo gydymo metodą mane visi
škai iėgyde. BMSptą vaistų, su kuriai* gydytojas 
mane išgydė, turiu savo nuosavybėje, o kadangi 
gerai žinau, kalpsaaku išsigydy ti nuo tokių ligų, 
tai nusprendSiag’-reaBpto nuorašą ir kitiem* su
teikti, kurie kanAUišiiotų pat Ilgų. Kas pas man* 
atsišauks, tam pUakųsiu nuorašą to recepto užda
rytame laiške ir reikalingas informacijas dykai.

Vyrai visose vietose šios šalies, kente vienu ar 
kitu bud u nuo symptomų, paeinančių nuo persi- 
dirbimo, Jaunysto* išdykumų, neišmintingumų, 
benuosalkumų. nervHkuinų. netekimų vyrišku
mo. blogo* atmintina, nejiegog, neturėjimo ambl- 
cljos, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abelno nusilpimo irtt , pasinaudojo 1* mano 
puelulljimo, ir aš apturėjau šimtus laiškų nuo vy
rų. jaunų ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuose 
|ie praneša, kad Uko*i teip jau išgydytai* kaip ir 
aš. Recepte t>rir**omoa gyduolės turi boti gryno* 
nuo visų nuodų, vienok roneptn* telp išrašytas, 
kad jį gali išpildyti kiekvienoj geroj aptiekei. Aš 
nieku nesiunčia C O D. ir neturiu jokio Išinislo Iš
gauti u jus pinigu* aaba jums parduoti gyduoles, 
kulių jus visiškai nereikalaujate, ir jeigu tamista 
atraai mane netelaingu kokiame nors dalyke, tai 
gali mane viešai apskelbti šitame laikraštyje.
i •P»lf*lblma* gal nebus daugiau šitame
laikraštyje, užtai tašyk šiądien ir gauk nuoraša 
recepto ir reikalinga* InforAacljaa dvkat knogreT 
čiausiai. Ttipgi pranešiu temis ta u kaip M galiu 
daryli tokį pasiulijinsą be jokio* nuo t roto*. Adr ;
C. Buntaun, P. H. Bx 166. Chlcago, IIL

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
Mp sk oi i jame Pinigu* am turtenybių ir jei 

ta rengiesi turtenybą pirkti, mg* su džiaugsmu 
prigelbėsinoe, paskolindami tau dalį pirkinio pi* 
»igų. Greitas veikimas. Lengvos išlygos. Agen
tai apmokami dosniai.

Guodotinaa ProfeaeHauIlnstitutof
Nors daug daktarų perleidau, bet jie tik mano Ilgą užsendino begydant, nors ir gerai* vadinasi, buk DospRalt* algą j 

savo Ofiso j*s<luo4o*e valandose, nuo rytu iki vkkaro namieje sėdi. Bet kaip į Jų* globą atsidaviau, aprašęs . ,gą, ir priskįMa* (ytate 
suvartojau, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, pečiuose ir visa lig*, kurią buvau įgavę* per uriėu,intlagąpa*Mlgjaa 
yr* aprašyta Ju. knygoje „ Vadova* | Sveikatą” ant puslapio. Dabar esu sveikas kaip niekad nesirgęs ir tW.tBgaa, Sėkųj. Z 
rudą o labiausiai už gera* grynas gyduole*. CH- GALLNAS, Buž 114. Mulll^rry, Karu**

Miela* Dr. PrafnaoHsu Ir ap*ei*li*t*il
Nors čtelus metu* prisikankinau telp laimi *kaudšl* liga, bet kad Ju* įstengėte mane išgydyti nuo to galvot •>—Ujim, 

ir gumlo gėlimo, tankaus skausmingo šlapinimosi ir baltųjųjtekėjimo, *u skaudėjimu krutinės ir visuose sanariuose. Nm av*įltžėn*.kte, 
nors išgyti, ase* kaina* daktaru* pagydę* apleido, nieko n.-pagailėdama a. Bet kaip į Jo* garbingą Institutą atsišaukta* ir ir i ari tu 
dėl mano sveikata* (Urbavotė*. tai tai jau po suvartojimo tų paskutinių gyduolių persitikrinau, kad ean pilnai išgijo*; tu taifemu,^ 
čiudidele p^lškavuue. Tuo* kelia žodžiu* noriu, kad pagaraiutumėt į laikraštį, kad reikalaujanti žinotų, kur tikrapaylša-n^m^, 
gali rasti. Mrs- P. BOSELltNE. 1<»6 Nieoliet Avė , Mtuneapolis, Mia*. ’ 7

Dauggal.ngat Dr. Seilina Med. Iirat.l
Kaip pirmiau .kundžiau.i per Ilgus varginimu*: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo šonuose, kratinė], *kr<-p iavt— ir 

dtogHų po visą kūną. Ui per Jus storoną ir gera* gyduole*, kurtas suteikėt, likausi jau Ugdyta*. Noro iŠ pradžios vartojsatgyėra* 
Jaučiaus savy)* kaip revoliuciją, bet toliau* vis ir vi* darėsi geriau, o dabar p*ailik*e pilnai sveika* ir laiminga*, nes lig* *eatna**ra 
daugiau; už Ui labai dėkavoju. Bučiau išmintinga* padarą*, kad iškart prie Jūsų bučiau kreipiasi*, ne kaip pr« tų. ką t bei * pastara 
girtasi: netrukus gal ir * pasigirs, u iš viso tik vienas Daktaras yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. K. C. Ceiiin* M. L yra srnta.^ 
pneteli* ir gelbėtoja* gyvasties. J. ŽEMANTAUCiLAS, Ž1J First St, Jer»ey City, N. J.

NAUJAUSIAS ISZRAD1MAS URr oenatTOLOGiios moksle.
Daugybė odos ligų paeina nuo 

nešvaraus užsilaiky nio ir užsikre- 
timo teipgi ir nuo vidurinių ligų. 
Daugumas gauna pučkus, pleis- 
kanas, slinkimą plaukų, plikimą 

Ser apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius 
aktarusar agentus, kurie tik pinigu* išvi

lioja. o paskui rašote mums, kad emėte daugy
bą gyduolių iš įvairių apgavikų ir pagelbos 
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės 
negelbės. (Taigi meldžiame mums darodyti, 
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originališkų padė- 
kavonių ir tą galime ant sūdo prisiektUTegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek padė- 
kavonių, o mąs duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą sunku gydyti, taigų senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima.bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam gulima suteikti pa- 
gelbą; plaukai nėra grybai aviena diena neiš- 
digs. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in
formacija* su plačiu aprašymu. Mą* nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegu, rašo pas mus. Adresas
.T M BRUNDZA. Co .Chemist 
New York&Brooklyn, U B Ą.

| bu, natūraiiszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavic 

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
Eli Mes Rydom >r iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky- vj III ?7^et?zkuS. ,beg,mus’ patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas III LiyAb. v įsos Kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstancfl®^ III Pasam2*niu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykiH^i»^g 
III tankus susikuopmiinai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu iePW»j«Į|| ■ II rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.

iii dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kito*01 
a I I gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus ruPescx’0^' 
3 11 reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskun®’III s‘as dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ff I I I teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
I užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens ka^
I vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgioI save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaib^ 
I jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptu

Halsted ir 14th Gatvių S
L. KLEIN

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės1 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai* į 
kanti iszgydyma koznos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas irt 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta uk vatos, be gyvybes,! 
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, 

( suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pk* 

? mai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumai
iii nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlaputnA

Visai BĄai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje
jil Bus nusiustas kožnam kuris 
III prisius savo tikra varda, pra- 
j I I varde, adresa ir pora markiu, 
y į I Naudingas, reikalinga.* kož* 
III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi aprozymai apie suvirsz 
200 visokiu kuniszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkma 
pradžia, ptiezasti ir pasekme* ligų 
Ir pasako kokias gyduole* naudoti. 
Teljia paveikslai ir plekas visokiu 
naujausiu elektro-gvdancziu apa
ratu, Koberiniu daiktu, Magiszku 
Aparatu, brukuojamu ir Raszo- 
mu Maszinu, Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. R**zyk tuojau*.

MOTERIŠKAS LIGAS.
Patinimu* *i*do«. skaudėjimu* 

pačių, tteltlifą. p***1 B**no meto
do* sutaisytu* raistus Išlydau p*- 
sckminątaustaL

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.
D odos ligas, yaraisdan: išbšri- 
m**,- skaudulius, plaukų ntulia- 
teioras ir tt.

asi laižytais ast visata*.

KALBU LIETUVIUKAI.

DR. JOS. LISTER & CO., 
ROOM 604 L. 40 DEARBORN ST. CHICAGO, ILL. U. 8. A

kyišgydL
P. Vatiliauskat, S

Box 116 Graa>pia&,Pa

ATTORNEY &COUNSELOR at LAW 
Chamb«r *1 C*am*rc« BMg.. Ro«m 709 
t. L Csrosr La kalta s»4 UsstataRs* Strset* 

CHICAGO, ILL. 
TKLCPNONE M Al N 3442

EIN
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