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^VOLlUCljA MASKOLIJOJ. 
fittes StolyPinui tie<-

durną, caras išleido ma- 
permato pne. a>- 

išvaiky mo Ur pamat us 
^besųn«kiino du-

K^nilame mani teste caras 1 
L jog ant durnos jis apsiriko: ' 

antroji durna nu- 1 
kraštą, sudrutys caro val- 

2;bet durna vien kritikavo, Pet 
H randą, atsisakė su juom dar- 

Todėl tokią besišiau- 
įBČią dumi, sako caras, reikėjo 
jrtįyti. Jis davė Šiol) pinui tie- 

išvaikyti, ką tad ir padarė.
Toliau, savo manifeste caras sa- 

w kad renkant trečiąją durną, jis 
-špilis sumažinti ne maskolių 
^neirtų kraštiy aistovų skait- 

kad ne maskoliai neturėtų 
'"Sįfc*'*pren<limuose apie ma- 

reikalu^ Todėl ateinančioj 
lĮgntoj Lenkijai, Kaukazui. Sibe- 
njji, Kįeslanui. mahometonų 
šventiems apskričiams suma- 
jatas aat l atstovų skaitlius; 
Lietavai gi paliktas rods senasis 
itstovu skaitlius bet čia, atsvėri- 
rui lietuvių atstovų, tikriems 
maskoliams daleista dar rinkti sa
ro atstotais. Tokiu budu ateinan- 
čioj durnoj iš Lietuvos atstovų 
tes daugiau liet jie ne galės būt 
Kstovais lietuvių, nė atstovais 
kainaju partijų. kadangi lietu
viams ir beturčiams susiaurintos 
bus balsavimo tiesos.

R-.nkimai trečiosios durnos pra
sidės rugsėjo mėnesyj, o trečioji 
durna susirinks net lapkričio mė- 
Msyj Paskirdamas teip didelį 
■ikotarp . terp išrinkimo durnos 
■ jod rinkimo cara*, mat) t. 
■rįtinoti valdžiom* ganėtinai 
■ikragaud.vti nepatinkančius at- 
Kn», jeigu toki butų išrinkti. 
■Taigi mat biurokratai, kraipy
ki! tai į vieną, tai į kitą pusę, 
Ikuitį savo nuomonių, pa^iduo- 
■atįrpašalinci Įtekmei carą, ma- 
|x kad įie trečioj durnoj turės 
liuginną savo pasekėjų, kad su 
HpAmia jie galė* pakreipti \al- 
Mbbūdą j sena* vėže*, sugrą- 
8 \i vėl tuos laikus, kada prieš 
Mpokratų sauvalių nieks lupų ne 
Kso atidary ti. Klausymas

pasiseks.
Etrioma. jeigu’zim «nė* tylė*. 
Bk laikui randas vėl gali, su 
Mpsan pritariaųČKdurno-, -u- 
Balinti, sndemoralizu-ui biuro- 
■ilUi galėtų atgauti nykstančią 
R«ybę. kokią jie pats išnaikino 
■8įstengdami, ar gal nenorėdami 

gtfOl žmonėm- pmlarvti. 
į.®|^*ratija, turėdama niekelio 

valdžią, per -imt- 
1 eiles spaudė vien zmone-.

jiem- gero ne padarė; pa- 
savo valdžios ji piudė 

^■■8, siundė juo- ant ne ma- 
tokių skaitliu-. i--ipla- 

^B$faAolijai, beveik jau lygus 
skaitliui. Dauguma- do- 
maskolių pamatė, kad 

I^CKtyimai, spaudimas ne ma*ko- 
ir maskoliams naudo- ncatga- 

beoa> jeigu kas iš to turi naudą,
***n urėdninkai. Iš aprube- 

tiesų ne maskolių ir to- 
maskoliai, ramiejie tikros 

^*°**j°s gyventojai nė jokios 
sulaukti negal. , Tą,

P matyt maskoli-kuo-e laikra- 
Tepranta ir maskolių

tik

tu- 
pa-

mo, susiaurinimo balsavimo tiesų į 
ir biurokratai nesulauks sau nė ; 
jokios naudos: aprubežiavimai tie 
turėtų vien dar labiau suerzinti ; 
žmones. Žmones visoj Maskolijoj < 
reikalauja juk laisves, o ne dar 
didesnių pančių ir prispaudimo. 
Susiaurinimai žmonių tiesų turi 
visus Maskolijos gyventojus su
kelti prieš neteisingą caro valdžią, 
bet jų nenuramys; jeigiii pasisek
tų užsloginti laisvės reikalavimą, 
tai ne ilgam laikui.

Socijal revoliucijonieriai ir dar
bo žinonitį partijos atstovai buvu
sioj durnoj, išviso 130 atstovai, 
išleido į žmonis manifestą, ku- 
riuom visi gyventojai pakviesti 
kovoti su randu už žemė, laisvę ir 
tautos atstovybę. Manifeste pa
sakyta, jog durna todėl likosi iš
vaikyta, kad ji gynė žmonių tie
sas prieš biurokratijos sauvalių.

Finlandijoj, mieste Terijoki 
atlaikė susirinkimą ir buvusios 
durnos demokratų partijos atsto
vai 22 gubernijų. Demokratai nu
tarė, terp kitko, dalyvauti rinki- 

' muose trečiosios durnos atstovų, 
bet kovoti už žmonių tiesas savi- 

■ stoviai, nesijungti nė su dešinėm- 
sėmįs, nė su kairėmsėms parti
joms, 

į
Iš visko matyt, kad išvaikymas 

ant tosios durnos ne išeis biuro
kratams ant naudos. Partijos 
rengiasi į tolesnę kovą su randu. 
Reikia todėl manyti, kad rando 
siutimas neišduos tokių vaisių, ko
kių jis tikėjosi, greičiau gal išduo
ti visai priešingus. Aprubežiavi
mai žmonių tiesų, kratos, arešta
vimai tik dar labiau erzina ir su
kelia žmonis prieš randą, pritaria 
jam vien neturinti įtekmes, dori
škai nupuolusi juodašimčių parti
jai

Iki šiol žmones dar užsilaiko ra
miai, bet tas ramumas būva pa
prastai prieš kiekvieną audrą, 
prieš kiekvieną žmonių sukilimą: 
prieš kiekvieną sukilimą reikia 
mat surinkti pajiegas, apkalbėti 
kovos plianą.

Dėl išvaikymo dūmos Kijeve 
susibuntavojo saperų batalijonas, 
bet saperų ne parėmė kiti kariu- 
menės regimentai, todėl juos su
valdė. bet suvaldė nebe mūšio, 
kuriame krito daug kareivių iš 
abiejų pusių. Užrubežių laikra
ščiai garsino, buk 48 saperus. už 
buntą kariškas stulas pasmerkė 
mirtim, ir buk jie tano sušaudyti, 
bet tos žinios ne patvirtino Ma- 
skoiijos laikraščiai.

Visi Maskolijos laikraščiai.gavo 
persergėjimą, kad nekritikuotų 
rando pasielgimo; neperkratinėtų 
neprilankiai išvaikymo durnos, nes 
busią tuojaus uždaryti, redakcijos 
busiančios suareštuotos ir palody
tos kalėjimam atsieis mokėti dide
les bausmes. Bet ir su tuom ne
sulaikys agitacijos. Jeigu laikra
ščiai negalės išreikšti nuomonių, 
tai atsieis tą atlikti visokios vei
slės prokliamacijoms, o jos jus 
randui dar pavojingesnės negu 
laikraščiai, jose jau nieks nepai
sys rando noro, kadangi jas atseis 
juk spauzdinti paslaptose spau
stuvėse.

^ttiaskolių laikraščių visai 
nors pirma toki, galima 

,^%jkngiausiai turėjo ^kaity- 
re&ia manyti, kad 

^ErJOtskolių nuomonės per- 
^^Bf*inonės jau suprato, jog 
o... Imi’ nė nemaskoliai y ra 

ilsiais maskolių priešais, bet 
Oro tarnų, jų sauvalę reikia 

išnaikinti, o tą galima 
ii ■ kovojant iš vien vi- 

skirtumo Ma^ki>li j<
'j.'- ''laSr biurokratija ir -u ja 
UjĮĮiy*; cari) valdžia, l’iudv- 

siundomai-
mjri turbut> mnuramy- nė 
to,?tBoikia jau ir jiems ko 

to caro \aldzia
nenori. Kas to- 

jįo^fBUrtikti iki trc< lobios du- 
”abar j-[)ė’i dar ne 

’š aprubeziavi-

Entered AT THM Chicago, III. Post Office as SecondClass Matter.

pasislėpė. Kalba, buk jis pabėgo 
ant kariško laivo.

Dabar iš Portugalijos nė jokios 
žinios neateina, kadangi randas 
cenzūruoja siunčiamus telegra- 
mus. Uždarinėja čia ir laikraščius. 
Iš Portugalijos daT>ar ateina vien 
prieštaraujančios žinios, iš kurių 
negalima tikrai žinoti, kaip eina 
užgimusi revoliucija.

PRANCŪZIJA.
Maištai vyno augintojų 

nėj Prancūzijoj dar vis nesuval- 
dyti. Čia teipgi buvo susibuntavo- 
jusi viena jaunų kareivių dalis, 
bet kad jiems nepritarė kiti, atsė
jo pasiduoti. Klausymas užgimu
sių maištų buvo pakeltas ir parla
mente. Nors daugelis parlamen
to atstovų smarkiai peikė ypač 
ministerių pirmininką Clemen- 
ceau, bet visgi parlamentas jo pa
sielgimą pagyrė dideliu balsų dau
gumu.

Paskui pas Clemenceau atsilan
kė išrinktas vyno augintojų ko
mitetas. Jam ministerių pirmi
ninkas pažadėjo paleisti iš kalėji
mų suareštuotus, ištraukti atsių
stą kariumenę, ir padaryti, ką tik 
galės, jeigu vyno augintojai užsi
laikys ramiai.

Kareivių maištai užgimė ir 
Avignone, bet atkakus į kazarmes 
kareivių mylimam pulkininkui, 
jam pasisekė vi-us nuraminti. /

Prancūzijoj dabar priešininkai 
kariumenės varo smarkią agitaci
ją prieš militarizmą. Kariumenės 
priešininkai geidžia panaikinti pa
stovią armiją ir jos vietoj, krašto 
apgynimą pavesti milicijai, kaip 
tai yra antai Šveicarijoj, kur mili- 
cijantai turi ir ginklus namieje. 
Bet tokios milicijos bijosi randas, 
kadangi ji galėtų kreiptiesi ir 
prieš randą ir ji negalėtų lygintie- 
si su armijoms kitų kraštų; ne 
esant pastovios armijos, Prancūzi
ja nužudytų įtekmę terptautiškoj 
politikoj.

IŠ LIETUVOS

pieti

Gerasimovo. IŠ tos progos pasi
naudojo lietuviai ir nuvyko pas 
Gerasimovą: kun. J. Tumas ir.A. 
Smetona. Iš pasikalbėjimo su mi- 
nisterio pagelbininku paaiškėjo, 
kad daugelis daromų lietuviams 
kliūčių apšvietimo reikaluose paei
davo vien iš nesupratimo. Atei
tyje apšvietimo reikalai busią ge
riau aprūpinami ir busiančios tei
kiamos lietuviams įvairios lengve- 
nybės. Lietuvių kalbos mokyto
jai nuo pradžios šių metų busią 
priskirti štatan ir alga jiems bus 
mokama iš valdžios lėšų, o ne iš 
privatinių aukų arba iš tam tyčia 
renkamų iš mokinių pinigų. Ge- 
rasimov nurodė, jogei lietuvių 
kultūriškojo darbo pasekmiilgu
mas prigulės nuo Lietuvoje apsi
gyvenusios inteligentijos skai
čiaus. Bet kuomet jam patėmijo, 
kad lietuvių intrhgcBtija buvo 
boikotuojama Lietuvoje ne tik 
lenkų, bet ir pačios valdžios, tuo
met Gerasimov išsitariąs, kad val
džia visiškai nemananti kliudyti 
lietuviams. Reikalui gi kokiam 
esant, reiksią stačiai kreiptis į jį. 
— (ial ir bus koks lietus iš to 
gausių prižadų debesies. Ruduo 
daug ko parodys.—

M J sargybiniai bijojo šokt j van
denį, tik neatleizdami šaudė. Taip 
ir nepasisekė jiems nieko pagaut, 
tik kepurę to vyro sučiupo. 

Ilgarankis.

IŠ KUMELIONIO.
Liudvinavo vals., Kalvarijos pav.

Gegužės 7 naktį atvažiavo į Ku- 
melionis pas Kalėdą du sargybi
niu ir du ūkininku: Ambraziejus 
iš Vartelių kaimo ir Vencius iš 
Narto Naujienos kaimo kratos da
ryti. Sargybiniai krėtė, o ūkinin
kai, pasislėpę, ant kiemo stovėjo, 
vienok juos netyčia Kalėda pama
tė. Gražius darbus sau tuodu 
ūkininku rado!

Pažįstama*.

no į šaltąją ir ėmė nagaikomis 
mušti ir reikalauti, kad pasakytų, 
kas užmušė uriadninką Matu- 
liaucką ir» pristavą Orlovą. Nie
ko neišgavę nuo jo ir visaip prisi- 
tyčioję, nugabeno į Ukmergės ka
lėjimą, bet už nedėlios paleido. 
Y patingai dūko du raiteliai - sar
gybiniai ir vienas pėstininkas, gy
venantis Kovarske, 
Taujienų valsčiaus, 
jau

Petronis iš 
Petronis net 

tris medalius vra užsitarna-

(Iš “Sk.”)

IŠ JONIŠKIO.
Šiaulių parv.

revoliucijonieriai išvaikyti

attikusiųjų išpažintį, o tie, ką ne
atliko da, pakušinti, kad greičiaus 
atliktų; jeigu jie nenorėtų, varu 
priverst juos padaryt tą ir, atėjus 
kokiem dviem dešimtininkam, 
varu atvesti bažnyčion, jeigu ir 
dar “sperečitųsi”, tai tąsyk klebo
nas žadąs pakviesti “uriadninką”.

O gal garbusis klebonėlis ir šv. 
Petrą su uriadninko-pagelba pri
vers atidaryti dangaus vartus 
tiems, ką uriadninkas atvarė išpa- 
žifitin?! Gali ir tai būti, nes su 
mus klebonu nedyvai — nuo jo 
visoko galima tikėtis.

Žemaitis.

Vilnietis.

Buvo pašauk- 
palcido 16 Au
kaimį sužeidė. 
Rennenkampf

IŠ UKMERGĖS:
Balandžio 11 d. naktį iš šeštos , 

kamaros, kurioje sedėjq 26 žmo
nės, kaltinami už monop<hių plė
simą, buvo iškastas .koplyčios, 
kambaryj po altorium urvas (ta 
kamera šalim koplyčios stovi). 
Jau beveik pabaigta buvo kast, 
bet užėjo diena ir reikėjo atidėt 
darbą kitai nakčiai. Tuo tarpu 
vienas kinkadrebys apie tai pra
nešė vyresnybei, ir viskas buvo 
susekta. Kaltina tame 13 žmo
nių: Gasperavičių, Gavenavičių, 
Sriubą, Zabielą, Gedzevičių, Gri- 
tėną. Meškerį, Metelicą, Kra-au- 
skį, Kiaušą ir kitus. P. K.

(Iš “Sk.”)

PORTUGALIJA.
Portugalijoj jau nuo tulo laiko 

buvo neramu, bet dabar, kaip gar
sina Londono laikraščiai, užgimė 
tikra revoliucija. Pirmiausiai 
žmonis suerzino išvaikymas par
lamento. Kadangi randas nesiti
kėjo išrinkimo kito sau prilan- 
kaus, tai valdė kraštą visai be 
žmonių atstovybės, taigi teip kaip 
daro Maskolijoj. 1 as dar labiau 
žmonis suerzino. Iš to pasinau
dojo agitatoriai, kurie kurstė gy
ventojus, kalbino prašalinti nuo 
sosto karalių. Agitatorių darbas 
išdavė vaisius. ■

Portugalijos sostapilėj Lisbonoj 
buvo jau smarkus susirėmimai 
minių su kariumene. Raiteliai 
stengėsi minias išvaikyti, bet žmo
nes patiko kareivius šūviais, ant 
ko šūviais atsiliepė ir kareiviai. 
Mūšiuose ant, gatvių, kurie trau
kėsi dvi dieni, daug žmonių liko
si užmuštų. Žmonių minios nu
traukė prie karaliaus rūmo, bet 
čia karaliaus jau nebuvo: jis, iš
girdęs apie žmonių sukilimą, pa
bėgo iš savo rūmo ir nežinia Imt

IŠ LIETUVOS SOSTAPILIO.
(Locna korespondencija^

Pastaruoju laiku nieko tokio 
viešame lietuvių gyvenime neap^ 
sireiškė, apie ką galima butų pla
čiau iškalbėti. Užtat galutinai li
ko nukartas naujo laikraščio “Vil
tis“ leidimas. Tas laikrašti* eis 
tris kartus į savaitę vieton užgę- 
susių (‘Vilniaus Žinių”, nors p. \ i- 
leišis, matomai, neišsižada visiškai 
dienraščio leidimo. Bet kuomet tas 
laikraštis atgis, kokiame pavidale 
ir kokiomis varsomis — šiądien 
niekas nieko tikro pasakyti negali.

Naujasis laikraštis “Viltis” yra 
tas pats, apie kurį trusė vilniečių 
inteligentų būrelis (reikia paminė
ti, kad susirinkiman, kuriame bu
vo svarstomas to laikraščio liki
mas, buvo kviečiami tik tokie in
teligentai. kurie galėtų pirkti šim- 
tarublinę akciją ir nė vienas buvu
sių “Vilniaus Žinių” bendradarbių 
į tuos susirinkimus nebuvo kvie
stas). Atsišaukimai į visuomenę, 
dėlei to laikraščio leidimo ir dėlei 
pinigų laikraščio pradžiai sumeti
mo, jau sutaisyti ir spaudon pa
duoti. Apie paties laikraščio rei
kalingumą negali būti jokios kal
bos, jokio abejojimo. Tiktai kei
stu išrodo truputį, ir lyg nė šiaip
— nė taip, toksai skirstymas vie
tinės inteligentijos ir taip neskait
lingos į “šimtarublinę” ir smulkią
— t. y. į tokią, kuri negal pakloti 
ant stalo šimtinės, nes jos neturi, 
nors darbo gal galėtų daugiau, 
negu ta šimtinė, atlikti. 1 eisybė 
reikalauja,pasakyti, kad ir ne visi, 
kurie šimtines duoti galėtų, buvo 
j tuos susirinkimus kviečiami.

Musų apšvietimo dalykui, ma
tomai, ilgainiui virs geresni laikai. 
Dar žiemos metą sparčiai veiku
siai Kauno apšvietimo draugijai 
“Saulei" mokyklų valdžia darė į- 
vairias klintis. Galų - gale susi
rinko deputacija ir nuvažiavo 
Peterburgan pas apšvietos rnini- 
sterį. Ką ji ten -laimėjo — neži
nau. Bet galima spėti, kad tos de
putacijos atsilankymo pasekmėmis 
buvo atvykimas į Vilniaus mokslo 
apskritį ministerio pagelbininko,

IŠ VILNIAUS.
I d. gegužio pakilo sumišimas 

kareivių kalėjime, 
ti kareiviai, kurie 
vių, liet tik vieną 
Dėlto generolas
padarė pulkui, iškalbą, kad, girdi, 
kareiviai labai blogai išmokinti 
šauti: iš 16 šūvių tik vieną kartą 
tepataikė I

4 d. gegužio karo apskričio tei
smas nutarė nužudyt valstiečius 
Kraševskį, VenseviČių ir Gcrlia- 
chą.
ir truputį sužeidė -aiąrybttiį Mati- 
jošių, atėjusį į aludę |>aaivaišint.

Pas Vilniaus lietuvius kratos 
vis dar nepasiliauja. Pereitą $ą- 
vaitę iškrėtė buvusįjį “Vilniaus 
Žinių” redaktorių Puidą — paė
mė, radę pas jį sukrautas, lega- 
liškas Žegotos knygas; jį patį no
rėjo areštuoti. I>et jo tuomet ne
buvo namie. Tą-paČią naktį are
štavo buvusįjį “Vii. Ž.” statinė- 
toją Jąsių Skariinskj ir kurpių 
Petrą Suknekvičių. Jasius 
paleistas. Paleistas teip-pat 
niaus suimtas Palukėnas ir 
chavičius.

(Iš “Sk.”)

Iš ŽEMAITKIEMIO. 
Ukmergės pav.

Dar nespėjo musų kampelis pra
trinti sau akis, kaip prasidėjo iš
davinėjimai. Ypatingai atsižymė
jo rusas Ivanas Zubickij ir Kazys- 
Ališauskis. Jie apskundė antsto
liui Vladislovą Flevacką, buk jis 

aludėj aaąa aocijalistas ir "buntavejąs” 
žmones. Plevacka tuoj buvo su
imtas ir Ukmergėj prie policijos 
paMxlintas. Išsėdėjo ten 5 neda
lias. Buvo krata ir pas D. Tara
škevičių. bet nirko neradę, sargy
biniai su uriadninku išspūdino, 
nosis nuleidę. Pas Plavacką labai 
išgązdino jaunas mergaites ir ma
žus vaikus, primušė tėvą. Vie
nok, nežiūrint tokių |>ersckiojimų, 
\ ištik šviesyn eina mu*u apielin- 
kė.

— vieni nukeliavo į Ameriką, kiti 
j kitus miestus. Juodašimčiai su 
?*avo vadu J. Bartkum nebetur ką 
daryti, ir užtat pradeda šnipinėti 
pp kitus miesteliu*. Neseniai į 
Joniškę atvažiavo vienas valstie
tis iš Žagarės ir išėmė, 300 paran
kos sudėjus, žmonių išrinktąjį 
uriadninką Vaišvilą. Išėjęs iš ka
lėjimo, tas tuoj nukeliavo į Ame
riką. Valdžia dabar' reikalauja 
iš valstiečių tų trijų šimtų. Pa
tyrė apie tai Bartkus ir pažadėjo 
janr padaryti, kad nereikėtų mo
kėti; girdi, jis labai gerai pažįstąs 
augštesniąją vyriausybę, tai galįs 
vi-ką padaryt, bet tam reikėsią 
50 rub. Gavęs tuos 
pargabę*iąs Vaišvilą 
Amerikos, nes turįs 
Žmogus patikėjo tam 
rublių, bet, žinoma, nieko nepel
nys.

pinigus, jis 
ir kitus iš 

jų adresus, 
ir įdavė 50

jau
A. Žaibas.

(Iš “Sk.”)

du mo- 
Chmid*

iš Užpalių, 
Zarasų apskr.

Užpalių mokykloje yra 
kytojų, rusas ir lietuvis
liauckas. Valstiečiai didžiai pasi
piktinę lietuviu. Yra uolesnis ru- 
sifikatorius už rusą. Lietuviškų 
laikraščių neskaito visiškai, gyve
na drauge su cerkvės “psalomšči- 
ku”, mat, vienam Chm. buvo nuo
bodu gyventi, to dėlei parsikvie
tė “psalomščiką”, kad galėtų ben
drai skaityti “KrestJaniną”. Ch. 
yra didis girtuoklis, kortomis mo
ka pralošti per naktį po 100 rub. 
Valstiečiai žiurėjo, žiurėjo į po
naitį ir sako: geriaus rusas, ne
gu toks lietuvis, kursai sako, buk 
jam nereikią turėti jokių ryšių su 
tamsia minia savo duondavių. 
Valstiečiai iš ponaičio pasipikti
nę. Perkūnėlis,

IŠ SENAPILĖS.
Artinanti pirmajai gegužės, 

miesto ir kaikurių kaimų ir dva
rų darbininkai tarėsi tą dieną švę
sti. Net kai-kurie darbdaviai, bi
jodami susirėmimo, patįs iš va
karo pranešė darbininkams, kad 
pirmąją gegužės nereikėsią dirbt. 
Senapilėj nedirbo Dolingero alaus 
dirbtuvė, ugninis malūnas, tar- 
naujantiejie sankrovose, siuvėjai, 
kurpiai ir kitų amatų darbininkai. 
Darbininkai vaikštinėjo būriais, 
kalbėdamies apie savo reikalus ir 
pirmosios gegužės svarbumą; jų 
veidai linksmi, šviesus. \ isas 
miestas nxlo, kad tą dieną kas tai 
nepaprasta yra. Tik turtingiejie 
paniurę vaikščiojo, neramus — 
jiems nepatinka ta, anot jų, tingi
nių šventė. Nedirbo taip pat ir 
Karalenkos dvaro darbininkai ir 
lig pusryčių M įkalinės; po pusry
čių kai-kurie išsigando pono bau
ginimų ir visi stojo prie darbo. 
Buvo rengęs! švęst ir kitų dvarų 
darbininkai, bet vienybės tarp jų 
nebuvo, ir iš streiko nieko neišė
jo. Scnapilietis.

(Iš “Sk.”)

IŠ VILKAVIŠKIO.
Pirmąją gegužės Šelmių sargy

biniai jieškojo Kisiniškių kaime 
pas siuvėją Sankviną ginklų- ir jo 
brolio, kuris jau antri metai nuo 
kariu menes slapstosi. Iškrėtė vi
sur — ir ant pečiau^ ir po pečium, 
bet niekur nieko nerado. Iš pik
tumo klausia: “o kodėl nedirbat 
šiądien?” — “šiądien — pirmosios 
gegužės šventė!” —- atsakė jam. 
Tuo tarpu pamatė jie kokį vaiki
ną einant, panašų į jų jieškomąjį, 
— tuoj šoko vyties. Vijosi dau
giau dviejų verstų ir vis šaudė,

Iš INDRIONIŠKIO. 
Ukmergės pav.

14 <1. balandžio, apie trečią 
landą iš ryto,atlėkė į Padvarininkų 
sodžių, pa* Joną šiaučiuną; Uk
mergė 
ninkas 
čiunas 
kalėjimo parėjęs, 
Įpuolę j kambarį, iškrėtė, išvartė 
visus daiktus, net pačią ir vaikus 
iš lovų ištąsė. Paėmė porą \’il- 
niuj atspauzdintų knygelių,“Skar
do” No. 11 ir prirengtus atsto
vams siųsti valstiečių nutarimus; 
nuo buvusios ten šiaučiuno sesers 
Danilevičienės atėmė 160 rub., ku
riuos buvo atsiuntęs jos vyro bro
lis jam į Ameriką eiti. Kratą da
rant, ypatingai atsižymėjo Vasi- 
liauckas (teip jį kiti vadino) ir 
žinomas judošius Baltakis. Jis šo
kinėjo ant Šiaučiūnienės su nagai- 
ka ir šaukė 
mane reikia 
dabar” ....
net į žandą skėlė, tik viršininko 
pagelbininkas suturėjo; užtat, va
rydami,. atsimokėjo. Danilevičius, 
kurio pinigus paėmė, vijosi iki pat 
Indrioniškio, prašydamas, kad pi
nigus sugrąžintų. Baltakis įkal
binėjo, kad sakytų, kad tai esą 
Šiaučiuno iš monopolių 
ir neatidavė.

Tą-pačią dieną suėmė 
ką, giminaitį to, kuris 
Indrioniškyj krėtė pas Juozapą 
Laskauską, bet nieko nerado. 
Šiaučiuną nugabeno į Ukmergės 
kalėjimą.

va-

pav. viršininko pagelbi- 
* su 8 sargybiniais, šiau- 

buvo prieš porą dienų iš 
krata!

“A,- tu sakei, kad 
nušaut!.... Aš tau 
Pačiam Šiaučiunui

(Iš “Sk.”)

išplėšta,

Baltakiu- 
jau sėdi.

IŠ ŽAGARĖS. 
Šiaulių pav.

Turbūt vyriausybė pamatė, kad 
žagariečiai nusiramino, kad neke
lia ir nesirengia kelti nekokių 
buntų, nes dragūnai, visus metu* 
išbuvę Žagarėje, liko išgabenti. 
Tik vienam Nariškinui neramu, 
palikus jo dvarą be apsaugos. Gir
dėti, buk Kariškiu žadąs parsi- 
kviesdinti į dvarą kokią to sargy
binių.

Nariškioo dvarų užveizda per
nai per rugiapiutį, streiko pabū
gus, pridėjo kumečiams po 3 pū
dus javų, 2 rubliu pinigų ir atlei
do 10 dienų moterims. Bet šį
met nuo Jurginių pernykščiai pri- 
dečkai vėl liko atimti — vėl mo
kama tiek-pat algos, kaip ir prieš 
pirmuosius streikus. Kumečius 
samdydamas, žiuri, kad butų au
gę, senesni, nes iš jaunų nieko 
gero, girdi, nesą, tik kitus kurstą.

IŠ KOVARSKO. 
Ukmergės pav.

Kuone dvi nedėlias trankėsi 
isprauninko pagelbininkas su rai
tais sargybiniais po Kovarsko 
apygardą. ' Suėmė ^aug vagių, 
surado daug pavogtų daiktų, bet

bet nepataikė. Antgalo vaikinas, nevieno socijalisto. luomet su- 
pribėgęs prie upės, perplaukė per . w . - - -ėmė vieną jauną žydą, nusigabe-

(Iš “Sk.")

rub. 
daktaro, 
toks at- 
Ncmaža

200

IŠ LTNKAVOS.
Panev. apskr.

Valsčius yra paskyręs 
kas metai užlaikymui 
Tai bene bus pirmutinis 
sitikimas Kauno gub.'
prisidėjęs prie tokio valsčiaus nu
tarimo viršaitis Andrašiunas. Nuo 
§v. Jurgio čia yra apsigyvenęs 
d-ras Sketeris.

IŠ KUPRELIŠKIU. 
Panevėžio pav.

Balandžio 15 naktį liko išdau
žytas Kupreliškių monopolis. 
Degtinę daužytojai susikrovė į 
vežimą ir išsivežė — sudaužė tik
tai tą, kuri netilpo. Tai yra "chu
liganų”, o ne socijalistų darbas, 
kaip daugelis kalba.

18 d. balandžio, buvo krata Gir- 
steikių sodžiuj. Krėtė dėl Kupre
liškių monopolio išplėšimo Varną, 
Nevarauską ir J. Kytrą, bet nieko 
nerado. Kytrą areštavo — jo jau 
seniai policija jieško, nes pas jį 
pernai vasarą, išplėšus Kupreli
škių monopolį, policija rado daug 
degtinės.

Jonas Raugai i us.
(Iš “Sk.”)

IŠ MOSĖDŽIO, 
(Telšių apskr.).

Balandžio 30 d., musų klebonas 
Venckavičia išreiškė papeikimą, 
o teisingiaus, iškoliojo visus tuos, 
kurie nebenori pasninkauti, visai 
nieko neminėdamas apie popie
žiaus dispensą. Antgalo liepė vi
siems, kad būtinai atliktų velyki
nę išpažintį ir prisakė bažnyčios 
dešimtininkams, kad anie kuo- 
greičiausiai surinktų kviteles nuo

Iš KVEDAINOS.
Kvedainos Vartotojų Draugija 

— kaip mums rašo Užjurietis — 
netikusiai vedanti savo reikalus: 
knygų nėsa. iš sankrovos pelno 
žmonėms skiriama tik 5%, o pats 
pirmininkas, klebonas Tirilis, at- 
siškaitąs sau 12%. Daug dalykų 
neapskaityta, pvz. nupirktiejie ve
žimai, arkliai; samdos imama 150 
rub. už butą, už kurį klebonas yra 
užmokėjęs 550 rub.; pliaciava 
mokama klebonui; visokį pertai
symai, darbai atliekami klebono 
lėšomis ir jo darbininkų ir liekti 
neapskaityti. Žodžiu, klebonas 
vedąs draugijos reikalus savaran
kiai, tik kartais ponai stoją jam 
skersai kelio, už tai jis jų neken
čiąs ir nenorįs jų įleisti draugi
jom šaukdamas: “nereik ponų, 
nereik bajorų.”

VALSČIONIU BANKAS.
Neva norėdamas padėti vals- 

čionims nusipirkti žemės, masko
liškas randas uždėjo teip vadina
mą valsčionių banką. Tokio ban
ko dalys buvo ir Lietuvoj. Tuom 
tarpu skaitlinės parodo, kad su 
to banko pagelba randas stengė
si kolionizuoti Lietuvą maskoliais, 
bet nepadėti Lietuvos žmonėms 
nusipirkti žeapę. Paskolas pirki
mui žemės bankas davinėjo vien 
maskoliams. Nuo 1883 iki 1-905 
m. su valščionių banko pagelba 
nuo Lietuvos žmonių, žinoma 
daugiausiai nuo sulenkėjusių 
dvarponių, maskoliai pirko že
mes: Kauno gub. 24332 desianti- 
nes už 1035740 rubl., Vilniaus 
gub. 59*06 dės. už 1962849 rubl., 
Gardino gub. 111144 dės. už 
4635898 rubl. Apart to, su valš
čionių banko pagelba maskoliai 
urėdninkai pirko dvarus: Vil
niaus gub. 191 turinčius 135277 
dės. už 3931500 rubl.; Kauno gub. 
152 dvaru turinčiu 168808 dės. 
už 6204300 rubl.; Gardino gub. 
191 dvarą turintį 183125 dės. už 
6470100 rubl. Toks mat geras 
lietuviams caras. Dėl stokos že
mės verčia kas metą tūkstančius 
lietuvių svetur duonos jieškoti, o 
į Lietuvą traukia tūkstančius 
niekiausios veislės masl olių ir. 
jiems dalina Lietuvos žemę!

DŪMA IR LIETUVOS REIKA
LAI.

Man atsiųstas Biržių apygardos 
valstiečių ir miestelėnų nutari
mas, kuri, sutrumpinęs, skaitau 
reikalingu apgarsinti visuomenei.

Sveikindami visus Lietuvos at
stovus ir linkėdami jiems pasise
kimo darbuose, Biržiečiai reika
lauja demokratiškos konstitucijos, 
Valstybės tvarkos, kurioje rinks
imai Dūmon butų atliekami visuo
tinu, lygiu, tiesiu ir slaptu baisa-



vimu, kurioje butų užtikrintos vi
sos laisvės, pataisytas mokesčių 
rinkimas ir tt. Be tokių bendrų 
reikalavimų, tame nutarime yra 
pažymėta daug reikalų, Lietuvų 
paliečiančių.

1) Lietuvai turi būti duota au
tonomija, arba savyvalda su seimu 
Vilniuje, išrinktu tokiu pat budu, 
kaip ir Valstybės Durna;

2) Servitutai, ganyklos, pievos 
ir žemės sklypai, kurie seniaus 
priklausė sodžiams, miesteliams 
ir valstiečiams, o kuriuos dvarai 
prisisavino, daugiausiai baudžiavų 
laike, turi būti pilnai sugrųžinti 
žmonėms be jokio atlyginimo;

3) Reikia suturėti miškų svetur 
pardavinėjimas ir miškai turi pri
gulėti ne atskiroms ypatoms, bet 
visam kraštui ir turi būti nežiūri
mi vietinių įstaigų, išrinktų visuo
tinu balsavimu. Vargšams mi
škas turi būti veltui duodamas 
pagal jų reikalų, o kitiems-— par
duodamas pagal nurodytas kainas

jei kas turi kųnors sužinojęs, teik
sis atsiųsti man, arba atstovui Po- 
vyliui, nes mudu priguliva prie 
komisijos.

Antras reikalas, §u kuriuo aš 
kreipiuosi prie visuomenės, štai 
koks. Prie “tautos partijos” (ka
detų) frakcijos dirba komisija apie 
savyvaldos įstaigų. Teisių projek
tų apie pačius rinkimus visoje val
stybėje “kadetų” frakcija jau įne
šė valstybės dumon. Kas-link sa
vyvaldos įstaigų kompeticijos, to
ji partija mano tuo tąrpu palikti 
veikiančias teises 1890 metų, per- 
mąinius tik tas, kurios duoda di
delę valdžių ant įstaigų guberna
toriui. Trečias čion klausymas 
kįla apie tai, kaip birtų geriaus, 
ar pradėti nuo smulkesniųjų įstai
gų įvedimo, ar nuo stambesniųjų. 
Geistina ir reikalinga, kad ir vi
suomenė, bent tos inteligentiškos 
ypatos, kurios yra susipažinusios 
su savyvaldos klausymu, arba 

'kurios juo užsiima, prisidėtų prie

o vyrai ginčijasi, 
išmintingesnių; ų, 

pačtoriui algų, 
, pinigėliais su- 

Per

ir pinigai turi būti apversti mo-į išaiškinimo to svarbaus reikalo ir
kyklų. ligonbučių ir panašių įstai
gų užlaikymui;

4) Atskirų ypatų žemės plotai 
turi būti apriboti nuo 400 iki 500 
dešimtinių, o kas viršaus, turi bū
ti išdalinta bežemiams; tiems sa
vininkams, kurių dvarai padaryti 
iš išdraskytų sodžių, nieko nerei
kia mokėti, o kurie yra pirkę že
mę, tiems reikia užmokėti pagal 
kainas, paskirtas komisijų, kurias 
renka patįs žmonės; ‘

5) činšai, kuriuose žmonės mo
ka dvarininkams, kaipo neteisin
gi. turi būti panaikinti;

6) Valstybė privalo duoti pašal
pų ūkininkams, kurie keliasi j 
viensėdžius, ir bežemiams, įku
riant jiems ūkę;

7) Dvarų kumečiams turi būti 
paskirtas nucy pono patogus bu
tas gyvenimui, užtektina ordina- 
rija ir alga, veltui daktaras, vai
stai ir vaikų mokinimas pradinė
se mokyklose;

81, Ūkės darbininkų senatvės ir 
ligos aprūpinimas visuomenės lė
šomis ;

*9) Visuotinas ir priverstinas 
vaikų mokiniipas tautiškose mo
kyklose be apmokėjimo;

10) Iždo, caro ir jo giminių že- 
mė turi būti veltui išdalinta bežc* 
miams ir mažažemiams;

11) Bažnyčioms turi būti palik
ta nedaugiaus, kaip 30 dešimtinių, 
o kas viršaus, turi būti apversta 
užlaikymui prieglaudų vargšams, 
mokyklų ir tt. Į

Po nutarimu 80 parašų.
P. Leonas.

prie išdirbinio įstatų projekto tin 
karnai prie musų krašto įsąlygų ii 
ypatybių.

Petras Leonas, j- 
Astovas.

Visose reikalavimų sąrašose 
(peticijose), kurias męs, atstovai, 
esame gavę, lietuviai - ūkininkai 
vienu balsu rėkia, kad Lietuvos 
girios yra galutinai naikinamos, 
kad ponai ir valdžia parduoda jas 
pirkliams dideliais plotais, kad 
ūkininkai negalį pertai nusipirkti 
nė medegos troboms pasistatyti, 
nė malkų grįčioms pasikūrenti ir 
kad tas girių naikinimas ir bran-i 
gumas labai sunkinąs šalies 

. turtelių padėjimą.
Biurokratų valdžiai rupi 

kuo - daugiausiai pinigij išdan 
rinkti, kąd turėtų ką aikvoti tų 
pačių biurokratų ir turtingųjų 
naudai. Kitą teikybę męs visi ži
nome. Bet aš fmojau, kad ir da
bartiniai įstatai duoda ministeriui 
teisę paldngvinti žmonėms girios 
nusipirkimą. Užtat aš ir skaičiau 
reikalingu apie tii su juo pasikal
bėti. Pasirodė, kad neseniai jo 
išduota taisyklės^ apie girios par- 
davimą be licitacijos ūkininkams 
ir kitiems luomams, kurie Savo 
buviu nesiskiria nuo ūkininkų. 
Tos taisyklės mitiisterjp užtvirtin
tos tik 27

Pagal įas taisjykles, giria turi 
būti parduodama ukininkamš, jų 
naminiam^ reikalams užganėdinti, 
netik nedidelėms girios dalimis, 
bet ir skyrium medžiais, be lici
tacijos. Bet jęigu tą pačią girios 
dalį, ar tvos pačius medžius nori

ne-

tik
su-

ties mimstenc ______
d. kovoj, 190701. (s. st.).

i?s pirkįi, tai turi būti
Matote, val-

Pri-

keli žmon
taisoma
džia vis sivo pelną daboja.
gulėtų ir žmonėms savo naudą 
daboti ir subarus, eiti pirkti, 
idant vienį kitiems 
kelio.... Į i

! icitacija

nestotų ant

P. Leonas.

Nuo SuValkų gub. atstovo P. 
Leono esame gavę svarbų laišką, 
kurį čia - jau garsiname. 'P. Le
onas rašor

“Apie du mėnesiu atgal aš krei
piausi prie musų visuomenės, pra- 

1 šydamas padėti surinkti medegą, 
t. y. įstatus ir visokius paliepi* 
taus, susiaurinančius musų, kaipo 
lietuvių ir nepravoslavų teises.

’lJabar tas klausymas jau Valsty
bės Durnos komisijoje. Užtat,

VALSTIEČIU NUSISKUNDI
MAS.

Paskutiniuose laikuose visur 
senosios valdžios valdininkai nu
siminė, lyg lipšnesni ir manda
gesni liko dėl pačios jau baimės, 
tiktai nelaimingoj Lietuvoj—mu
sų Tėvynėj, tebeviešpatauja sau- 
valjškai paskirti valdžios tarnai, 
musų gi baisus ponai. Jeigu, a- 
belnai sakant, musų Tėvynėj 
negerai dedasi, tai prasčiausiai — 
mums valstiečiams.

Vyriausybė per ilgus metus 
mus laikė tanjĮsybėj, slopino mu
sų dvasią, negana to, sugadino 
mus doriškai per savo kyšių si
stemą ir neteisybes, pagaliaus pa
skutinį metą, nors visur praskilo 
nauja gadynė, mus valstiečius lie
tuvius tebegniaužia savo skaudžia 
ranka valdininkai. Biurokratų 
retežiai tebėra ant musų rankų 
ir kojų, kurie retežiai neleidžia 
mums nė daryti ką. nė būvį page
rinti. Nors męs kaikurie susipra
tę norėtumėme pasikeršinti, pasi
rūpinti apie savo reikalus, tačiaus 
negalime nieką veikti, nes per
tverti ant musų pančiai, persilpni 
musų broliai dėlei stokos dvasios 
ir šviesos.

Taigi męs, valstiečiai, norėtu
me pasinaudoti lygiai su kitais 
liuosybe, suteikta visiems valsty
bės piliečiams, bet būdami per- 
menki. kad galėtumėm iš biuro
kratų pančių išsiliuosuOti, šaukia
mės į visuomenę ir lietuvius at
stovus Durnoje, kad mus galbė- 
tų. Kad žinotumėt, kas dedasi po 
valsčiaus kanceliarijas, paduodanj 
pavyzdį iš Varnių valsčiaus gy
venimo.

1906 metais spalio 23 dieną bu
vo Varnjuose valsčiaus įgalioti
nių sueiga išrinkti krasos (pačto) 
užlaikytoją ir jam paskirti algą. 
Žydas Berman, ligšiol k rasą lai
kęs, norėjo ir tolesniam laikui ją
ją valdyti. Mokama buvo už pa
čto užlaikymą į metus 1200 rub., 
bet valstiečiai norėjo tą algą su
mažinti, juo labiau, kad tarpe pa
čių valstiečių atsirado tokie, kurie 
apsiėmė užlaikyti ’pačtą už 800 
rub. Minėtasis žydas, susėjus vy
rams į valsčiaus namus, apskelbė, 
duodąs 120 rub. magaryčių, jeigu 
aną išrinktų į pačto užlaikytoją. 
Kiša jis tuos pinigus į rankas vie
no iš gudresniųjų ir labiau prasi
lavinusiojo vyro. Pastarasis ne
priima. Tuomet žydas paduoda 
visus . 120 rub. K., kandidatui į 
viršaitį. Ateina tuo tarpu žemie
čių viršininkas, įkalbinėja žmo
nėms, idant rinktų į pačtorius tą 
patį žydą, kaipo labiausiai atsa
kantį ir pasakęs, kad visi pašalie
čiai neturintiejie žmonių įgalioji
mo atsišalintų, išėjo. Tuomet at
vyko valsčiaus raštininkas ir skai
to sąkalbas, kurias reikėsią išpil
dyti užlaikant pačtą. Tarp ko kito 
reikalaujama, kad vežėjas butų 
aprėdytas po forma, vadžios butų 
šikšninės, ant ratų ir rogių kvar- 
tukai, kad laikomų pačte arklių 
kaina butų nemažesnė kaip 80 
rublių ir tt., bet tų sąkalbų, ma
tom, Berman neprisilaiko ir neži
nom, kas yra jų autorius (surė- 
dytojas). Išėjo - iš kambario ir, 
raštininkas, paliko tiktai iš paša
liečių žydas, kurio nė vyrai, nė 
valsčiaus įstatymai negalėjo iš
prašyti. Skleidžia ansai ant stalo 
pinigėlius, kad vyrams sugrau
dinti širdį, ir prasideda ginčai. 
Berman bėgioja prie vieno, kito, 
malooėjas, kiša į kišenį savo prie-

Pasidali
nimus 
avelės

šų trirublines, 
Gudresniejic iš 
nori sumažinti 
minkštaširdžiai, 
graudinti, užstoja už žydą,
trauka ginčuose. Eina įgaliotinių 
dauguma su žydu kartu į karčia- 
mą, grįžta iš ten Jr pergali balsų 
dauguma nenorinčius dalyties pa
dėtais ant stalo pinigais. Apmau
dą apimti išeina iš kambario pra- 
kilnesniejie, pasilikusiejie gi dali
nasi naudą. Ateina raštininkas ir, 
pagal “šventą teisybę”, „viršaičiui 
J. R. čia pat stovint, padalino vi
siems lygiai po 1 rub. 55 kap., ra
šo protokolą, ir žydas palieka pač- 
toriii. Tačiaus 35 vyrai, matyda
mi visą valsčiaus pasielgimo biau- 
rutną ir baisią neteisybę, siunčia 
į gubernatorių skundą, nurodo ne
teisybes, kurios dėjosi valsčiuje, 
ir meldžia, idant jis lieptų padary
ti sueigą, per naują rinkti pačto- 
rių. Išpultų, tartum, gubernato
riui, dasižinojus apie papiktinan
čius valsčiaus darbus,\ atsiųsti 
tardytoją, žmonių meldimą išklau
syti ir visus viršininkus prisidėju
sius prie to pikto darbo nubausti, 
tačiaus ligŠiol žmonių skundą pa
lieka “bež posliedstvija”.

Męs suprantam valsčiaus pasi
elgimo visą bjaurumą,
nimas tarp savęs pinigų 
primena vilką, draskantį 
kailį. Jie pasidalino po 1 rub. 55 
kap., tuom pačiu apgavo savuo
sius ir ištraukė iš žmonelių kiše
nių šimtus rublių. Musų širdį 
suremia skausmas, kuomet mums 
protestuojant tokiam brolių pasi
elgimui, pastariejie rodo į mus 
pirštais, sakydami: “kvailiai, nori 
pergalėti vyriausybę”. Tą visą 
suprantam ir atjaučiam, tačiaus 
padarytu negalime nieko, nes žy
do pinigus dalino pats raštininkas 
viršaičiui prižiūrint, nes žemiečių 
viršininkas patarė, kad pačtoriu 
liktų tas pats žydas.

Antras vaizdelis iš Varnių val
sčiaus gyvenimo. 7 d. gruodžio, 
1906 metais Varnių valsčius nu
tarė sumažinti algą viršaičiui, ra
štininkui, mokytojui, išlaidas ant 
kanceliarijos ir nutarimą padavė 
žemiečių viršininkui užtvirtinti. 
Pastarasis nesutinka ant viso val
sčiaus nutarimo ir paduoda žemie
čių tarybai tą dalyką nuspręsti. 
Žemiečių taryba šaukia valstie
čius į Telšius paaiškinti, dėl ko
kios priežasties nori sumažinti al
gą savo viršininkams. 7 įgalioto
jais nuo valsčiaus buvo išrinkti: 
Antanas Baranauskis, Antanas 
Lileikis. Jonas Lileikis, Jokūbas 
Navickas, kurie, nuvykę į Telšius, 
ir davė paaiškinimus. Žemiečių 
taryba, išklausius įgaliotųjų kal
inis. juos paleido. Ilgai netrukus, 
sušaukta valstiečiai pasirašyti po 
nutarimu pačių biurokratų susta
tytu, bet, valstiečiams nepasira
šius. visi išsisklaidė, sakydaiųi: 
“jeigu ponai viršininkai patį> sau 
paskiriat algą, o ne męs, tai kam 
reikalaujat musų parašų“? Sauk
ta valsčių ir antrą kartą, tačiaus, 
nesusirinkus paskirtam, įgaliotųjų 
skaičiui, sueiga išsiskirstė. Kiek 
kartų dar mus šauks, nežinom, bet 
spėjame, šauks, lig gerokai įke
ręs valstiečiams sueigos ir patįs 
valstiečiai, moję ranka, tars: “ga
na mums valkiotis po kanceliari
ją. tegu palieka viskas, kaip bu
vo, kad jau teip nori vyriausybė”.- 
Primenant pagaliaus, jog panašus 
atsitikimai daug vietose esti, už
tat meldžiame visuomenės at
kreipti atydą į musų sunkų padė
jimą. Prisižiurėkit arčiaus musų 
gyvenimui ir santikiams su valdi
ninkais, kad pažinti musų skau
džias ligas ėdančias tiesiok sielą 
ir kūną, kad biurokratų retežius 
greičiaus nuo musų rankų nudau
žytų.

Atsto- 
gi privalo ir prieš įnešant 

progos

\ arnių valstiečių kuopelė.
(Iš “L. U.”)

LIETUVIU - INTELIGENTU 
SUSIRINKIMAS.

Kaip jau buvo minėta, padavus 
sumanymą lietu viams-astovams, 
per \ elykas buvo padarytas di
desnis lietuvių-inteligentų susirin
kimas. Susirinkę buvo išpradžių 
netoli šimto žmonių, bet paskui 
daugelis, pasibijoję policijos, iš
bėgiojo. Buvo pakilę ir visi bėgt, 
bet draugai socijal - demokratai 
suturėjo juos, ir susirinkimas ra
miai sau tęsėsi pusantros dienos.

Susirinkiipe dalyvavo įvairių 
pažiūrų žmonės. Jiems pakvie
sti buvo iš anksto sutaisyta tam 
tikra komisija, bet daugelis buvo 
visai nepakviestų; ypatingai daug 
nepakviestų buvo kunigų: buvo 
pakviesti išviso, rodos, 3 kunigai, 
o buvo susirinkime apie 15. Mat, 
kvietė visi, kas tik žinojo apie su
sirinkimą, ir dėlto nevienas

kliuvoij jį vŽMii nereikalingas žmo
gus. H, |

Daugiausia kalba buvo apie 
Lietuvos autonomiją. Daug ir 
labai gražiai» buvo kalbėta apie 
tai, kad rdišęalinga autonomija; 
nėvienp. neatsirado tokio, kuris 
butų prieštaravęs tam, bet kam 
reikalinga ta autonomija ir kokia 
ji turėtų būti, apie tai beveik nie
ko nebuvo pasakyta; nebuvo dar
gi išaiškintapar reikalinga siaura 
kultūros autonomija, ar plati po
litikos autonomija. Rasi da butų 
galėjęs kas duoti atsakymą ant 
šitų klausimų, bet toliau vos po 
5 minutes buvo leista kalbėto
jams kalbėti. Nežiūrint to, susi
rinkimo didžiuma — apie 27 žmo
nės, priėmė tokį nutarimą:

“Lietuvių - inteligentų susirin
kimas randa būtinai reikalingu 
sutaisyti 'kuodemokratiškiausios 
Lietuvos autonomijos įstatymų 
projektą (sumanymą). Tam tik
slui tuojaus turi būti išrinkta iš 
penkių žmonių komisija, kuri 
rinktų me<lžiagą (materijalą) tam 
projektui sutaisyti -ir'apginti jį 
durnoje; ta-pati komisija parašė 
ir patį Lietuvos autonomijos pro
jektą. Kada įnešti Lietuvos auto
nomijos projektą dumon, apie tai 
sprendžia patįs atstovai, tačiaus 
susirinkimas geidžia, kad jisai bu
tų kuogreičiausia įneštas, 
vai
projektą prie kiekvienos 
skelbti durnoj Lietuvos autonomi
jos idėją”.

Didžiuma Lietuvos socijalde- 
mokratų ir jų šalininkų (apie 18 
žmonių) visai nebalsavo. Jie 
manė, kad, paduodant apie tai 
savo balsą, būtinai reikia žinot, 
kokios autonomijos reikalaujama; 
antra, negalima reikalaut, kad tas 
autonomijos sumanymas kuogrei
čiausia butų įneštas, nes ir pats 
susirinkimas parodė, kad apie jos 
turinį susifinkusiejie labai mažą 
supratimą teturi; taip-pat labai 
neaišku, kaip toli turi siekt Lie
tuvos siejos.

Gana daug taip-pat buvo kalbė
ta apie minėtąją nutarime komi
sijų medžiagai rinkti. Socijaldc- 
mokratai mielai sutiko prigulėti 
prie kokios bepąrtijinės komisijos 
medžiagai rinkti, l>et jokiu budu 
pavesti ir. autonomijos sumany
mas sutaisyti: tokia bepartijinė 
komisija, susidedanti iš įvairių 
įvairiausių pažiūrų žmonių, sakė 
jie, negali kokio - nors nuoseklaus 
autonomijos sumanymo sutaisyt.

Toliau buvo kalbėta apie at
skyrimą nuo Lenkijos lietuvių ap
gyventosios Suvalkų gub. dalies. 
Šitas dalykas jau daug pamatin- 
giau buvo apsvarstytas, negu au
tonomijom klausimas. Ypatingai 
prisidėjo prie gilesnio jo apsvar
stymo socijaldemokratai.

Iš padėtų suvalkietis-demokra
tas nurodė, kokį plotą yra apgyve
nę* Suvalkų gub. lietuviai: Nau
miesčio, Vilkaviškio, Senapilės ir 
Kalvarijos pavietus, beveik visą 
Seinų, ‘ dalį ir Suvalkų pavieto. 
Socijaldemokratas - kalbėtojas pa
žymi, kad vienos tautybės anaip
tol neužtenka, kad galima butų 
vienur atimti kokį žemės plotą ir 
kitur pridėti. Taip-pat negalima 
dėl vienos tiktai kalbos imt ir at
skirt Suvalkų gub. “Visi, sakė 
jis, gerai žinom, kaip puikiai su
gyvena Šveicarijoj vokiečiai, 
prancūzai ir italai, ir nieks iš jų 
nė nemano apie prisidėjimą prie 
Vokietijos ar Prancūzijos. Dėl 
ko ten taip yra? Pirmų-pirmiau- 
sia dėl to, kad Šveicarijos ūkis la
bai skiriasi nuo Vokietijos ir Pran
cūzijos ūkio; antra, Šveicarijos 
žmonės daug daugiau tiesų turi, 
negu Vokietijoj afba Prancūzijoj, 
ir jokiu budu nesutinka geruoju 
jų išsižadėt. ”Man rodos, Jcad Su
valkų gub. tikis taip-pat labai 
skiriasi nuo Lenktos ūkio, ypa
tingai lietuvių apgyventoji jos da
lis. Pažiūrėkime rik į tą skauda
mąjį dabar klaidintą — žemės 
klausimą. Vfeoj Lenkijoj (kartu 
su Suvalkų gifb.) valstiečiai ir ba
jorai turi beėtik p6 lygiai žemės: 
valstiečiai —' 51 bajorai — 
4^/2%; tuo! tarpiV'Suvalkų gub. 
valstiečiai turi beveik tris kartus 
daugiau už baiord?. Visoj Len
kijoj kiekvienom vjrfštiečių kaimui 
išeina po 6 dešimtines žemės, o 
Suvalkų gub. — po> 11 su viršum, 
tai yra beveik po tiek kiek Kau
no gub. Tokiu budu lietuvių ap
gyventoje Suvalkų giib. dalyj ne
gali būti taip, kaip Lenkijoj, riša
mas žemės klausimas, o veikiau 
taip kaip Kauno gub. Ir Lietu
vos valstiečių ūkis augščiau yra 
pakilęs už Lenkijos — tai dar la- 1 
biau.parodo, kad vienodai rišti že
mės klausimo tiek ten, tiek čia ne- I

pa- galimą.

“Turėdami daugiau žemės, ir 
patįs Lietuvos valstiečiai daug la
biau galėjo pakilti ir politiškai su
siprasti. Dėlto čionai yra tokia 
daugybė inteligentijos iš valstie
čių kilusios; dėlto ir taip giliai 
galėjo čia įleisti šaknis revoliuci
jos judėjimas, dėlto ir į durnų pa
kliuvo iš Suvalkų ir Kauno gub. 
6 revoliucijonieriai ir tik du kade
tu, tuo tarpu Lenkijoj tiek į pir
mųjų, tiek į antrąją durnų buvo 
išrinkti visi atžagareiviai - tauti
ninkai. Musų valstiečių geroka 
dalis yra susipratę demokratai, 
tuo tarpu Lenkijos — eina .įsika
binę į bajorijos skvernus; o ko
kie tų ponų bajorų norai ir troš
kimai, męs puikiai žinome; kas 
nežino, tegul pasižiūri į Galicija, 
kur jie viešpatauja, ir viską, kaip 
ant delno, pamatys.

“Teisybė, Lenkijoj labai išsiplė
toję pabrikai ir prekyba, Suvalkų 
gi gub. — tai gryna žemės dirbi- 
mb gubernija. Ant kiekvieno ke
tvirtainio versto, dėl pabrikų,dirb
tuvių ir kasyklų daugybės, visoj 
Lenkijoj išeina po 85 gyventojus, 
tuo tarpu Suvalkų gub. — po 54 
— 55, Kauno gub. — 47, — tai 
yra da \ ienas didelis skirtumas. 
Lenkija pabrikų šalis, bet vistik 
didžiuma gyventojų laukų darbu 
užsiima ir nuo jų ypatingai prigu
lės busimas Lenkijos seimas: di
džiuma jo atstovų eis įkibę į len- 
kų-tautinii*’ *į skvernus, o tie tau
tininkai tai yra miesto buržuazi
jos ir dvarponijos reikalų apge
nėjai. Laukų darbininkų, išsky
rus dvarus, beveik visai ten nėra, 
tuo tarpu Suvalkų gub. jau pra
deda judėti ne tik dvarų bernai 
ir sodžių' darbininkai. Tokiu bu
du Lietuvos seimas daug daugiau 
gali duoti Suvalkų gub. darbinin
kams ir nuvargintiems valstie
čiams tiesų, negu Lenkijos.

“Laukų darbininkų judėjimą^ 
prasideda ir Kauno gub.; jis turi 
tų-patj. kų ir Suvalkų gub., ap
švietimo branduolį — Vilnių, 
tuos-pačius raštus, ir tai da la
biau skatina Suvalkų gub. darbi
ninkų judėjimą su Kauno. Bu
simosios profesijonalinės laukų 
darbininkų sąjungos, be abejo
nės, taip-pat apims tiek Kauno, 
kiek Suvalkų gub. laukų darbi
ninkus. Svarbią, norint ne pir
mutinę, vietą užima ir 
Lcnkai-t autini likai anaiptol 
teikia mažumai reikalingų 
jie spaus lietuvius, kaip 
spaudžia jų broliai Galicijoj rusi
nus. O tai labai skaudžiai atsilie
pia ir darbininkų judėjime. Tai 
dėlto aš, socijaldcmokratu būda
mas. stoviu už tai, kad lietuvių 
apgyventoji Suvalkų gub. dalis 
butų atskirta nuo Lenkijos ir pri
jungta prie Lietuvos. Ir baigda
mas, aš da turiu pridurt, kad 
anaiptol ne Lenkijos darbininkai 
ir valstiečiai reikalauja, kad visa 
Suvalkų gubernija paliktų prie 
Lenkijos, o minėtiejie ponai dva
rininkai. kurie ir čia turi didelius 
žemės plotus ir malonėtų ir čia 
kuoilgiausia ponauti”.

Kitas socijaldemokratas, sutik
damas su pirmojo nuomone, pla
čiau kalbėjo apie tai, kaip šiau
riai atsiliepia ant darbininkų kai
lio tautos prispaudimas: tas ne 
tik kliudo jiems, kaip reikiant, 
apsišviesti it suprasti savo reika
lus, o da įtraukia į pragaištingą 
darbininkams kovą, sukelia vie
nos tautos darbininkus prieš ki
tos ir kliudo jiems ranką j ranką 
eiti ir kovoti už bendrus savo rei
kalus. Dėlto ir jis stovi už at
skyrimą nuo Lenkijos lietuvių 
apgyventosios Suvalkų gub. da
lies. Sulyg to buvo priimtas di
džiumos toks nutarimas. 
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“Apsvarstant Lenkų autono
mijos, arba įvairių kraštų savy
valdos sumanymą, jeigu dar ne
būtų įneštas Lietuvos autonomi
jos sumanymas, atstovai reika
lauja durnoj, kad lietuvių apgy
ventoji Suvalkų gub. dalis butų 
išskirta į atskirą guberniją, nepri
klausančią prie Lenkų autonomi
jos”.

Keistai truputį išrodo, susta
čius šitą ntrtarimą su pirmuoju. 
Tenai aiškiai yra pasakyta: “susi
rinkimas geidžia, kad autonomi
jos sumanymas butų kuogrei- 
čiausia įneštas; atstovai gi priva
lo ir prieš įnešiant jį prie kiekvie
nos progos skelbti durnoj Lietu
vos autonomijos idėją”, tuo tar
pu čia pasikakina jau tiktai išsky
rimu lietuvių apgyventosios da
lies į atskirą guberniją! Musų 
nuomone, ir čia reikėtų skelbti 
Lietuvos (kartu su* Suvalkų gub. 
dalia) autonomijos idėją, o jeigu 
viskų. nebus galima iškovoti, tai 
bent dalį vis pasiseks, jei tik pla- 

te03 žmonių minios bus gerai su-į

kalba.
nesu* 
tiesų; 
dabar

■ pratusios to reikalingumą.
Žinoma, priverstini minėtiejie 

nutarimai niekam negali būt, ir 
, tai aiškiai iš-pat pradžių pabrė

žė socijaldemokratai - atstovai. 
Norėjo jie tik per šitą susirinki
mą išgirsti kokį rimtesnį žodį 
tuose klausimuose, kurie jiems 
taip rupi, vienok beveik nieko ne
išgirdo. Tiek tiktai, rasi, bus ši
tuo susirinkimu pasiekta, kad jau 
nebeužpuldinės kunigai ir demo
kratai ant socijaldemokratų-at- 
stovų vien už tai, kad jie pas juos 
neužėję, nepasikalbėję su jais; 
ra>i. išn\ks dabar ir tokios šlykš
čios “L. Ūkininko” paskalos ir 
prasidės kiek rimtesnė kritika.

Teisybę pasakius, tai socialde
mokratams - atstovams labiausia 
rūpėjo čia 
biuro 
miems durnoj klausimams, 
nioms 
šito dalyko buvo 
nutarimo sumanymą?:

“Lietuvių inteligentų susirin
kimas pripažįsta būtinai reika
lingu suorganizuot didesniuose 
Lietuvos miestuose bepartijinius 
informacijos (žinioms suteikti) 
biurus, centralinį dunuys atstovų 
informacijos biurą Peterburge ir 
vyriausiąjį krašto biurą Vilniuje. 
Tų biurų tikslas: 1) statistikos, 
faktų ir kitokios medegos rinki
mas ir jos suteikimas atstovams; 
2) atstovų nuomonėms ir nutari
mams; 3) informacijos biurų stei
gimas kitose Lietuvos vietose; 4) 
suteikimas Peterburgo informa
cijos biurai būtinai- reikalingos 
jo veikimui medegos. Vietiniai 
informacijos biurai privalo, pir
mai progai pasitaikius, legalizuo- 
ties tiesotomis draugijomis ir tt.

Tokių tiesų, kaip yra pažymė
ta antramjain punkte, tam biurui 
visai nebuvo duota; apie tai, kiek 
žinome, nė kalbėta nebuvo. Toks 
punktas galėjo tiktai tokiu budu 
įsibrauti, kad nebuvo šitas “nuta
rimas“ balsavimu priimtas ir vi
sai nebuvo pagal punktus per
skaitytas.

Vyriausiasis Lietuvos 
buvo ten-pat išrinktas. 
7 įvairių pažiūrų žmonės, bet 
šiol da nevieno susirinkimo 
stengė padaryt.

šitas susirinkimas parodė, 
nuodugniam apsvarstymui kokio- 
nors klausimo negalima kviest 
tokio didelio susirinkimo, be to 
da susidedančio iš įvairių-įvai- 
riausių pažiūrų žmonių . Tam 
reikalinga susirinkt siauram rate
liui arti stovinčių vienas prie kito 
žmonių. Ir mųsų atstovams toks 
siauras susirinkimas, be abejo
nės. daug daugiau medegos butų 
suteikęs, negu šits suteikė. O da- 

uramjam susirinkimui be
veik visai laiko nebeliko.

siclgti” priešais įstatymui 
žemė tapo užrašyta ant^^Lu 
sūdo sekretoriaus p.
sko, o p. A. K ra-arktis p* jjį 
vęs ant tos sumos tam 
ligus, ir p s. vi,ą ųsopH1* ': 
žemę šiandie valdo.

TWST
Prttsbu 
nykšči 
1 likosi

įkūrimas tam tikro 
reikalingiems pakelia- 

ži- 
iš Lietuvos rinkti. Sulyg

paduotas toks

(Iš “Sk.”) .

biuras 
įėjo į jį 

iki- 
neį-

kad

VAL-DVARPONIAI PERKA 
STIEČIU ŽEME!

Valstybės Durnoje, kaip žino
me, yra svarstomas žemės klau
symas. Vieni vienaip, kiti kitaip 
šiame dalyke mano, bet visi atsto
vai, apart dešiniųjų, yra tos nuo- 
muonės, kad žemė turi prigulėtie 
tiems, kurie ją dirba ; ir todėl žmo
nių išrinktiejie atstovai rūpinasi 
pravesti tokį įstatymą, kad dvar
ponių žemė pereitų į valstiečių 
rankas.

Papasakosiu visuomenei ir mu
sų atstovams gan įdomių dalyką, 
jogei musų apygardoj dedasi suvis 
priešingai, nes valstiečių žemė 
pereina į dvarininkų rankas, nes 
jie, (dvarininkai), kaip matyti, 
malonėtų, kad ir paskutinį žemės 
gabalą atimti nuo alkano ir tam
saus valstiečio, o ne jam dar duo
ti. Yra išleistas įstatymas, užgi
nantis dvarininkams pirkti ir val
dyti ūkininkų valstiečių žemę, bet 
gudrus, ir didžiai godus ant že
mės dvarininkai, kaip žemiaus 
matysim, išrado vaistus ir prie
šais įstatymus!

Musų apygardoj (Naumiesčio 
apskričio, Suv. gub.) valdytojas 
Plokščių dvaro Strumilla nusipir
ko veik visą Pajotijų kaimą 
( Plokščių valsčiaus) ; pirko nuo 
šių ūkininkų: 1) Antano Bajier- 
čiaus — 45 margus žemės, už ku
rią užmokėjo 560 rublių; 2) Pra
no Žemaičio — 22^2 margus, už
mokėjo 1100 rb.; 3) Jono Žilio, 
22V1 margus, užmokėjo 1100 rb.; 
4) Juozo Biažio — 18 m. žemės, 
užmokėta 1500 rub.; 5) Antano 
Jajicrčiaus, (antrojo Bajierčiaus 
broliavaikio) — 63 m. žemės, už
mokėta 4300 rublių. Šio sodžiaus 
paminėtų ūkininkų visa ta žemė
tapo -nupirkta su triobomis ir su ežero' 
priklausančiu prie p. Strumilos 
servitutu. Dėlei to, kad “nepa

} ra pasilikę dar 4 purinink^ I 
ne visoms keturioms įsi|J^:| 
laikosi tą gabalą žemės kaipo/ I 
vo maitintoją, bet dvarponi® 
Strumilla visaip juos spaudžią/ I 
visokias pinkles jiems vw23| 
darąs, kad jau negalėsią I 
juo sugyventi ir busi, pri *|| 
parduoti. Kitame Palankinėą^H 
• Ižiujc nuo ūkininko PovyUigJ I 
taip-pat žemė to-paties dvari^l 
ko tapo nupirkta, ir regis ant te 1 
paties p. Krasaucko užrašyt^ I

Antras gana turtingas d varpo. 1 
uis, Gelgaudiškio Komaras, 
apie 10,000 ariamos žemės, o I 
girioms apie 20,000, bet pasirodo I 
kad jam dar stokudja žemės! S®. q 
pirko jisai nuo šių ūkininkų žemę- J 
1) Narkunų kaimo nuo ukininlį ’ 
Sakalaucko šįmet nupirko 14 ntar 
gų žemės, su trioboms ir priklau- 
sančiu servitutu, užmokėjo'tį'1 
rub.; 2) du metai atgal nuo Jan
kūnų kaimo Duobos pirko 45^ 
gus žemės, su trioboms ir taip-g 
su priklausančiu servitutu, uzmo 
keta 4500 ar 5000 rublių; 3) nuc 
Simaičio Jotiškių kaimo regis 15 
margų, ir dar eina derybos Jotv- 
škiuose su dviem ūkininkais L 
Grybu ir Martynaičiu. Komarui 
lygiai kaip ir p. Strumillai, už 
draudžiantiejie įstatymai nieke 
nekenkia, nes visi p. K. pįr. 
kiniai yra užrašyti ant tam tikro 
pas jį būnančio advokato p. Stri- 
mo vardo. Paprastai daroma yra 
teip, kad dvarponis veik 
nieko nė nesikiša; Štrimas veda 
su ūkininkais kas link žemės ta
rybas, užmoka jiems pinigus, pa
daro pas rejentą ant savęs raštus, 
ir p. Komarui dėt atsargos išduo
da tam tikrus rejentalinius obli- 
gus. •

Kaip iš viso ko matyti, tai dvar
ponių tikslas yra supirkti nuo val
stiečių kuonuodaugiausiai žemės, 
ypatingai nuo servitutininkų ir, 
regis, pasitikėdami ant valdžios, 
jie nė nemano, kad galėtų įvykti 
toksai įstatymas, kad dvarininkai 
butų priversti perleisti žemę val
stiečiams.

Ant galo prie progos turiu pami
nėti, jogei Gelgaudiškio dvarinin
kas Komaras, yra vienas iš gar
siausių dvarponių, kad kito tokio 
Suvalkų gubernijoj nesurastum, 

isai jau antri metai kaip laikosi 
prie savęs pasikvietęs apie 35' ka
zokus ir, kaip koksai caras, ar mi- 
nisteris, apsistatęs savo palocių 
kazokais, žiuri ir daboja, kad pas 
jį butų “gera tvarka”, ir nuosa
vybė butų nepaliesta.

Vijūno draugas.

IŠ JOHANNISBŪRGO, PIETI
NĖJ AFRIKOJ.

31 d. kovo, susirinkome pas 
A. Skripką išleisti Lietuvon ke
liaujantį, buvusį pirminin
ką D. L. K. Vytauto Dr-stės. 
S. Černis užmanė paaukauti, kiek 
kas gali, suŠelpimui tėvynės bro
lių kovojančių su biauriais caro 
tarnais, iškovojimui laisvės vi
siems lietuviams. L’žmanymas 
daugeliui nepatiko, tie pakėlė to
kį garsų protestą kaip žydų sina
gogoj. Vieni teisinosi, jog ne 
supranta, kam reikia aukas dė
ti; kiti rėkė, kad jas reikia 
tiesiok siųsti Rusijon tenykš
čiam Rerol. Šelpimo Komitetui 
(jeigu ten toks komitetas val
džiai butų žinomas, ji visus jo pi
nigus sukonfiskuptų. Red.), ku
rio adresą jis matęs pagarsintą 
laikraštyj; kitas šaukė, kad Ame
rikos komitetui negalima pinigų 
siųsti, nes ten vagią pinigus. Ki
ti pradėjo bartiesi ir visokiais bu
dais atsisakinėjo nuo aukų. Mes 
vienok, kurie geriau užmanymą 
supratome, jį remėme ir tas ne
pasiliko be gerų vaisių. Sudėjo
me 8 svarus sterlingų. Isto atsi
traukia 2 šil. 6 p. persiuntimo 
kaštų (aukautojų vardai ir jų au
kos pagarsintos kitoj vietoj. 
Rgd.). Pinigus paskiriame dar
bininkų revoliucijonicrių partijai. 
Siunčiame juos “Lietuvos redak
cijom

J. Zlabis.
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SUDEGĖ GARLAIVY^

St. John, New Bruns\vick.
.berželio, ant VVashadn^^B 

sudegė garlaivys “Crysttl 
.Strearn”. Sudegė ir 3 įgulos ypa
tos.

d.



STATISTIKA.
Pa. 1906 metuose 

dirbtuvėse 1906 y P1' 
likosi užmuštos, o tame 910

btuv
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^Pirktąj^
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LdoK“"* PAVOGTO 
I1' VAIKO.
Lork."’. IaI rado be g.d'*-

tas tėvam, bu'" 
.ir už a^’inu. mi<> te- 

» "įkalamo 10000 dol. Su- 
■^^^hirėtus

'J-'--
■ DcOSISAPNAVES

1 r Ilk \ ! Iv >< k ; 
■^geležinkelio, ką tik 1- I , 
| Lojolui Kelio u. mi^e 
IR^fgkį'ir dvi moteri 
Erįovė. J^ bko>i juare- 
Ea bet teisinasi, kad <aude į 
f*^«ieeodąmas. ne j -apua- 
Į ’fi jį plėšikai užpuolė. 

LngAlNINGA DOVANA. 

Tįdįjs ambasadorius W a>h 
Pfi prezidentas 

Irrtlt pažaįdėjo pareikalautą 
'\ciifltj ož bokserių suvaldy- 
^$*4440778 sumažinti iki 

dol. Ir tai dar per di- 
^įjllySinnna8 laikymą 2000 

be jokio reikalo Chinuo- 
je pnsisegus Wn prie Europos

LAKIOJANTI ŽIOGAI.
’ Utcn. UI- Nįttoli niub čia. Hop 

parke nusileido milijardai 
tr ėda žolę ir viską, kas pą- 

Mtjh. Nusileidus žiogams, : ~" 
v > pafo-visi paukščiai, bandė 
įjvoti vien varnos, bet ir jas va- 
btai įveikė; tas pats atsitiko ir 
sarištoma Į Į parką (nieks įeiti 
nrirysta.

New York. Telegrafistų 
streiko čia ne btts, kadangi jie su
sitaikė su kompanija.

San Francisco, Cal. Tarnau
janti ant elektriškų karų South 
San Francisco linijų susitarė su 
kumpanijoms ir grįžta j darbą.

. ■ 1' .

San Francisco, Cal. Sustrei
kavo čia ir Oaklande telegrafistai. 
Telęgrafistai reikalauja pakėlimo 
algų ant 25%.

Pittsburg, Pa. čianykščios 
geležies dirbtuvės nutarė šįmet 
ne didinti darbininkų algų, nors 
darbininkai reikalavo pakėlimo jų 
nuo 6—16%.

M Brooklyn, N. Y. Arbuclio 
streikavusiejie darbininkai iki 
šiol nieko nepelnė; tų, kurie įkal
binėjo kitiems, kad streikas rei
kalingas, darbdavys ne nori visai 
atgal priimti. Nors seniejie dar

ką- Įbininkai streikavo mėnesį laiko, 
bet darbai nesiliovė, nes iš aplin
kinių privažiavo pakaktinai sca- 
bų. daugiausiai italijonų, buvo ir 
lietuvių; seniejie gi darbininkai 
pasislėpę eidavo dirbti. Moke
stis liko ta pati, kokia buvo pir
ma prieš streiką — 20c. už darbo 
valandą.

Argi geram popui pridera taip 
taukšti? Topo amatas, jo prider- 
’ue — skelbti per išpažintį ir iš 
ambono, ant turgaviečių ir ant 
kryžkelių, kaimuose ir tyruose, 
kad kiekvieną valdžią pastatė ir 
patepė pats Dievas ir todėl prieš 
ją kilti didžiausias nusidėjimas, 
kad visi revoliucijonieriai šėtono 
apsėsti; popas privalo sujieškoti, 
išknisti šventame rašte, evangeli
joj, arba kur kitur tokias vietas, 
kurios daleidžia sušaudyti ir pa
karti maištininką; na, o jei tokių 
vietų niekur nėra, jis turi pada
ryti, kad butų; popas privalo įkal
ti j galvą driskiui ir išbadėjusiam, 
kad jis turi Dievui dėkavoti už 
tą, kad jį apleido vargu 
mes, nes numiręs, gaus 
žodžiu, geras popas turi 
sostui ir savo širdį ir
viską, viską, kas jame yra — už
tat jam sostas moka algą!

Ačiū Dievui, kad beveik visi 
popai taip daro, kaip augščiau bu
vau minėjęs, bet pastaruoju laiku 
atsirado nenuoramų ir maištinin
kų.

Katalikų kunigai, kaip girdė
jau, tai visi padorus dvasiški 
tėvai, nė vienas jų atvirai nerė
kia :

— Aš ėsu dabartinės valdžios

ant že- 
dangų; 

atiduoti 
protą ir

įsnv-

A. R.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

tai -dvar- 
nuo val- 
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>, ar mi- 
palociy 
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• nuosa-

. nelaimė kasyklose. .
Priceburg, Pa. Johnson an- 

?!io kasyklose No. 1 atsitiko dil
ią eipiūija. kurios septyni darbi- 
mrfai: Mcisner. Burdoho, Kilca- 
taft. Dūmon, Šiniski ir du neži
nomos pravardės likosi užmušti, 
vienas šankiai sužeista^.

iUAREŠTA VO GARLAIVIO
‘ PEČKURIUS.

Xew York. Pareikalavus vo- 
hkam konsulini, likosi čia su- 
t:twta 10 peėkurių Hamburgo 

iluivio “Amerika”, kadangi jie 
Bisakė pildyti garlaivio kapito- 
1 prisakymu <.

iuga<.

PIETI-

1AIMES ANT GELEŽIN- 
pTELIU. •

cchester, N. Y. Netoli Mit- 
fo farmos, ant Auburn alku- 
Ncw York Central geležinke-; 
susimušė du trukiai. Prie to 
patose likosi užmuštos, trijų 
trūksta, su joms nežinia, kas 

Wro, o 8 kitos sunkiai tapo su-

. IŠ MARYVILLE, ILL.
Darbai čia su visu sustojo. 

Dėl to sustojimą darbų ir vienas 
bučeris iš čia prapuolė; nyksta 
ir kiti lietuvių krutėjimo ženklai. 
Pernai buvo sutverę šiokį tokį 
Kliubą, bet ir tas, rodosi, dingo; 
buvo ir keli doliariai pinigų, bet 
ir apie juos nieko ne girdėt.

Maryvillietis.

. IŠ NEW BRITAIN, CONN. .
Lietiniai ktJiauja Amerikon 

nebegalėdami /tėvynėj gyventi 
po sunkiu despotišku caro jun
gu. Mes, čia būdami, turime ru- 
pintiesi atbudavot tėvynę, kurio
je rastume prieglaudą. Turime 
rupintiesi patys musų reikalais. 
Turime prigulėti į S. L. A. Turi
me dėti aukas nupirkimui žemės 
ir pastatymui namo, kur pavargę, 
ar sulaukę senatvės musų broliai 
galėtų prieglaudą rasti.

Čianykštis Neprigulmingas U- 
kėsų Kliubas, susirinkime 27 d. 
gegužio, padarė kolektą terp 
draugų naudai lietuviškos kolio- 
nijos ir surinko $2.81 ir su pasvei
kinimu pasiuntė S. L. A. seimui. 
1 d. berželio, Kliubas parengė 
pasilinksminimą; pelną paskyrė 
naudai kolionijos. Pelno buvo 
$49.35. Pinigai tie pasiųsti Cen- 
trališkam S. L. A. kasieriui Skri- 
tulskui. Sukruskime tik mes, o 
pamatysime, kad nesunku bus 
įkūnyti užmanymą.

M. J. Čeponis.

darni bausmės, gali dUnviduryį, 
užmušinėti žmonės.... ~

— Tylėkit! Nepraustaburniai!
— Kaip tamsta sau nori, o 

prie tokiy partijų mupw prigulėti 
užgina sąžinė, męs protų*turime....

— Kvailiai! Ar jus nežinote, 
kad už jus mąsto ir galvojai vy
riausybė, jus turite daryti, ką pa
liepia viršininkai, o jums galvot 
nevalia? Suprantate?

— Nesuprantame ir nenorime 
suprasti, męs taip darynimepkaip 
musų protas lieps daryti. i

— Laukan, maištininkai, lau
kan! Aš jus gerai pamokysiu!

Reikia, reikia tokius popus mo
kyti. Teišvaiko tik durną, gaus 
jie pipirų, net apsilaižys!

Dabar jau pakeltas sinode ir 
ministerijoje klausimas, kaip pra
šalinti maištininkus popus iš du
rnos, kad greičiau juos butų gali
ma nubausti, dabar net nepatogu 

skandalius gali perdidelis išei- 
atstovo ypata nepaliečiama.

Tavo grafas Kuku.
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flartford, Conn. Ant Ilighl- 
F alkūnės New York, Ne\v 
Fra & Hartford geležinkelio 
femnsė du trukiai. Prie to 8 
Bu’mnkai ligosi užmušti, o 35 

sužeistos, terp jų dvi ypa-
8 m>ūinai sužeistos.

ĮO. Greitasis Big 
^^■j^R^eli° truki j, netoli 

' ^BW®°k0 iš relių ir nupuolė 
I ETabę. \ iena- gele- 

■Bbwnas likosi iizmiFtaj. 
Hj^^zierių tapo sužeistų.

Ky. Bėgant trukini 
^^*00viršaus nupuolč <lidelij 

šmotas ir sudąitzė daug \ a- 
Prie to daug žmonių liko- 

Mciai sužeistų. *

tvanai
Mo. 'Nuo smar- 

šitose aplinkinėje i^i- 
krantus upė Missouri ir 

terP Lcavcn- 
Omaha. Vhos žemu- 

aplinkinėje \ anden j 
j daugelis šeimynų per- 
I vietų.

ibis.

k. « 
nusak

s ypa-

SĄNARIAMS S. L. A
XXII seimas Sus. Liet.

Clevelande buvo išrinkęs orga
nu “Vienybę Lietuvninkų”, bet 
“Vienybės L.” išleistojui atsisa
kius, ir nelikus ką pradėt be or- 
no. aš, su patarimu kitų sąnarių 
centrališko komiteto, kreipiausi 
prie “Darbininkų Vilties" su pra
šymu apsiimti patarnauti S. L. A. 
kol įsteigsime savo locną organą. 
“D Vilties" išleistojas sutiko pa
tarnauti, ir prižadėjo duoti “D. 
V.” S. L. A. sąnariams už 
melams..

Taigi draugai ir komisijų 
riai, norėdami ką apkalbėti 
A. labui, kreipkitės prie "Darbi
ninkų Vilties” 119 E. Centre st., 
Shenandoah, Pa.

Centrališkas prezidentas Sus. 
Liet. Amerikos,

V. S. Jokubynas.

t baubo lauko.
^ar^a‘ Colora- 

hiJ-3' ^era*’ šįmet ant 
??ausa. Lietuvių yra 

tdn trįs farmeriai

T^°r^ 1 elegrafistai
e’c8raph Co. nutarė

Am.

$1.00

sana-
S. L.

Mažas Feljetonas.
4- 

Brangiausia Felicija!
Ach, toji durna, durna! Kad 

joj revoliucijonieriai sėdi — tai 
ne paslaptis. Jei kokio ten Alek- 
sinskiai, Rodičevai revoliucijonie
riai — nestebėtina, bet kad popai 
pučia į maištininkų dūdą — tai 
jai? perdaug! O yra tokie popai 
atstovai: šit sėdi Petrov, šit 
Tichvinskij, dar trečias, ketvir
tas.... Jie atvirai sako:

— Męs dabartinės valdžios 
priešai. Mums labiau rupi darbo 
žmonių reikalai, negu valdininkų 
kišeniai. •

Šia tau! Popas ir taip kalba, 
žmonės piktina.

Ech, užsikrėtė Rusija negera 
dvasia. Maištas ant kiekvieno 
žingsnio!

Jie labai mandagus, labai mo
ka gerbti sostą, prieš kiekvieną 
uriadninką ir sargybinį nusiima 
kepurę ir mandagiai nusilenkę, 
šnibžda:

— Ponas sargybini, sosto ram
sti, šaudyk maištininkus, jie kė
sinasi iš bažnyčių atimti žemes ir 
tuo sugriauti katalikų tikėjimą ? , 

O kuomet kareivių rota palei
džia papliūpas į minias, ir maišti
ninkai, kaip musės, krinta, katali
kų kunigai, šokinėdami iš džiaug
smo, ploja rankomis ir šaukia:

— Bravo! Bis! Bis!
Katalikų kunigai verti pagyri

mo?
O Petrov su Tichvinskiu pasi

leidę ir tiek ?
Petrovą net j klioštorių buvo 

įkišę, manė, kad jis ten pasitaisys. 
Kur tau,sugrįžęs pasidarė dar kai
resniu. Suvis jis klioštoriui suge
do, dabar nebenori nė Stolypimii, 
nė žandarams rankos paduoti, pa
sisveikinti. susitikęs su jais, išto
lo jau šaukia:

— Traukitės nuo manęs, jūsų 
rankos aptaškytos liaudies krau
ju?

O durnoj ko tie maištininkai 
popai nekalba — užlipa ant tri
būnos ir stačiai rėžia:

— Gana valdžiai šeimininkauti, 
laikant vienoj rankoj kazokišką 
nagaiką ir šaudyklę, o antroj vir
vę kartuvėms. Jei Rusijoj siau
čia badas, jei žmonės pūna iš ne- 
valgimo — kalta valdžia? Trau
kis valdžia iš kelio — liaudis, dar
bininkai eina; jei geruoju nepasi
trauksi — vistiek tavę, kaip dul
kę, nušluos nuo sosto!

Matai, kaip bliuznija! į juos 
žiuri Piruškevičius, atstovai vy
skupai Eulogijus ir Platonas, gra
sina kumščioms, nagaikomis, o 
jie kalba savo ir tiek! Ir vysku
pų nesibijo!

Niekas nebegelbsti: nė grasini
mai, nė pertikrinimai.

Sykį maištininkus atstovus po
pus pasišaukė pas savę švenčiau
sias sinodas (viršiausia pravosla- 
vijos įstaiga, kurioj ilgus metus 
viešpatavo Pobednoscev).

Pasišaukė ir sako:
— Jus esate maištininkai!
— Męs ne maištininkai, tik 

bartinės valdžios priešai; męs 
rime, kad visi valstybės reikalai 
butų atiduoti į pačių žmonių ran
kas, męs norime, kad butų su
šauktas įsteigiamasis seimas, iš
rinktas visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
betarpišku balsavimu.

— Ko? Jus revoliucijos nori
te! Ar jus nežinote, kad visokių 
seimų reikalautr valdžia užgina? 
Kaip jus išdrįstate prigulėti prie 
revoliucijonieriškų partijų; po
pams užginta prigulėti prie viso
kių partijų, kokios jos nebūtų.

— Męs prie partijų ir nepri
klausome, męs esame bepartyviš- 
ki. .

— Ach, bepartyviški, tai vadi
nas prigulite prie tikrųjų rusų są
jungos?

— Ne, toji sąjunga — juk 
partija, o tamsta sakai, kad męs 
prie partijų prigulėti negalime.

_Gm.... gm.... matote, tik
rųjų rusų sąjunga labai gera par
tija, ją pašventė vyskupai, užtvir
tino valdžia, prie jos reikia prigu
lėti.

_ Užmušėjams ir visokiems 
chuliganams toji partija labai ge
ra todėl, kad jos nariai nesibijo-

da-
no-

ŽODIS IN LIETUVOS 
DUKTERIS.

Jeigu žinočiau, kad šitas straip
snelis neatneš vaisių, tai gaila 
butų ir plunksną beklibinti ir lai
ką brangų beleisti ant tuščio....

Bet turiu viltį, kad šitie žodžiai 
išduos geresnius vaisius negu 
pirma tilpę paraginimai musų 
mergaičių prie mokslo; tikiuosi, 
kad šitas raštas įsiskverbs giliai į 
sesučių širdis, kad jis neišdils, 
kol jos neaplankys Valparaiso 
mokyklą.

> Bet buvau užmiršęs, kad jau 
vasara atėjo — laikas rugpiučio 
musų sesučių — “pikninkų”. O, 
tie^pikninkai, pikninkai! Jie gal 
neprikiš musų sesučių perbėgti 
per šitas eilutes, jeigu katra ir 
perskaitys, tai gal atsimuš į šir
delę ir nuriedės, nusiris teip kaip 
žirniai ant sienos beriami... 
Nežinau.... Vienok reikia kli
binti. ... Na tai ką, Lietuvos du
kros, ramsčiai musų tėvynės ir 
viltis, ar jus dar vis nesapnuoja
te apie mokslą? Ar gal jau 
šiek-tiek pradėjote svajoti apie jį. 
tiktai nežinote kur, kaip ir.kada 
pradėti tą darbą?.... Jeigu teip, 
tai garbė Dievui!

Ne vienai gal iš Jus jau pra- 
skambėjo pro ausis garsai apie 
nedidelį, 
paraiso. 
tiktai 44

Oras čia labai tyras ir sveikas, 
kaip Lietuvoje.

Yra čia mokykla, didele mo
kykla vardu “Valparaiso Univer
sitetas”. Susideda jia net iš de
šimties namų ir vis da atato nau
jų. Iš visų šalių plaukia čia svie
tas, nes mokyklos surėdymas at
sakantis ir visiems prieinamas; 
perėjęs skersai ir išilgai Suvieny
tas Valstijas, neberasi kitur to
kios geios vietos pasimokyti.

Mokinasi čia be jokio skirtumo 
tautos, tikėjimo, arba lyties. Mo
kinių, žemiaus 15 metų nedaug 
tėra, daugiausiai vis suaugusios 
ypatos. Yra ir apysenių. Įstoti 
į šitą universitetą gali kas nori 
ir kada tik nori.

Mokytis galima visokių kalbų: 
angliškos, vokiškos, prancūziš
kos, lotyniškos, ispaniškos, gre- 
kiškos ir lietuviškos. Galima teip- 
gi mokytis: daktarystos, tiesų, 

1 tepliorystos, vedimo knygų ir 
muzikos ant visokių instrumen
tų.

Moksląeiviai gyvena ne moky
klos ruimuose, kaip tai esti semi
narijose, bet kur kas nori — po 

, visą meistelį.
Toj tai mokykloj, du metai at- 

. gal pradėjo spiestis lietuviai, jau 

. šiuomi tarpu esame apie 60 lie- 
• tuvių, o jų tarpe tik viena lietu

vaitė, tik viena! O stebuklai ne
girdėti!! Ir iš tiesų, net širdis 

, suskauda matant tokiais būriais 
iš visų šalių plaukiančias mergai-: 
tęs (netik mergaites, bet ir mote
ris su kūdikiais) ir pažvelgus į 
musų seseris — žiedus Lietuvos, 
tūnančias dar nakties tamsumoj.

Užtatgi, seselės, pasilinksmi
nusios per vasarą, ruoškitės į dar
bą ir jus, o sulaukusios 1 dienos 
rugsėjo, atvažiuokime į mokyklą 
ant šio antrašo: 7 »

Lithuanian Studęnts,Cv 
Room 7, Stilęs Hali, 

Valparaiso, Ind.

Jeigu da kiltų koks klausimas, 
tai, subraukusios laiškelį ant 
augščiaus nurodyto antrašo, ne
užmirškite tiktai įdėti krasos 
ženklelį už du centu, o gausite 
kuoaiškiausius atsakymus ir ka- 
taliogą šitos mokyklos.

Valparaiso studentas.

bet gražų miestelį VaJ- 
Jisai netoli Chicagos. 
mylios.

. PRIETIKIAI LIETUVOJ. . <
Seni žmonės, kurie per visą sa

vo amžj, paskui žagrę eidami, dir- 1 
bo laukus, kad užlaikyti savo ma
žus, mokslą einančius, vaikelius, 1 
dabar metę žagrę, ne vienas už- | 
miršo sergančią pačią ir mažus i 
vaikelius ir išėjo ten, kur daug j 
jau panašių buvo.

Pati mirė, vaikai badą kenčia, 1 
o jis, pasilypėjęs ant akmens, 
išsitiesiąs, galvą pakėlęs augštyn, ; 
kalba apie tokius gilius daiktus, | 
apie kuriuos pats da per menkai < 
išmano,ko ne išmoko,paskui žagrę 
eidama. Jis drąsiai ragina visus 
imti kūjį ir brauningą, žudyti, kas < 
tik gyvo yra ir žagrę kūjų su- i 
mušti.... Jam dabar nerupi, 1 
kad jo pati ir vaikai miršta, kad 
laukai liko nesėti, kad ryt po ryt < 
žmonės neturės ką valgyti.........
Ne, jam rodosi, kad su brau
ningu jis anuotą sušaudys, kūjų 
arklą sudaužys, o per streiką tik 1 
savo priešus badu numarys, o pa
čiai ir vaikams kepti karveliai tie- 
siok į burną atlėks.... Jis ne- ; 
mato, kad pati miršta ir vaikai 
badą kenčia; rodos, nežino, kad 1 
iš numirusių jau nepabunda. Tas 
žmogus ant rytojaus jau visai iš 
proto išėjo.

Pati mirė, vaikai miršta, o jis 
ant barikadų veda. Akis jo ap
dumtos — priešo nepažysta ir 
visus žudo, ką tik patinka. Jau 
į savo sunų-kareivį vamzdį už
veda, bet šis į tėvą pirmiaus pa
taikė. Ir krito senis artojas. Už
migo ant amžių.

O štai jumis, kad ir mano pa
ties atsitikimas, kaip aš, būda
mas da jaunu meškučių, į liūtą 
pavirtau.

Jau man nubodo besitrankant 
po svetimas šalis. Rodos visko 
užteko; ir Amerikoj ir Azijoj, ir 
beveik visos Europos šalyse bu
vau, saldžiai ir karčiai duonos 
pavalgiau. Džiaugsmo ir ašarų 
buvo ir gi pakaktinai. Žandarų, 
kalėjimo, ištrėmimo visko buvo 
man gana jau. Aš nieko nenorė
jau, tik Vilniaus, Vilniaus ir \ il- 
niaus.

Neturėjau čion kalnų auksi
nių. turėjau t ik darbą, galėjau 
laisvose valandose vaikščiot pra- 
tėvių išmindžiotais takais ir man 
to butų pakakę. Ar girioj paukš
čių čiulbčjims, ar Vilniaus žyde
lių skurdas ausis mano pasiekė; 
širdyje visad jaučiausi ramiu ir 
laimingu, nes buvau Vilniuje ir 
darbą turėjau naudingą. Su link
smais man ne teip ramu buvo, 
kaip su nuliudusiais, užtai retai 
susirinkimuose būdavau, retai 
dainuodavau, retai iš namų išei
davau, nes man vienam būdavo 
ramiausia ir linksmiausia, kad tik 
Vilniuje būti.

Taigi, aplankęs sergančią mo
tiną ir pasakęs susirinkusiems, 
kad telegrafo stulpų nekąspotų, 
nes už juos reikės brangiai už
mokėti, sėdau į trūkį ir norėjau 
greičiau į Vilnių pagrįžti. |

Iš džiaugsmo, kad jau miela- 
. sis Vilnius netoli. įsimaišiau* ir aš 

į tarpą kalbančių keleivių. Ne
spėjau ištart: “Caras yra didžiau
sias budelis musų”, kaip štai, su
blizgėjo kardas ant mano galvos. 

, “Galva nekopustas", sakau. Kar
dą išmušiau iš priešo rankos, bet 
tas pašėlėlis išsitraukė iš makš- 
tų revolverį ir taikydamas man 
“tiesiog į akį”, pradėjo gaidį 

’ kelt.... Orientuotis reikėjo grei
čiau už žaibą. Aš žvėrim tapau, 
mano priešas dar ne spėjo iš.šaut, 
kaip jau krito ant žemės sužeistas 

. į ausį ir sprandą.
Trūkis, tik ką išlindęs- iš Lian- 

dvaravo tunelio, lėkė, bet aš, ne
paisydamas jo greitumo, nepaki
lusio sumišimo, šokau iš karo į 
diktoką pakalnę ir, atsimušęs į ke
letą kelmų nukirstų ir nulaužtų 
medžių, atsidūriau miško tanku
myne.

Naktis buvo tamsi ir miglota, 
o sniegas pažliugęs, bet Vilniaus 
aplinkiniai miškai, kalnai 
nės, seni mano pažystami, 
kartą pamatė manę tokiu 
kiu-bėgliu.
Baltas jų žieminis rūbas 
man maloniu patalu, tankiai par- 
puolant. Gailėjaus tik, kad nebu
vo laiko miegot. Kaip tankiai 
parpuolu, teip vėl skubinu pakilt 
ir bėgu, bėgu tolyn, gilyn, o gau
ja šunų nemielaširdingai manę ly
di savo gana bauginančia mu
zika. rodos, kad šaukia aątyn rai
tuosius žandarus ir kareivius, ku
rie pasiųsti buvo iš mylimo Vil
niaus manę sumedžioti.

Aš tai jaučiau gerai, nes tuose 
laikuose buvo stipri apsauga ir 
net abu įėjimus į tunelį saugojo 
sargybiniai nuo revoliucijonierių. 
Taigi, pamatęs, sklaidančius raite
lius, kelis syk medžiuose slapš-

čiausi, o išnykus jiems iš akių, 
eidausi vėl tolyn ir tolyn per ba
las, sumaišymui pėdšakio.

Pribėgęs kur stubelę, negaliu į- 
eiti j vidų, o jei kur įleido, tai pa
prašius kur gerai paslėpti, tuo 
išvaro, sakydami, kad geras žmo
gus vidurnaktyje nesivalkioja.

Aš melavau, kaip išmaniau, bet 
nieko negelbėjo.

Persitikrinęs, kad pas gerus 
žmones nepasislėpsiu, pasukau 
pas žinomą garsų vagilių, keturis 
syk katargoje buvusį.
Buvo da geri keturi verstai bėg
ti, o jau vieną koją ir ranką jau
čiau nekaip. Nepaisant vienok 
skaudėjimo, trenkiau drabužius 
šalin, o kaliošai jau seniai, turbut, 
nuo manęs atsiliko ir vėl pasilei
dau per kalnus, pakalnes. Dieve 
duok greitesnes kojas, kad šunis 
pralenkti. —

Teip bėgau, kaip liūtas, kol, 
spėkų netekęs, kritau prie katarž- 
ninko slenksčio: Sūnų muzika 
prikėlė šeimyninką, kurs, žinoma, 
apgynė manę nuo šunų, kareivių 
ir žandarų, šitam žmogui nerei
kėjo aiškyt mano padėjimą. Ra
dęs manę apalpusį ir kruviną, jis 
jau nelaukė, kol atjos budeliai, 
bet užsidėjo ant pečių ir nunešė 
į savo urvą po seno aržuolo šak
nimis, kur musų bočiai perkūnui 
aukas nešė, kur dabar vagiliaus 
užslėpti turtai, gal ir labai sun
kiai uždirbti. ...

Ant rytojaus, atsigriebęs, norė
jau ranką į kišenių įkišt, išimt 
rublį degtinės pamest, nes labai 
manę troškino, bet pamačiau, kad 
to pats nepajiegiu padaryt. Ran
ka ir koja buvo labai sutinę, dra
bužiai perpjauti, kišeniai išdžiuvo 
teip, kad jau negalima buvo rasti 
ne tik auksinių ar sidabrinių, bet 
nė juodų varinių. Pinigų man 
ne gaila ir dabar vežiau juos “Vil
niaus Žinioms”, 
skutį “Skardui” 
streikuojantiems 
vo, bet gaila mano Išgelbėtojo, 
kurio aš jau nemačiau niekur.

Liūtas.

“Skarde” skelbiami visi žmonių 
raštai j astovus, o iš Amerikos nė 
vieno nemačiau. Ar-gi jums ne
berupi laisvė žmonijos ir gimtinė 
šalis? Čia visi prislėgti, bijo išsi
žioti, ant galo užginta minėti tei
sybę. O iš ten galite atvirai iš
metinėti valdžios šunybes, kanki
nimus nekaltų žmonių, mėtymus 
suluptųjų pinigų. Jeigu neprilei
stų tokių raštų prie atstovų, tai 
nors pasklis garsas po pasaulę, 
jog žmonės ne tyli, mato savo 
skriaudas, drebia teisybę valdžiai 
j akis. Kelkite tokius projektus 
susirinkimuose, ar viešai kur pra
kalbėkite j visuomenę ir tuojau 
skelbkite laikraščiuose, tuomi gal 
suk liudysit valdžiai gauti paskolą. 
Nes dabar tik taikinasi su durna, 
kol ištrauks iš kur keletą šimtų 
milijonų, 
durnai ir 
Šaukite, 
kitę spėka
stoti ir ginti savo tiesas. Jums 
bepigu, ne taiko j jus karabinas 
ir durtuvas už kiekvieną išsižioji- 
mą. Pas mus bėda: užrišti dan
tis, užsmaugtos gerklės, o drąse- 
sniemsiems — net kartuvės pasta
tytos. Lik sveikas.

Tavo Motina.

Gavusi, tuoj į sprandą 
smaugs dar baisiau, 
rašykite, pasirody- 
galinti kas valanda

pakal- 
pirmą 
smar-

buvo

‘Ūkininkui", bi- 
ir keletą rublių 
ir šiek tiek sa-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
“Vilniaus Žinios ’merdėjo, mer

dėjo, ant galo ir užsimerkė. Gaila ? 
Nors ne |>er kas buvo jų pakrai
pa, bet vis gi buvo dienraštis; da
bar likome 1* jokio, o kuo skau
džiau. jog pasirodė didžiausias 
menkumas ir silpnumas musų lie
tuvių. kad nė to menko, vieninte
lio dieraštėlio negalėjome paturė
ti, neištesėjo prenumerata išleidi
nėjimui, pasirodė visiškai mažas 
skaitlius skaitytojų. “L. Ūkinin
kas" ir gi silpnutis, kaip ir nedrą
sus - nusigandęs, bijo talpinti kiek 
drąsesnius straipsnius. Kaip pa
ėmė “U-ką" į savo rankas naujas 
redaktorius, tikėjomės nuo jo dau
giau. bet nusivylėme, rodos, kad 
dar baigštesnis tapo. "Skardas" 
vėl blogai eina, per savo atvirumą 
tankiai esti konfiskuojamas. Ir 
teip, kur trumpa, ten ir trūksta. 
Nebeturime nė ko pasiskaityti. 
Per nedėlią lauksi pačios, — pa
reina tuščia ir buk tu žmogus gu
drūs, gyvendamas kaip maiše. 
Visas žinias ir visokias naujienas 
semiame iš gudiškų laikraščių, tik 
— nelaimė — ne visi moka skai
tyti. Ant pavasario — ką pada
rysi, — ir mažiau skaitant gali
ma prikentėti. Oras dabar pui
kus. medžiai, miškai sprogsta, kiti 
net į žalumą jau metasi. Paukš
čiai visokiais balsais čiulba.......

Šiądien pas mus 1 gegužės, dar
bininkų šventė, puikus rytmetys 
išaušo, malonu kvėpuoti kvepian
čiu oru. sykiu ir širdį suspaudžia 
mintįs, jog šiądien, gal kur po 
miestus ir gi pasilies kraujas, jei
gu darbininkai panorės . pakelti 
galvą, vėl slėgs jų sprandus val
džios kulkos, kardai ir nagaikos. 
Teip jau pripratome prie kraujo 
kvapo, jog ir gryniausiame ore ro
dos jauti žaizdas.... O kas duos 
gryną orą pakvėpuoti kalėjimuose 
sukištiems? Arba velkamiems va
gonais į šiaurę musų broliams 
kovotojams? Kame jiems pava
sario oras?

Kas čia yra — kuris šimtas? 
Norėtumei, rodos, linksmą, link
smiausią laišką parašyti, šmakšt 
ijb ■ (įdundėjai į liūdniausias min
tis? Atrašyk, kas prie jūsų begir
dėti — smagiai svajojate? Susi
rinkimuose tarkite kokius projek
tus, rašykite musų atstovams į 
durną, jie šaukia patarimo — pa
laikymo. Jus — musų geriausioji 
ir tvirčiausioji spėka — išbėgote 
Amerikon, bent iš ten atsiliepki
te, reikalaukite liuosybės, paleng
vinimų, rašykite su daugybe para
šų! Atstovai, gavę tokius raštus, 
bent turės ant ko remtiems, ro
dys reikalavimus visuomenės.

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVOS 
VISUOMENE.

Neseniai Vilniuje įsikūrusioj i 
“Lietuvių Mokslo Draugija" pra
dėjo taisyti Vilniuje knygyną ir 
muzėjų. Kadangi tai yra viešas 
musų tautos reikalas, draugija 
kreipiasi j lietuvių laikraščių re
dakcijas, prašydama paaukauti jų 
redaguojamųjų laikraščių kom- 
pletus ir po vieną jų išleistų kny
gų egzempliorj; teip-pat draugija 
prašo visuomenės rinkti ir siųsti 
Mokslo Draugijai visokių knygų, 
raštų ir šiaip - jau įvairių retesnių 
daiktų, turinčių vertę Lietuvai ti- 
rinėti iš atžvilgio į jos senovę ir 
dabartį, j jos būdą. meną,, (dailę) 
ir teip toliau. Pageidaujama ra
štai ir knygos ne vien lietuvių 
kalboj, bet latvių, lenkų, rusų ir 
kitomis kalbomis rašytos, kad tik 
jos iš augščiau minėto atžvilgio 
tiktų Mokslo Draugijai. Pradžia 
yra jau padaryta; keliatas musų 
tautiečių paaukavo Mokslo Drau
gijai ne mažai naudingu knygų. 
Tikimės, jogei ir kiti tautiečiai 
paseks tų keliato aukautojų pa- 
veizdį ir savo įnašomis su t virt į s 
draugijos knygyną ir muzėjų. 
Knygas ir kitus daiktus, Mokslo 
Draugijai aukaujamus, tuo tarpu 
prašome siųsti šiuo adresu:

Vilnius, Antakalnio Pakrante 
(Antokolskij Bereg) namų No. u 
Antanui Smetonai.

Lietuvių Mokslo Draugijos Ko
miteto vardu:

D-ras J. Basanavičius.
Draugijos Pirmsėdis.

Jonas Vileišis,
Sekretorius.

A. Smetona,
Knygininkas.

Kitų laikraščių prašome at- 
spauzdinti.

LIETUVOS REVOLIUCIJO- 
NIERIAI.

No. 4 “Lietuvos" tilpo Senio 
Demokrato straipsnis, užvardytas: 
“Lietuvos revoliucijonieriai".Kam 
S. D. rašė. — matyti iš jo rašto: 
rūpėjo žmogui, pagal savo proto 
išgalės, išaugštyti "skramnus“ de
mokratus, už tai kad jie, girdi,mo
ka tylomis varyti Lietuvai nau
dingą darbą ir nužeminti "neviež- 
lybus” socijaldemokratus. kurie, 
girdi, tik šaukia, tik giriasi ir sa- 
vę rekliamuoja doliarių dėlei. 
Straipsni Senis D. šitaip užbaigia: 
“Amerikiečiai lietuviai! Sekite 
daugiau Lietuvos gyvenimą, dau
giau duokite teisingos musų dar
bų kritikos!"

Kaip kam, o man iš viso Senio 
D. rašymo geriausia patiko pats 
galas. Tikrai, gerai amerikiečiams 
patarė: jeigu jus, amerikiečiai, 
remiate revoliucijos judėjimą Lie
tuvoje, būtinai reikia jums žinoti, 
kas Lietuvoj dedas, kas ten ir ką 
veikia, nes kitaip ir patįs galite 
pasilikti suklaidintais ir revoliu
cijai gali būt nekoks parėmimas.

Senis D. matomai patiko ne tik 
man, bet ir “Lietuvos” redakcijai: 
pirma, parašiusi apie Lietuvos de
mokratus straipsnį, kuriame juos 
drąsiai snaudaliais pavadino, po 
Senio D. rašto redakcija sako, 
truputį užsimąsčiusi: “Męs ir 
geistume daugiau apie Lietuvos 
krutėjimą žinoti, bet ką daryti: 
“tėvynės iš Chicago nesimato, o 
lietuvių laikraščiai nepaduoda pil
no revoliucijos paveikslo.

Spėju, kad užsimąsčiusios re
dakcijos atsakymas pradžiugino



Senio D. širdį; jeigu pirma “Lie
tuva” neva iš augšto žiurėjo ant 
demokratų, o paskui, straipsnį 
perskaičius, užsimąstė, tai jau ge
ras ženklas; matomai, straipsnis 
ją pertikrino, ar berit davė jai 
daug naujų žinių ir minčių, apie 
kurias verta pagalvoti;

Manau, kati pirmas pasisekimas 
paskątįs Šeinį D. dažniau už 
plunksnos imties ir daugiau ame
rikiečiams suteikti žinių apie Lie
tuvos gyvenimą. Žinąu bet gi, 
kad to gyvenimo apsireiškimų 
daugybė; vienam žmogui juos nu
piešti ir išaiškinti visai negalima; 
todėl, užjauzdamas Senio D. no
rams, pamėgysiu jam padėti. Ra
šysiu ir aš amerikiečiams - lietu
viams apie tai, kas Lietuvoje dė
jos ir dedas, kokios partijos ir ką 
ten veikia. Pirmam kartui paim
siu tą-patį klausymą, ką ir Senis 
D., — apie Lietuvos revoliucijo- 
meriusi. i

Iš anksto atsiprašau, kad, 
straipsnį berašydamas, dažnai už 
S. D. užklausiu. Pats jis kaltas: 
rašydamas, perdažnai rūpinos už
dėti amerikiečiams ant nosies “de
mokratiškus” akinius. Mano 
nuomone, tie akiniai yra menkos 
vertės ir, pro juos žiujrint į Lie
tuvos gyvenimą, daugelis daiktų 
išrodo netikusiai. Netikusias vie
tas mėgįsiu taisyt.

Savo straipsnio pradžioje Senis 
D. sako, kad Lietuvoje revoliuci- 
jonieriais esą rie vien socijaldemo
kratai, bet ir demokratai ir tai ne 
tik sako, bet ir prirodinėja. Lie
tuvių suvažiavimas Vilniuje 1905 
metais, suvažiavimas, kuris, girdi, 
“padaręs revoliuciją Lietuvoje”, 
buvęs sušauktas ne s-demokratų, 
bet d-ro Basanavičiaus su kai-ku- 
rių demokratų I pagelba. Suvažia
vimo nutarimus statę ir juos gy- 
veniman vykdinę vėl ne socijalde- 

* mokratai, kurie “tik šaukė, rėkė”. 
Kol s.-demokratai rėkę.tuli demo
kratai. anot Senio D., rašę valstie
čių reikalavimus ir dėję pamatus 
“valstiečių sąjungai”. Kuomet pa
matai tapo uždėti, reikalavimai ir 
parašyti ir valstiečiai, priėmę juos 
rankų plojimu kuomet jie likęiš- 
spauzdinti ir po Lietuvos kaimus 
išvežioti, daugybė raštininkų, mo
kytojų ir kitų valdininkų liko nuo 
vietų atstatyti, — tokia tatai bu
vus nutarimų pasekmė.

Pagaliaus, Lietuvos demokratai 
ir tautininkai ne tik nutarimus ra
šę, bet ir vykinę, kiek įgalėdami, 
anot Senio D.

Iš tų prirodymų Seniui D. aiš
ku. pirmučiausia, kad demokratai 
yra revoliucijonieriais ir dargi 
“cnatlyvi" revoliucijonieriai, nes 
moka savo darbą tylomis dirbti; 
antra, kati socijaldemokratai yra 
rėksniai, kurie dėlto rėkia, kad 
nori gauti iš amerikiečių pinigų.

Ar teisingai Senis D. prirodinė
ja’

Sutikčiau su juo pilnai, jeigu 
jis, vadindamas demokratus revo- 
liucijonieriais, pavadintų juos po
pieriniais revoliucijonieriais. Tei
sybė, Senis D. sako, kad revoliu
ciją Lietuvoje padaręs Vilniaus 
suvažiavimas, kad dėlto pradėję 
Lietuvoje griūti senovės įstaigos 
ir valdžios bernai iš jos bėgti, jog 
tokias pasekme^ padarę “valstie
čių nutarimai“. Demokratai pa
rašė nutarimus, užsimojo tuo po
pieriniu kardu ant caro valdžios, 
ir ta valdžia vos galą negavo. 
Kokia galybė pačiam suvažiavi
me, o labiausia “valstiečių nuta
rimuose“, kuriuos demokratai su
rašė. Pridursiu dar, kad panašus 
Senio D. prirodinėjimai yra tai 
typiški, paprasti demokratu priro
dinėjimai; kaip prirodinėja S. D., 
teip' moka prirbdinėti kiekvienas 
demokratas, —Esenas, jaunas ir 
kuprotas.

Suprantamas daiktas, kad su 
panašiomis Senio D. pažiūromis 
į revoliucijos spkeltojus nesutin
ku. Sočijaldcmiokratų, o kartu ir 
mano supratimų, revoliuciją pake
lia minios, slegiamos ir vargina
mos netikusio surėdymo. Revo
liuciją pakelia’ 'minios, o stumia 
minias prie revoliucijos minios 
reikalai, labiausiai jų kūno, eko- 
nomiJkiejie reikalai. Kuomet 
tvarka, kartu, žinoma, ir politiš
kas draugijos surėdymas, lieka 
žmonėms netiktasis ir pradeda ją 
slėgti, minios ima iškarto blogą 
tvarką atjausti, paskui suprasti 
kame yra tvarkps blogumas; pa
skui ar Šiokiu ar tokiu budu stih 
pranta, kokios atmainos reikia se- 
namjam surėdyme padaryti, pa
skui stato savo reikalavimus, pra
deda apie juos spiesties ir progai 
aUįus, kįla, ant galo už juos kovo
ti. I£įla revoliucija.

Jei Pilstanti niinia įsteigia kokį

savo atstovų suvažiavimą įreng
ti, tai tas rodo, kad minių susipra
timas ir susirišimas yra gana pri
brendęs. Tačiaus niekuomet pats 
susivažiavimas negali pakeiti re
voliucijos. Susivažiavimas tegali 
žodžiais pasakyti tai, ko nori jį 
iškėlusios minios, ką jos žada da
ryti. Susivažiavimas tegali kįlan- 
tį judėjimą sutvarkyti.

Teip galima suprasti revoliuci
jos priežastis, ir jei Senis D. ki
taip apie tai mano, tai tuo tik pa
rodo, kad jo akįs nustojo šviesu
mo ir mato vien artymiausiv.s 
daiktus. Kaip augščiau minė:au, 
tai nėra vieno Senio D. ypatybė: 
panašiai protauja beveik kiekvie
nas demokratas, nes jie per maža 
vertės pripažįsta ekonomiškiems 
minių reikalams ir perdaug — po
pieriniams nutarimams. Ta de
mokratų protavimo ypatybė — tai 
yra viena priežastis, dėlko norė
čiau juos popieriniais revoliucijo
nieriais vadinti.

Tačiaus gal Senis D. pasakys: 
tegul demokratai nėra gabus pro
tauti, užtai jie gabus darbą dirb
ti, — jie Lietuvos revoliuciją už 
apynastrio vedė. Tegul būna, 
kaip Senis D. nori; tegul svar
biausi demokratų nuopelnas bus 
jų praktiškasis darbas. .

Pažiūrėsim tuomet, ką jie re
voliucijos metu yra padarę. Pra
dėsim, kad ir nuo Vilniaus suva
žiavimo. Senis D. sako, kad su
važiavimą sukvietė d-ras Basana
vičius su tūlais demokratais. Kiek 
man žinoma, d-ras Basanavičius 
su padėtojais ne tik-suvažiavimą 
sukvietė, bet sutaisė jam dienos 
tvarką, tai yra: surašė, apie ko
kius klausymus reikės susivažia
vime kalbėties, bet paskui tvarka, 
ačiū socijaldemokratams, buvo vi
sai kita priimta.

Iš paties raportų užvardyjimo 
jau aiškiai buvo matyti, kad su
važiavimo rengėjai, nors gyveno 
revoliucijos metu, bet mažai tą 
re\oliuciją juto ir dar mažiau rū
pinos ją sudrutinti ir išnaudoti 
“tėvynės labaui”. Kiek buvo de
mokratų nuopelno dienos tvarkos 
sustatyme, negaliu žinoti; tą tik 
žinau, kad prieš panašią tvarką jie 
neprotestavo ir kitokios, labiau ti
kusios tam metui nebuvo padarę.

O vis tik suvažiavimas 
raportų neišklausė. Senis D. apie 
tai tyli ir už tai man priseina jį 
pavaduoti. Kuomet p. Dovoina 
Silvestravičius buvo jau beinąs 
savo referetą skaityti, socijalde
mokratai ėmė, anot Senio D., 
“šaukti”, kad ne metas tautos gi
minių jieškoti tada, kada visoj val
stybėj eina kruvina kova ir liau
dis rengiasi griauti senąją tvarką. 
Socijaldemokratai tol “šaukė”, kol 
visi referentai neįsidėjo savo vei
kalų j savo kišenes, o suvažiavi
mas nepriėmė socijaldemokratų 
programos, sudėtos tik iš trijų 
klausymų: 11 įKoks yra dabar 
padėjimas Rusų valstybėj ir Lie
tuvoj ; 2) Koksai politiškas surė
dymas yra Lietuvai reikalingas ir 
3) Kokiu budu reikia už tą naują 
surėdymą kovoti.

Socijaldemokratai nesiliovė 
“šaukę”, kiekvieną klausimą svar
stantį Jie visur pastatė eilę savo 
kalbėtojų, kurie aiškiai piešė da
bartinį padėjimą, aiškiai rodė, prie 
kokios tvarkos reikia Lietuvos 
varguoliams eiti, pagaliaus, ai
škiai nurodė kovos įrankius. Tą 
visą jie darė be “politikavimo”, 
kaip tai dažnai musų demokra
tams tinkas, ir už tai susivažiavi
mas išdavė socijal-demokratams 
neblogą atestą. Susivažiavimo 
pradžioj tik mažas būrelis žmo
nių sustojo po kaires, ties s-d., 
tačiaus juo tolyn ėjo ginčai ir ai
škėjo susirinkusiems partijų pa
žiūros, juo daugiau žmonių linko 
į kairiąją pusę ir suvažiavimo pa
baigoje uč socijaldemokratų su
manymus balsavo didesnė susirin
kusiųjų pusė, — jie, matomai, ne
peikė s-d. už tai, kad jie “tik šau
kia, tik rėkia", anot Senio D. pa
sakymo. Priešingai, demokratų 
prakalbos buvo viena svarbiausių 
priežasčių, dėlko suvažiavimas to
kius, o ne kitokius nutarimus pri
ėmė. Ant galo, primysiu, kad 
net nutarimų statyme socijalde
mokratai veikliausia dalyvavo, 
juos formulavę ir padėję galutinai 
ištaisyti.

O ką tuo tarpu darė de
mokratai? Jie kas kartą vis la
biau "pyko” ant socijaldemokratų 
ir bepykdami, vis aiškiau slinko 
ir savo prakalbose ir savo veiki
me į tiesiąją pusę, kur buvo susi
metę dauguma drutesniųjų ūki
ninkų ir kunigai su savo gaspadi- 
nėmis. Apie “tiesiąją” pusę pri
minęs, nenoriu, žinoma, tuo pasa
kyti, kad per suvažiavimą demo

kratai ne revoliucijonieriais pasi
rodė, nes, kaip žinoma, anoj ga
dynėj patįs klebonai į revoliucijo
nierių eiles buvo įsirašę. Paduo
tomis čia žiniomis remdamasis, aš 
tik drįstu tvirtinti, kad Senis D., 
apie suvažiavimą kalbant, “neda
vė teisingos socijaldemokratų dar
bų kritikos”.

Bet tiek to, anot Senio D. Nuo
pelnai per suvažiavimą, mano 
nuomone, nėra toks darbas, už 
kurį vertėtų bent kam vainikus 
pinti. Daug svarbiau yra žinoti, 
kas keno buvo gyvenime dorama.

Ugi demokratų buvo daroma, 
— sako Senis D.: — “jie kaip kas 
galėjo, vykino suvažiavimo nuta
rimus”.

Kad butų suprantama, ką rei
škia žodžiai: “vykinti susivažiavi
mo nutarimus”, reikia priminti, 
kad suvažiavimas nutarė: išvyti 
iš Lietuvos policiją, atstatyti se
nuosius valdininkus, naujai per
taisyti valsčių ir mokyklas, nebe
mokei mokesčių, nebeduot val
džiai kareivių ir rengties prie gin
kluotos su jaja kovos. Pirma, ne
gu tą darbą plačiai pradėti, reikė
jo minia prie jo parengti, bent iš
aiškinti suvažiavimo nutarimai ir 
parodyt, ką ir kaip daryt. t

Dauguma dalyvavusių susirin
kime, nors supratę pačią permai
nų dvasią, negalėjo dėl ne
prisirengi mo vadovauti tame dar
be ir todėl vienu kartu daugelyje 
vietų valstiečiai pradėjo reikalau
ti “vadovų”.

Ar atmena, Senis D., prie ko jie 
tuomet atsikreipė? — Visur reika
laujama buvo “cicilistų” ir tik “ci- 
cilistų”. “Demokrato vardas nė 
tuomet, nė dabar nebuvo ir nėra 
platesnei miniai Lietuvoje, žino
mas, išskyrus kai - kurias labiau 
susipratusias Suvalkų gub. vietas. 
Ką rodo tas faktas? .... Tą, tur
būt, kad demokratiškai Lietuvos 
visuomenei ir tuomet ir dabar 
vien socijaldemokratai yra žino
mi, kaipo veikianti revoliucijonie
riai. Minia įprato skaityti jų at
sišaukimus, klausyti mitinguos jų 
rakalbas, dalyvauti jų demonstra

cijose ; minia “cicilistus" pažino 
ir kas svarbiausia, jiems įtikėjo.

O gal demokratai, tuščios gar
bės vengdami ar konspiracijos 
dėlei, stodami prieš minią, visuo
met socijaldemokratais pasivadin
davo?

Negalėdamas dėl vietos stokos 
smulkiau peržiūrinėti paskutinių 
dviejų metų atsitikimus, vis tik 
nurodysiu dar vieną faktą, kuris 
bešališkai ir aiškiai liudija, kas 
Lietuvoje revoliucijoje dalyvavo. 
Kaip, žinoma, po laisvės dienų už
ėjo pas mus smarkiausia reakcija. 
Skraidytojų būriai ir policija už
klupus, išgaudė visus, kas bent 
kiek veiklumu savo krašte pasiro
dė ir susodino į kalėjimus. Kiek 
buvo tuomet ir vėliau Lietuvos 
kalėjimuose demokratų ir kiek so
cijaldemokratų?

Galiu pranešti, kad tiek Kauno, 
tiek Suvalkų gubernijoj ant de
šimčių “cicilikų", prisieidavo tik 
vienas, kitas demokratas.

Tuodu įžymesniu visuomenės 
gyvenimo apsireiškimu iš netoli
mos praeities, stoka bent - kokio 
rimtesnio darbo miniose pastaruo
ju laiku, ar tas minias organizuo
jant, ar bent agituojant, pakanka
mai aiškiai renio, kiek musų dę- 
mokratai dalyvavo gyvam revo
liucijos darbe miniose. Drįstu 
tvirtinti, kad minia jų ligšiol dar 
nepažįsta nė kaipo revoliucijos, 
nė pagaliaus. kaipo visuomenės 
veikėjus.

Kuo gi demokratai dar savo re- 
voliucijingumą prirodys? Senis 
D. pataria amerikiečiams: pase- 
kit demokratų laikraštį ir atsišau
kimus !

Gerai, tebūna valia tavo, — pa- 
seksim. Dėl vietos stokos susto
sim tuo tarpu bent kiek ant de
mokratų laikraščio “Lietuvos LT- 
kininko”, — bene ten rasim revo
liuciją?

Kuomet Lietuvoje atsirado 
“baudžiamiejie būriai", reakcijai 
prasidedant, “Lietuvos Ūkinin
kas”, kaip visi atmenam, dar ma
žas buvo: “burių" nusigando ir 
drąsus žmonės, o jaunam, mažam 
nė dyvo nėra. “Liet. U-kas” iš
karto smarkiai krūptelėjo ir nuo 
to laiko paliko baugus, nedrąsus, 
o per tai dideliai su visais “vieč- 
lybas”, kaip žemaičiai sako.

Kuomet laikraštis, imdavo 
caro valdžios darbus kritikuoti, 
daryda /o tai taip gudriai, kari gu- 
driausiejie valdžios tarnai tos kri
tikos nejauzdavo. Kuomet pradė
davo kartais savo “politiką" ko- 
1ciam klausime vesti, tai nė pats 
laikraštis dažnai nenutuokdavo, 
kokiu keliu j it eina. Sakysiu,

prasidėjus rinkimams į pirmąją 
durną, »fiė demokratai, nė jų lai
kraštis ilgą metą nežinojo, ką 
jie dirba) boykotuoja rinkimus, 
ar neboykotųoja. Iš vienos pu
sės kaip} ir boykotuoja, iš kitos, 
— kaipdir ne. Prasidėjo pirmo
sios dūmos posėdžiai, o “L.U.” 
vis senosios taktikos laikėsi. Kaž
kurios partijoj skubinosi durną 
išnaudotj minių revoliucijizavi- 
mui, kitos — minių nuraminimui, 
o musų^emokratai — nė vienam, 
nė antram tikslui. Visi jų durnos 
darbų skelbimai, taip paprastai 
būdavo redaguojami: toks ir toks 
durnoj šitaip fra pasakęs; kitas 
jam šitaip atsakęs; tretysis dar 
šitaip pridūręs, o kas iš to vi^co 
išeis — pamatysime. Tame ‘pa
matysim” tilpo kuone visa “L. 
Ūkininko” “politika”. •

Tiek-pat aiškus buvo jo santy
kiai ir su dvtsiškija. Reakcijai 
Lietuvoje įsigalėjus, tūla musų 
dvasiškijos dalis šaukte šaukė per 
pamokslus ant revoliucijonierių, 
tačiaus minėdama vien “cicili- 
kus”. O dėlko "L. U.” nė karto 
neišdrįso prieš revoliucijos šmei- 
žėjus balso pakelti, faktiškai tuo 
pripažindamas, kad kunigai kalba 
ne apie demokratus, kad revoliu
cija jam ne galvoj, jeigu nelaikė 
už reikalinga ginti ją nuo juoda
šimčių terliojimo. Ir taip dėjosi 
su “L. U.” lig paskutinių laikų.

Kiek buvo “L. U.” “viežlybas” 
su valdžia ir kunigija, matyti, 
kad ir iš to, jog per visus praei
tus 1906 metus, didžiausios reak
cijos metus, valdžia nesukonfis- 
kavo nė vieno “L. V ” numerio, 
kuomet iš 32 “Naujosios Gady
nės" numerių policijos tapo kon
fiskuota 11 numerių. Net kuni
gai, bedieviškoms išvadinę “Vil
niaus Žinias”, nepavadino bedie
viu ir nedraudė savo “avelių" 
skaityti “L. U.”

Suvedu dabar į vieną vietą vi
są, ką ėsu augščiau apie demo
kratus pasakęs ir, kreipdamas jau 
ne į Senį Demokratą, bet į jus, 
lietuviai-amerikiečiai, klausiu jų- 
sų: kan)c gi revolicijingumas 
partijos, kuri nemoka suprasti 
tikrų revoliucijos priežasčių, ku
ri didžiausio sukilimo metu ne 
nevadovavo, bet tiesiai nepasiro
dė kiek žymiats^ukilusiųjų minio
se, kur^ net savo raštuose 
“minkštais*liberalais temokėjo 
būti, niekuomet ne revoliucijonie
riais.

Man bent aišku, kad demokratų 
darbai liudija prieš pačius demo
kratus. Daugiau dar pasakysiu: 
tvirtinu, kad demokratai ne tik 
nėra revoliucijonieriais, liet nėra 
net politiška partija, o tik inteli
gentų būrelis ir, pranašu nebū
damas, pranašauju, kad demokra
tai ir ateityje negali būt revoliu- 
ęijonieriais. Suprantama dėlko: 
kuomet politiškam krašto gyve
nime pradeda minios dalyvauti, 
tuomet tokia partija tegali turėti 
šiokį ar tokį svarbumą savo kraš
te, kurią minia remia. Bet minios, 
stodamos vienos ar kitos partijos 
šalininku, pasirenka iš jų geriau
sią sau tą, kuri stropiausia gina 
kiek galima, visus jos reikalus, 
labiausiai ekonomiškuosius. Ka
dangi ekonomiškaisiais savo rei
kalais minia yra gyvenimo su
skirstyta į kliasas, kadangi klia- 
sos turi savo ypatingus ir kitoms 
kliasoms priešingus reikalus, tai, 
norint būti politiška partija,, rei
kia palikti vienos kokios nors 
kliasos reikalų apginėju, jais vi- 
su-pirma ir pilnai rupinties ir tiek 
su kitomis te būt susirišusią, kiek 
to reikalauja gyvi kliasos reika
lai. Jokiu budu negalima dviem 
dievam iškarto tarnauti.

Tuo tarpu musų demokratai 
nenori Švento Rašto žodžių klau
syti. Jie sakosi ėsą išreiškėjais 
ir kovotojais už lietuvių visuome
nės reikalus. Patrijotiška jų šir
dis tiek yra didelė, kad joje iš
tenka vietosi drūtam, viduriniam 
ir mažam ūkininkui, joje telpa 
kartais net dvarininkas su kuni
gu — iš vienos pusės ir darbinin
kas — iš kitos. Jie visais rūpi
nasi, tik nieko neaprupina.

Bet dėlto,"kad ilemokratai taip 
daug stengias apžioti, jie nieko 
negali tvirtai įsiti’ėrti. Rūpinda
mies visais,,l jie bendraisiais vi
suomenės rėikalaik tegali rupin
ties, — kalba, mokyklomis, poli
tiškų tiesų išgavimu. Tačiaus ir 
tuose klausimuose jie paviršium 
tegali plaukyti. Juk norėdamas 
bent-kam prirodyt naudingumą 
šiokios ar tokios permainos, rei
kia jam išaiškint, kad permaina 
pagerįs visų-pirma medžiagišką
jį jo padėjimą, jį pasotįs ir sušil
dys, reikia, vadinas, vesti agita
cija ant pamato ekonomiškųjų

reikalų. O panašios agitacijos 
musų demokratai tiesiog bijosi; 
jie supranta, kad tuomet jiems 
priseitų. kalbant su mažažemiu, 
pirma apsidairyti, ar jų negirdi 
drūtasis ūkininkas ir adverniai. 
Todėl ir pasirodo, kad demokra
tai, stodami už bendruosius Lie
tuvos reikalus, moka juos girti 
tik žodžiais ir tai bendrais, maža 
ką rodančiais žodžiais. - Todė 
suprantama, kad demokratai ne 
tik nesigilina į visuomenės gyve
nimą, bet ir nenori gilinties, bijo 
gilinties; jie negali pertai rem- 
ties minia ir dirbti tarp jos, pasi
rinkę sau vieną kokį aiškų poli
tikoj kelią, — jie linksta, svyruo
ja tarp turtingo ir beturčio, kaip 
ta lendrelė, šiaurės vėjo supa
ma.

Ir toliai, pasakysiu, svyruos, 
kol drąsiai ir tvirtai neįsitvers 
kokios-nors musų krašto kliasos 
ir neveidmainingai ims jos reika
lus gint.

K. M.
P. S. Be abejo, man bus už- 

mėtinėjama, kad, rašydamas apie 
mūsiškius demokratus, tyčioms 
nepaminėjau apie tokius jų dar
bų apsireiškimus, kurie gali liu
dyti jų “revoliucijingumą”. Pir
moje eilėje bus, žinoma, nurody
ta, kad pastaruoju laiku “L. U.” 
aštriau ėmė valdžios darbus kri
tikuoti, ima“fajero” duoti kuni
gams atžagareiviams ir juoda- 
šimčiams, kad, pagaliaus, demo
kratų partija pagimdė kuone so- 
cijalistų-revoliucijonierių — “Lie
tuvos Valstiečių Sąjungą”. Per
spėdamas panašius užmetimus, 
paaiškinu, kad slėpti minėtųjų 
pas demokratus apsireiškimų ne
manau ir nenoriu. Jei šiame 
straipsnyje nieko apie juos neuž
siminiau. tai dėlto vien, jog tuose 
apsireiškimuose nematau svar
besnės vertės, — jie visai nero
do, kad demokratams butų pra
dėję tikro "nepaklusnumo” ragai 
augti; demokratai tik bent-kiek 
ima šerties, nes atėjo metas plau
ką mainyti. Nesustoju ilgiau ant 
šio dalyko, nes viliuos neužilgo 
vėl prie jo grįžti ir plačiau pa
aiškinti.

K. M.

I§ VISUR.
|| Caras išleido dar vieną svar

bų savo manifestą, kuriuom dalei- 
džia be jokio tšsiteisinimo guber
natoriams: Novgorodo, Oloneco, 
Pskovo, Riazanio, Smolensko, 
Tvero ir Jaroslavo, uždaryti kiek
vieną jiems nepatinkantį laikraš
tį, išvaikyti be sūdo kiekvieną su
sirinkimą, išgabenti be sūdo ypa- 
tas Siberijon; uždėti ant kiekvie
no be sūdo bausmes iki 1000 
rubl. ir 3 mėnesių kalėjimo. Mat 
čia paminėtose gubernijose val
džios laukia kaimiečių sukilimo.

Maskoliškiejie socijal-demo- 
kratai Finlandijoj atlaikė susirin
kimą ir, terp kito ko, nutarė 
dabar ne kelti visuotino streiko, 
kadangi išto vien randas* turėtų 
naudą. Tūli buvę susirinkime 
durnos atstovai sugrįžo Peterbur
gan; iš jų Fedorov irFomišev li
kosi sifareštuoti ir pergabenti į 
Petro’ ir Povilo tvirtynės kalėji
mą. Kalėjimas tasai jau pri
kimštas, todėl patalpinimui areš
tuojamų atsėjo net kazannes 
atiduoti, o kareivius perkelti į 
šėtras.

| Maskoliškiejie stačiatikiškie- 
jie vyskupai turi dar didesnes al
gas negu caro jenerolai, užtai dar
bininkai turi pasiganėdinti bado 
algomis.. Maskvos mitropilitas 
turi 7(1000 metinės algos, Peter
burgo mitropolitas 259000 rubl.; 
Kijevo mitropolitas 84000 rubl.; 
Vladimiro ir Kazaniaus po 50000 
rubl., daugiausiai vienok gauna 
Novgorodo mitropolitas, nes 307- 
500 rubl. *

| Susirėmime Prancūzijos vy
no augintojų ir jų draugų su ka- 
riumene mieste Narbonnoj 5 ypa- 
tos likosi užmuštos, o 100 su 
viršum ypatų tapo sužeistų, o 
terp tų yra ir mirtinai sužeisti. 
Kareiviams buvo prisakyta šauti 
ne į žmonis, bet augščiau jų gal
vų, šovė jie vienok tiesiok į žmo
nių pulkus.

Į| Varsavoj policija susekė pa
slaptą revoliucijonierių spaustu
vę ir paėmė daug atsišaukimų. 
Varšavoj užstojo vėl bjauriausia 
reakcija. Kratos namuose" ir 
areštavimai nesiliauja. " Kazokų

sta kritikuoti durnos išvaikymą 
ir apskritai peikti valdžių pasiel
gimą.

|| Daugiausiai pinigų yra Pran
cūzijoj, nes auksinių ir sidabrinių 
turi ji su viršum 2 milijardu do
liarių. taigi daugiau negu jų turi 
Amerika arba Anglija; ne kal- 
baht jau apie kitus kraštus; po
pierinių pihigų Prancūzijoj yra 
700 milijonų doliarių, Suvienyto
se Valstijose jų yra 500 milijonų 
doliarių. Maskolijoj popierinių 
pinigų yra už 1 milijardą doliarių.

|| Chiniečiai pradėjo auginti 
vynvuoges ir dirbti vyną. Pir
miausiai provincijoj Cili bandyta 
pasodyti vynvuoges ir bandymas 
pasisekė. Dabar jau vynvuogių 
augintojai turi tukstančiuš vyno 
bačkų išvežimui į kitus kraštus 
ir kaip užtikrina vienas angliška
sis urėdninkas, atlankęs Ch i nuo
šė vyno auginimo plotus, vynas 
tas yra labai geras.

ĮĮ Mieste Agde, Prancūzijoj, iš
siųstas prieš sukilusius vyno au
gintojus, vienas kareivių batalijo
nas perėjo į vyno augintojų pu
sę, su ginklais ir amunicija. At
kakus jenerolui Bailloud, karei
viai vienok atidavė ginklus ir su
tiko grįžt į savo regimentą.

|| Tarnaujančių ant Maskolijos 
geležinkelių organizacija manė 
Peterburge parengti paslaptą su
sirinkimą, bet nepasisekė, valdžių 
šnipai sargiai dabojo, policija da
rė kratas geležinkelių urėdninkų 
gyvenimuose ir daug jų suarešta
vo.

|| -Krasnojarske, Siberijoj, pul
kas ginkluotų vyrų, su mierių 
paliuosuoti sėdinčius, užpuolė ka
lėjimą. Susirėmime, sargybos vir
šininkas ir du užpuolikai likosi 
užmušti. Daug kalinių, pasinau
dodami iš sumišimo, pabėgo.

|| Dėl durnos išvaikymo, susi- 
buntavojo Kijeve 21 saperų ba
talijoms, išviso 450 kareivių. 
Suvaldymui jų reikėjo penkių 
klausančių rando kareivių batali- 
jonų. Saperai nenorėjo pasiduo
ti, šaudė j atėjusius juos suval-
dyti kareivius, kurie teipgi šū
viais atsiliepė. Suėmė 258 sape- 
rus.

|| Sugrįžo iš užrubežių išvaiky
tosios durnos atstovas Alcksin- 
skij, kurio išdavimo nuo durnos 
reikalavo Stolypin. Jis laikosi 
dabar Peterburge ir veda agita
ciją terp darbininkų, žinoma, kol 
policijos šnipai jo nesuras.

|Į Kopcnhagene tyčia susidegi
no turtingas žemės savininkas 
Christophersen. Jis mat užsima
nė teip savo gyvenimą pabaigti 
kaip čekų reformatorius Jonas 
Hus. Christophersen apliejo sa
vo drabužius kerosimi ir juos 
paskui uždegė .

| Prancūzijoj likosi suareštuo
tas streikuojantis Norbonnos 
miesto viršininkas M. Ferroul. 
Suareštavo teipgi pietinių depar
tamentų vyno augintojų vadovą 
Marceliną Albert. Maištų vienok 
dėl to nebuvo.

Į| Grekijos parlamento susirin
kime, koksai beprotis į atstovų 
sėdynes metė dinamito patroną, 
tik jis ne ekpliodavo. Persigan
dę ministeriai ir žmonių atstovai 
išbėgiojo. Metęs patroną likosi 
suimtas.

|Į Australijoj, kolionijoj Victo- 
ria, aplinkinėse Ballarato užtiko 
naujus aukso laukus. Auksą ne
tyčia užtiko ant kapinių kasantis 
kapą darbininkas.

ĮĮ Republikoj Chili, pietinėj A- 
merikoj, atėjęs nuo Andų kalnų 
baisus sūkurys labai daug nuo
stolių pridirbo. Užmuštos tapo 
penkios ypatos; sužeistų ir tai 
sunkiai, yra daug.

| Pradžioj sekančio mėnesio 
Sebastopoliuj, kariškame teisme 
bus perkratinėjama byla susibun- 
tavojusių jurininkų kariškų laivų: 
“Sinope" ir “Tri Sviatiteli".

Į Į Maskvos jeneral gubernato
rius nubaudė laikraštį “Russki- 
ja Vedomosti” 300 dol. už patal
pinimą nepatinkančio randui ko
kio ten straipsnio.

|| Nuo smarkių lytų šiaurinėj 
Grekijoj užgimė tvanai. Upė 
Lithos užliejo miestą Trikkala. 
Tessalijoj. Vanduo sugriovė 
trečią triobų dalį. Mena, kad pri
gėrė daug žmonių.

■ i •

|| Berlyno sūdąs pasmerkė ka- 
lėjiman Vokietijos parlamento 
pasiuntinį Erzbergerą už netei

Į| Kijevo kariškasis tei- J 
smerkė mirtim 48 karei vi ils si 
‘nintavojusio saperų batalijom^ 
tie kaieiviai likosi sušaudyti.

(| Austrijos parlanum^^h- 
listai atstovai rengiasi 
randą, kaip jis užsilaikyk 
Maskolija Austrijoj įieško *** 
skolos ? ’ *

|| Latvijoj, Drudangeno 
tyj suareštavo 30 revoiinc£/r| 
rių vadovų. Niežine suare^J 
14 revoliucijonierių. Kijeve 90 °

|| Nors Anglijoj uždraustą h 
getauti, bet vien Undo* 
80000 elgetų vaikščiojančią po 
namus.

|| Paryžiaus bankininkas (X 
res užrašė iŠ savo turtų 5 milijo. 
mis doliarių Pasteuro institutui" 
Paryžiuj.

|| Nuo išvaikymo durnos, Ode
soj siuntančio* valdžios suerešta- 
vo su viršum 3000 žmogių.

|| Ryme atsibuvo anarchistą 
kongresas. Atlaikyti kongresą- 
daleido ]>olkija?

i
Į Ispanijoj pelitą sanvaitę bu. 

vo dideli karščiai, I-ahrenheko 
termometras rodė 95* , i

j| Ant salos Formoza japon’ie- 
čiams reikia vesti sunkią kovą su 
nenorinčiais pasiduoti čiabuviais

|| Kalugoj susibuntavojo vieno 
regimento kareiviai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. . Jušk. Montreak Tai visai 

privatiški mažmožiai, koki lai
kraščiui netinka. Laikraščiai už
siima svarbesniais, visuomeniš
kais reikalais, o ne tuom ką kal
basi, ar daro saliunuose susirin
kę.

Galvočius.
Parašė Br. Vargšas.

Daliję miesto vadinamoj mie
stelėnų “Juodvarnių kalnas” 
riogsojo ilgas, paramstytas iš vi
sų pusių stulpais namas. Kada
tas namas buvo statytas ir kas 
jame seniau gyveno, seniausiejie 
gyventojai ne galėjo duoti atsa
kymo, tik žinojo, kad dabar juos 
valdo senas Mykolas, apiplyšęs, 
vadovas kitą kartą burių čigonų 
Po dešinės ir po kairės, nors teip 
gi palinkusi ir apaugusi dilgėlė
mis ir lapušėmis, turėjosi dar 
tvora, o pirmosios dvi pusės jau 
ilsėjosi ant žemės. Ir namas bu
tų jau sugriuvęs po metų našta, 
jeigu nedarbštus šeimininkas ir 
gyventojai. Sukabinimai kertėse 
iš visų pusių nuoširdžiai apkali- 
nėti įvairiausių parvų lentutėms, 
stogas ne mažiau margas už sie
nas nuo skarmalų, lentų ir šiau
dų ; užkaišyti lengvai — viskas 
tas rodė, kad tie namai buvo dar 
kam nors reikalingi. Bet visai 
priešingai išrodė kiemas kuone 
iki kelių apaugęs y vairiausių vei
slių žole, per ką ir vadinosi “Bo- 
tanišku sodu”. Kiekvienas, pa
matęs tuos namus, klausė: “ar čia 
galėtų gyventi žmonės?” Bet 
ant to klausimo visados atsakinė
jo paveikslas čigono, kuris nuo
lat sėdėjo ant slenksčio,užsimovęs 
iki ausų didelę kailinę kepurę.nors 
buvo-pats vidurvasaris. Vado
vaujant Mykolui buriu čigonų, 
nutvėrė jį kaimiečiai jojant ant 
pavogto žirgo, už ką liko sudau
žyta galva geležiniais pančiais 
teip. kad smegenis galėjai maty
ti. Pagulėjęs pusę metų ant ve
žimo. jautė Mykolas, kad galva 
jau nebeta. Mažiausias sudun- 
dčjimas. šaltis ar vėjas priminda
vo jam tuos skausmus, kokius 
kentėjo tada, kada pasivertę, 
skaldė jam galvą ir kojom trynė 
krutinę.... Dar mėgino vado
vauti buriu ir važinėti po jomar- 
kus, mainikauti arklius, bet kaip 
suskaudo jam širdis, kada, 
pęs nuo žirgo, pamatė, jog ne tik 
kad jodinėti negal. bet ir važiuoti 
vežime visai nebuvo galima. P>‘ 
liktas būrio, kuris sumetė jam 
gana duoslę auką už vadovavimą, 
Mykolas ir nusipirko tą namą ant 
■Juodvarnių kalno", pagarsinęs 
viešbučiu pakeleiviams ir per
kantiems “kelio” žmonėms. Tie 
paklydėliai mylėjo jį, bet pakako 
vienam iš jų neužmokėti kartą 
dviejų skatikų už nakvynę, š**” 
myninkas varė laukan, ir 
karštas prižadėjimas "daugio® 
nebegriešyti", ramino iki antram 
vakarui.

— Dar vieną naktį.... 2i»ai» 
kad atiduosiu.... Nejaugi pa 
siusi per dieną be dviejų skati

patrolės jodinėja gatvėse kaip ka- singą apkaltinimą gubernatoriaus kų ’
rėš laike. Laikraščiams uždrau- Naujosios Gvineos Benniugseno. (Tąsa ant 5-to puslapio apačioj)’
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vaisiaus skritulas; iš to prasideda tlgmatizaciji

f. Pav. 12. Zuikio vaisius 12 dienų po užsimezgimo. 
Padidintas H kartus. E. H. — vieta kur jis aura ir vystosi.

Zuikio vaisius arba embryonas
O. L. — akių ženklai. R. — I

8*i?mpntaclja arba beaiskaldymas į puses kiau- 
>, Padidintas 220 
PB — poliškas ku- 
celių blaslomerės;

III. Laipsnis ke- 
v a landų po apsi- 

V. Laipsnis še- 
po 3 valandų po 

VIII.
Parodo skiri-

arba Embryologija 
t Lekcija Dr. J. Kulio.

PIKNINKAS!
Chicago, III. Dr-stė Sv. Jurgio 

R. ir K. turės savo pikninką ne
dėlioję, 30 d. berželio, 1907. Gard- 
ner’s Parke, Kensington, III. Pra
sidės 9 vai. ryto. Įženga 25c. po
rai. Visus lietuvius ir lietuvaite*, 
kviečiame atsilankyti. Ant pik- 
ninko bus restauracija su visokiais 
valgiais, vaisiais ir gėrymais už 
tą pačią prekę kaip ir Chicagoje, 
po užveizda Antano Blinstrupo. 
Imkite karus iki White City, o iš 
ten Pullman karai daveža net iki 
vietai. Kviečia. Komitetas.

NAUJA DAKTARIŠKA KNY
GA.

“Vadovas j sveikatą” 205 pu
slapių didžio, kaštuoja 45c.

Yra tai trečia laida parašyta 
Prof. Dr. E. C. Collins’o ir tapo 
padidinta su naujais pripildymais 
per Direktorių The Collins New 
York Medical Institute. Tai yra 
akyvas veikalas, kurį tas Institu
tas atliko, nesigailint nė darbo nė 
didelių kaštų išdavimui tokios 
knygos.

Toj knygoj telpa daug žingei
džių išvadžiojimų moksliškai apie 
žmogaus sveikatą, teipat apie 
y vairiausias ligas ir kaip nuo jų 
apsisergėt; su daug pamokinan
čių nurodymų. Perskaitęs tą 
knygą ir prisilaikant jos rodų, ne
reikės išmokėt daktarams pinigų, 
bet gyvens būdamas sveiku, rei
kalingą, atsakanti amžį žmogaus.

Yvairus daktarai, praverčia sa
ve besipiršdami, idant sukliurę 
žmonės kreiptųsi prie jų. o jie tai 
jau sugrąžysią sveikatą. Vienok 
kuom daugiau sergančių, tokiems 
didesnis “business”. Bet tie gy
dytojai, apšvietimo ir susipratimo 
žmonių nenori; užtai tokie ir ne
rašo lietuviškų, daktariškų kny
gų apie sveikatos užlaikymą, kad 
nepult j ligos nasrus.

Žmonių geradėjas yra tas, ku
ris prasergsti nuo nelaimių ir mo
kina kaip apsisergėt nuo ligų ir 
kaip būti sveiku ir laimingu. 
Nesigaili nė kaštų, nė triūso, pa
sistengė išleist knygą kaip “Va
dovas j sveikatą”, kurią kiekvie
nas gali gaut rašant:

The Collins New York Medical 
Institute, New York City, N. Y.

— Seniejie parapijonai Apveiz- 
dos Dievo parapijos, kurie dėl tū
lų priežasčių pasitraukė nuo kun. 
Steponavičiaus, laikė savo susirin
kimą 8 d. berželio ir terp kitų rei
kalų nutarė padaryti metinį atmi
nimą už dūšią Antano Giačo, nu
šauto kun. Stepanavičiaus zakri
stijono 8 d. berželio, 1906 m. ir 
tam siekiui suaukavo $3.79, iš ku
rių užpirko mišias Sv. pas kunigą 
Ambrozaitį Aušros Vartų bažny
čioje. Kadangi velionis Giačas 
neturi čia giminių nė draugų, ku
rie galėtų apie jį atminti, tai jo 
draugbroliai parapijonai tuom at
minimu užsiėmė.

raistas besivystant vaisiui; trynis yra 
katulas, jis apsiaustas aplink nukleiska plėve; ja
ut yra nucleus ir 'nucliolus, kurie po užsivaisinimo 
šayksta.

Tie visi laipsniai, kokius turi pereiti užsimez
gę* žmogaus vaisius, aiškiai parodo, kad žmonių vei
slė išsivystė iš žemiausių vandeninių sutvėrimų; 
besivystydami, žmones kilo nuo žemesnio ant aug- 
štesnio virinio ir galu gale užėmė augščiausią terp 
visų gyvūnų vietą.

Besi vystymas vjenok ne pasibaigė, gyvuliai to
bulinasi, todėl nėra abejonės, kad ir iš žmonių, pra
slinkus šimtams tūkstančių ar milijonams metų iš
sidirbs gyvūnai dar augščiau už žmones stovinti, 
nors sulyg šventraščio žmogus turi jau dievystės 
paveikslą. Bet mes nežinome kaip išrodo toji die
vystė, jos nematome, todėl ir negalime žinoti, kaip 
ji išrodo, negalime žinoti, kaip išrodys toji augš- 
čiausiai pasikėlusi ėsybč, tas tikrai kaip dievystė iš
rodantis sutvėrimas.

Pratozoai gali gyventi ir daugintis ir atskirai, 
kaip augščiau jau minėjau, metozoų gi celės gali 
gyventi tik krūvoj ir daugintis tol, kol nesusidės iš 
jų tokis gyvūnas kaip paukštis, žvėris arba žmo
gus ir jie gali gyventi, kol juos suriedančios celės 
yra krūvoj. Atplaukime, paveikslan, ranką, arba 
koją, ji atpiauta negali palaikyti gyvybės, ji mirš
ta. metozoiško gyvūno kūno celės priguli viena nuo 
kitos, jos nesavystovios.

Pav. H. Žmogau* embrionas arba užsimezgę* 
dieno* po užsimezgimui. LA — išauga rankos. 
«m. OF— nuai*. CK' — aky* ir 11.; 13 kartų padidinta*.

la bakterijų kolionija. Eidamos toliau evoliucijos 
(išsivystymo) keliu, celės pasidalina j du skyrių, 
kas atsako sudėjimui kūno žemiausio skyrio vande
ninių sutvėrimų, tokiy kaip kampės, medūzos ir 
zoophytai; toliau, vaisius eidamas besivystymo ke
liu, prieina žemesniųjų žuvių organizacijos; toliau 
prieina žvėrių, paveikslan zuikių organizacijos ir 
toliaus vaisius žmogaus, eidamas evoliucijos ke
liu, pastoja žmogumi. Per devynis mėnesius mo
tinos viduriuose žmogaus užsimezgęs vaisius arba 
embryonas pereina visus tuos laipsnius, kokius žmo
nių veislė turėjo pereiti, kol iš viencelių gyvūnų iš
sidirbo žmogus; per tuos devynis mėnesius atsikar
toja visas žmogaus veislės išsidirbiino kelias. Žmo
gaus organizacija labiau kamplikuota, painesnė 

|negu kitų gyvūnų, todėl žmonės pasikėlė ant aug- 
Ištesnio, negu kiti gyvūnai virbalo.

jrukinis vadinamas skem. Paskui nuo vieno galo 
to brūkšnio atsidalina šmotelis ir eina prie kiau
šinio krašto, iš kito vėl galo skem atsidalinęs tru
pinys prisiartina prie kito kiaušinio krašto arba 
celės; du toki kūnai būva dviejuose galuose; juos^ 
vadina poliškais kūnais; viduryj pasilikusi trečioji 
dalis vadinasi moterišku pronukleju.

Spermatozonas arba vyriškoji sėkla, įlindęs į 
ovum, taigi į moteriškąją, kaip tik jo galva perlen- 

a per celės sieną, kitas galas dingsta, iš galvos 
arba nukleiškos dalies spermatozono pasidaro vy
riškasis pronucleus; paskui pronuclejai, taigi vy
riškasis ir moteriškasis artinasi, leisdami besijun- 
gimo šakutes. Tos pronuclejų šakutės panašios 
spinduliams, spinduliai tie artinasi prie protin
ote jo ir padaro kaipi vąšelį panašų literai U. Vą
šelis tas pasidalina, iš vieno pasidaro du, o iš dviejų 
keturi; taigi pasidaro keturi vyriškiejie ir keturi 
moteriskiejie vąšeliai pronuclejų; besiskaldydaini, 
jie artinasi prie viens kito, sutraukia pronuclejus 
krūvon; susilieję krūvon, pronuclejai padaro vieną 
spinduliuotą kūną. Paskui spinduliai pradeda da- 
rytiesi ir ant poliškųjų kūnų, jie jungiasi su pro- 
nuclejų spinduliais ir tokiu budu perpiešia, pada
lina pronuclejų kūną į dvi dali ir tokiu budu per
dalina visą kiaušinį į dvi dali, taigi padalina celę 
pusiau, o paskui padalina šias dvi dalis vėl pusiau, 
taigi į keturias, keturias į astuonias ir tt.; tokiu 
buriu padalina j daugybę dalių arba celių vadina
mų blastornais. Tas kūnas, pasiekęs tokį išsivy
stymo laipsnį, vadinasi marula. Ta celių krūva, 
besivystant toliau, padaro grumulo viduryj tuščią 
vietą pripildytą baltymo; celės beveik sueina vie
non eilen, apsupdamos baltymo vietą (blastoder- 
miškają) dabar jau vadinama Blastula. Celės gru
mulo amphibijų būva nevisai reguliariškoj eilėj, 
paukščių gi ir reptilijų eina reguliariškiau, lygiau 
todėl, kad jų kiattšinyj yra daugiau maisto.

\ įsi gyvūnai, issivystyme vaisiaus, paantrina 
istoriją išsivystymo jų veislės: besivystydamas vai
sius paantrina tuos laipsnius, kokius gyvūno vei
slė turėjo pereiti iki dabartinių laikų.

Žmogaus užsimezgęs vaisius pradeda gyveni
mą kaipo viena celė, taigi kaipo bakterija, kas rodo, 
kad ir žmonių veislė, žinoma, per milijonus metų, 
išsidirbo ir viencelių gyvūnų. Paskui, jo kūną su
riedančios celės, besiskaldydamos, besidalindamos 
pusiau, padaro daugeelį organizmą, tokį kaip ir čie-

sė, — o vienok vis lygus mums.. 
Nėra ką valgyti ir užbaigta.

— Ir ne ponas, — pridūrė Še
škas.

— Reikdavo ir tada būti neval
giusiam, bet stiprino viltis, kad 
pasieksiu tą, prie ko žengiu. Pui
kus buvo laikai mokinant vaiku
čius.... Matydamas jų jaunas, 
karštas širdutes, visados gyvas ir 
linksmas akutes, užmiršęs viską, 
rengdavau su jais snieginę ka
rę.... Bet kas liko?.... Moki- 

apšvieta, valdžia,

sideda iš mariau "telių, toki gyvūnai kaip corlen- 
terata. n Ii

Pas augėlesnio skyrio sutvėrimus, tame ir pas 
žmones, terpių dviejų celių sluogsnių, viduryj pra
deda augti viena po kitai celė ir sutveria trečią ei
lę vadinamą mesoblosta ir iš tos celių eilės pasida
ro: raumenys, katilai, arterijos (kraujinės gyslos) 
ir reproduktyviški,1 taigi besiveisimo organai.

Si trisluogsnė kirmėlė arba larva labai svarbi, 
nes ji parodė' pilną embryonišką larvą visų metozo- 
iškų gyvūnų; iš j6S ne tik išsivysto visokį žvėrys, 
paukščiai, žuvys, bet ir žmonės.

LINKSMAS DARBININKAS.
Ištiesų ima linksmumas ma

tant darbininką atliekant sava 
darbą su džiaugsmu. Jojo links
mumas. tankiausiai, palaiko visus 
darbininkas toje darbaviteje jera- 
darbihinkus toje darbavieteje ge
rame upe, net ir tuos palinksmina, 
kurie žiūre ant darbo lygiai ant 
kokio blogo. Linksmas darbinin
kas, rodosi; atlieka savo darbą 
teip, kad visai nenuilsta bedirb
damas, kuomet nepasikakinąs dar- 
nuilsęs, susinervavęs, apsiblausęs, 
bu, surūgęs pargyzta iš darbo 
neužganėdintas. Čia aišku, kad 
tasai darbininkas yra nesveikas. 
Jojo gromuliojimas turi būti labai 
blogas ir jisai reikalauja būtinai 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno. Kodėl? Už tai, 
kad tasai vaistas privers gromu- 
liojimo organus veikti normališ- 
kai. Vaistas išvarys iš kūno vi
sus tuos šmotelius, kurie nedalei- 
džia organizmui visą valgį atsa
kančiai sunaudoti, vaistas paga
mins naują kraują, kuris nuneš 
maistą ir į tolimiausius organiz
mo užkampius. Vaistas išgydys 
ir privers gromuliojimo organus 
priimti maistą ir jį sugromuliuoti; 
vaistas, pagalios, padarys žmogų 
smagiame upe, linksmai. Vartok 
visada kada jauti jog tavo apetitas 
mažinasi arba organizmas neatlie
ka gerai savo užduočių. Gauna
mas aptiekose,

Jos Triner,,
799 S. Ashland A v.,

Chicago, III.

**▼.8. r
*»Phio«ą žuvyte* pę *psivaisinimo,
II R^iau$ln*l‘s kątik uivaisintas. I

• nimas į lygia* dali* arba 1
H valandos po apsivaisini m ui.

celių blaatomerPs po 2
laipsnis astuonių dalių.

Į VI. Laiptui* 36 dalių,
. Vėlesni* laipsni* dalinimosi
telia i 9 4 v&ląndų po apsivaisinimui.

arba į dvisluogsninj kirmėlę (blastula)

— Gerai atminti tuos senus, 
praėj tįsius laikus, kada buvom lai
mingais; o kas dabar? Niekuom 
nepasidžiaugsi.... Viskas juoda, 
purvina, ir jausmai ir sąžinė. — 
šaukė Šeškas.

— Et, yra visokios valandos ir 
geros ir blogos.... Ar atmėni 
koją.liėgau jieškoti gydytojo.klau- 
sė Adata gal dešimtą kartą.

— 'lankiai.... Jau visai buvo 
tamsu.... Vilkdamas nulaužtą 
koją, bėgau jieškoti gydytojo, bet 
prie lango, per kurį veržėsi į gat
vę nematyta šviesa, pargriuvau ir 
jau nebegalėjau atsistoti. Girdė- 

suskambėjimą stiklų, link- 
jttoką, girdėjau kaip dainavo 
. apalpau....
Teip. nepazistama buvo ta 

gaida, nesupratai jos , turinio, bet 
žinok, kad tai buvo biauri daina, 
žvėriška, ne žmoniškumo ir dailu
mo,daina sotujų .užganėdintų gy
vulių. daina pinigo ir koliojantis 
juokas vyno; pasityčiojimas iš to, 
kurs gulėjo už išmušto lango, — 
užbaigė Galvočius.

— Tai tau tavo praeitis, — nu
sišypsojęs. tarė Adata, — dabar 
ir be kojos, o tokiam darbininkui 
ir sulenkto skatiko nieks ne duos 
už dienos darbą.

— O vis geros buvo jaunos 
dienos. Tėvas buvo sargu, aš dir
bau pas kurpių; viskas buvo ge
rai.... Toliau viskas mainėsi, 
mainėsi ir be kojos .... — kalbė
jo Šeškas.

— Niekai, niekai - gyvenimas! 
Kokiems perkūnams tokis netei
singumas?! — piktai sušuko Ada
ta, — juk visi rodos žmonės ....

Tu ir mokytas, —

Žmogaus besi vystanti* vaisins.
12_ 15 dienų po užsimezgimui. 5—6. 18—15
23 •»» dienų. 9—12. 27—80 dienų. 13—17.

kiaušinis arba ovum turi apie 2 mili- 
rtra: diametro, varlės, ^milini., amphioxus-j1* 
•hm., bet paukščių kiaušiniai jau daug didesni, 
ilginant juos su kiaušiniais kitų gyvūnų. Sudė- 
naskiaušinio beiveik vienoks visų gyvūnų. Kiek- 
cnas juk matė vištos kiaušinį, kuris turi pilnos 
ks formą. Viršuj yra celės plėvė, baltymas yra

— Ir tas amatas dingo.... Sto
vėsi po dvi trįs valandas už re
dakcijos durių, o redaktorius, su
raukęs kaktą, neva vos pamatęs 
tavę, užklausia: “ko tau reikia?” 
Teip,.... lyg su peiliu į širdį.... 
Gerai, rodos, pažysta, o kiekvieną 
kartą tas pats.

— J'rotingi visi, kurie rašo viso
kias pasakas.... Gerų yra pasa-

GALVOCIUS.
(Tąsa.)

— Jus galėsite, o aš jus laiky
siu. — tikrai šeimyninko balsu 
sumurmėdavo šeimynin|cas, iš
braukęs per krutinę rankovę švar
ko, kuris jau visiškai galėjo pa
keisti veidrodį.
' — Nejaugi nori, kari pasikar- 

čia? Matai, kad nėra, o kaip bus, 
tai bus. ...

Ir teip pasikalbėję, visi išeidavo 
laukan. Čigonas, pagal papročio, 
atsisėsdavo ant slenksčio, o gy
ventojai, suvirtę ant pilvų į ra
tą. ir sukišę galvas, per dienas 
kalbėjo, kol saulė nusileisdavo f 
nepradėdavo rinktis kita dalis gy
ventojų vienur ar kitur 'pelnu šių 
sau duoną.

— Geriausias gyvenimas kūdi
kiui; nieks jam nerupi. — pradė
jo Adata, plonas', augštas vyras 
su užmesta ant garbiniuotų gelto
nų plaukų molio parvos skrybė-

atėmimas ypatiškų ir užtarnautų 
tiesų....

— Tu mokytas, gali rašymu už
siimti. Atmeni, kaip skaitei vie
noj knygutėj apie tokį, kurs vis 
rašė ir rašė apie žmonis; juk už 
tai moka pinigus knygų leidėjai?

Pav. 10. Visoki laipsniai iJ»ivy»tymo varlė*.
1. Ovum, arba kątik padėta* varlė* kiaušini*. 2. Vėliau, be
sivystant, vaisiui. 3. Kjtik išsivystę* varliuka* arba buož
galvis. 4. Buožgalviai. 5 ir 6. Buožgalviai su gilėms. 7 ir 
8. Buožgalviai pilnai išaugę. 9, 10, U ir 12. Matomi tol* 
sni persikeitimai į tikra gyvulį.

Dvieilės kirmėlės celės, aplink einančios, arba 
viršutinis sluogsnis turi lygesnes, reguliariškcs- 
nes celes, jos Rantuotos, viduryj gi jos eina ne ly
giai ir labiau apvalios. Iš viršutinių celių pasidaro 
gyvūno oria, ausys, akys, veidas, dantys, plaukai, 
nagai, taigi visi viršutiniai organai, o iš hypoblaso 
arba iš vidurinio celių sluogsnio pasidaro žarnos, 
plaučiai, pūslė ir jaknos.

Nevisi vienok gyvūnai iš dvisluogsnės kirmė
lės celių gali išsivystyti, nes matome, kad trūksta 
dar tūlų kūno dalių, kokias turi visi augštesnio 
skyrio gyvūnai; iš dvisluogsnės kirmėlės gali išsi
dirbti žemiausiai stovinti gyvūnai, kurių kūnas su-

— Kas iš to, kad badu reikia 
stipti.... Ir visi tie rašytojai 
teip kenčia vargą, skurdą, badą, 
ir ateina mirtis....

— Gerai butų, kad teip visi 
žmonės rašyti ir skaityti mokėtų; 
mokyti butų.... Nors jau ir ne 
teip visi; maždaug......... Nebūtų
tamsuolių, matytų teisybę, ‘ nesi
duotų apgaudinėti. Karių, nebu- 
tų.jokių piktumų... .Juk su geru
mu galima viską padaryti, o teip? 
....gyvenimą suardysi ir sau ir 
kitam. Ar žinot, kodėl žmonės 
broliškai, geruoju ne gal terp sa
vęs sugyventi?, — užklausė Ada
ta, bet matydamas, kad nieks ant 
jo klausymo neatsako, pradėjo:, 
— užtai, kad nemislina, ne mą
sto.... O kad gerai pamisly- 
tų.... Kaip ir musų Anupras.... 
Mūri jom tada didelį namą.../.. 
Mokėjo dvi grivenas už dieną. 
Streikuokim, sakau, daugiau gau- 

Visi gyvi.... Tu ir mokytas, — sime.... Bet kur tau!.... Musų 
rodydamas pirštu į Galvočių tę- Anupras pirmutinis atsisakė ir ki

tus atkalbėjo.... Visviena badu 
stipsi....

— Su ta merga susirišo, — pa
tarė šeškas.

Prisiartino vakaras. Papūtė šal
tesnis saulėleidžio vėjas ir visas 
“botaniškas sodnas” sulingavo, 
duodamas ženklą kalbantiems, 
kad jau laikas eiti butan, prie 
vakarienės. Viduryj namo ne bu
vo geriau negu iš lauko. 1 en sto
vėjo dvi lovos sukalinėtos iš ma
žų lentučių. Vienos lovos savi- 

Pabaiga bus.

— Jau praėjo tie laikai ir, nie
kad, niekad jie nesugrįž, — lin
guodamas galvą.patarė šlubas ant 
vienos kojos, silpnai matantis, 
pusamžis Šeškas. —Nieks tavęs 
nepasigailės.... tik saugokis iš 
visų pusių, kad neužgriūtų, neuž
muštų. nesuėstų gyvą.

— .Atsiminęs savo kūdikystę, aš 
verkiu teip, kaip verkiau tada.... 
Aš vis dar neaiškiai suprantu, kad 
priguliu prie tm žmonių, kurie 
nieko praėjusio 'neturi, kurie turi 
tik praeitą ^gamtos istoriją”, isto
riją fiziško gyvenimo iš dienos į 
dieną, — tylomk kabėjo Galvo
čius, įsmeigęs akis į viršūnę dil
gėlės.

Galvočiaus yardą davė jam 
kuopelė, sų kuria paskutinius me
tus gyvenoj pžjjo kalbą, mokslą 
ir visą tą, ką gero ir pamokinančio 
galėjo pasakyti savo sądraugams. 
Galvočius kitą kartą buvo mokin
toju, bet neužsipelnė tiek “ištiki
mybės" pas vyriausybę ir jos li
ko paliuosųotas; paskui dar ir dar 
mėgino pakilti, koKiko gyventoju 
čigono “botaniškam sode”. Ilgai, 
sugulę, jo klausydavo čigono lio- 
katoriai. — Galvočius visada mo
kėjo pasakoti, apie tą, kas juos 
visus labiausiai interesuodavo. •

Ąūię. vaiHčioiattčfos su Page^a Gilėjų; nematus 
n:-ičėras (musė gyvenanti medyjl ir bitys. Pas 

nematus veniricorus iš neužvaisintų kiau- 
Bi? taigi be .lyčių susijungimo 'padėtų išsiperi 

vvriškos lyties gyvūnai, o pas Arthropoda iš par- 
^.••fliškų (neužvaisintų spermatozonu) išsiperi tik 
eterio gyvūnai. Kad mergiškai, taigi be 
tiu su įjungimo gali veistiesi žemesnių skyrių gy- 
sai užtikrina mokslinčiai Kleinenbcrg ir Heckel. 
erkei perpyl ė pusiau Siphonophorą ir iš abiejų 
j - pasidarė nauji' gyvūnai siphonophorai.
\hum arba kiaušinis yra typiška celė, iš kurios 

sivysto visi mętožoiški gyvūnai.
Kiaušinėlis ne visada vienodo didumo, didumas 

teria nuo aplinkybių, kokiose jis padėtas išsipe- 
jiniff.
g’ltooga’

diametro, varlė:
paukščių kiaušiniai jau

'Fi®. !• F10. 20.
Pav. 9. Figūra 19 ir 20 — G astru I* arba dvi«tuojf*n# 

kirmėlė; padidinta 220 kartų.

HpMmaėliai gali būt išsiskirstę po visą gyvūno 
taną, kaip tai būva pas: nermantinę kirmėlaitę, 
tolonoglonus arba emphioxus, bet pas augštesnių 
kyrių metozoiškus gyvūnus jie surinkti teip va
pamuose ©variuose, taigi tam tikruose kūno or
ganuose.

Kiaušinėlis, pirm užsivaisinimo, turi pereiti 
pibttndimo procesą.

Nepribrendusio nucleus esti didesnis negu 
Jribrendusio. Pribrendant, plėvė apsupanti ntl- 
įleut susitraukia, susiraukšlėja teip, kad paskui 
incleus skystas/ pasilieja celės viduriu; nucleus 

Į zip sunyksta, kad viduryj jo lieka tik 'juodas

Pav. 11 
1—4. Vaisius 
dienų. 7—8. 
31—34 dienų.



DRAUGAI 4-tos KUOPOS

sibus 4-tos Kuopos Liet. Soc. S. 
(Am. susirinkimas po pr. 869 -33rd 
Place; susirinkim.as prasidės 2 va
landą po pietų. Ant apsvarstymo 
yra daug svarbių reikalų, teipgi 
referendumas kaslink nutarimų 3- 
cio susivažiavimo. Užtai draugai 
būtinai pribukite visip sykiu atsi
veskite ir naujus, norinčius prisi
rašyti. 4‘t°$ Kuopos

Prasidės I vai. po pietų. Įžengi 
vyrui su motere 25c. Vaikam iki 
!O metų įženga dykai. Korpora
cija “The Star” (Žvaigždė" šir
dingai užkviecia visus tautiečius 
apsilankyti ant to pasilinksmini
mo, nes tas Pirmas Didelis Pik- 
ninkas, katrą parengė pirma lie
tuviška korporacija “Žvaigždė”, 
gyvuojanti ant 46 ui. ir Ashland 
Avė., bus vienas iš linksmiausių 
pikninkų katrie tame darže ligšiol 
buvo.

Direkcija.

SUSIRINKIMAS.
Allegheny, Pa. Laisvės dr-stė 

laikys savo susirinkifiią, 30 dieną 
berželio (June), 19074 salėje Inter. 
Press National Bank;, ant kampo 
Bider avė. ir Frankįin str. Už
prašome visus draugas prie drau
gystės priklausančius atsilankyti, 
nes bus svarbių reikalų ant ap
svarstymo. Kviečia;

DIDELIS PIKNINKAS.
Chicago, III. šv. K 

parengė savo piknink; 
30 d. berželio (June), 
©ergman’s Grove, Riverside, III. 
Prasidės 9 vai. ryto, 
rai 25c. širdingai' už'šviečiame vi
sus lietuvius it lietuvaites, jaunus 
ir senus atsitankyti a 
ninko, o užtikrinami 
.visi užganėdinti. Kviečia.

ikolo Dr-stė 
a nedėlioję, 

1907 m.,

Įženga po-

it musų pik- 
, kad busite

<omitetas.

motere 25c. 
kad tas pikninkas 

visuomenės,

DIDELIS PIKNINKAS.
Chicago, III. Dr-.skė Didžio L. 

K. Zigmanto laikys savo metinį 
pikninką. nedėlioję. Jo d. berželio 
(June), 1907. Paul*slGrove, kam
pas 123 gatvės ir Union av., VVest 
Pullman, III. Prasidjės 9 vai. ry
to. Įženga vyrui su 
Nepamirškite,
parengtas tiktai labui 
nes puikiausiame Vasaros laike, 
gražiame darže kur daug visokių 
pasibovyjimų ir daug lapuotų me
džių. Bus puiki muzika, geriausi 
gėrymai ir kiekvienas bus geriau
siai užganėdintas. Užtai tegul at
važiuoja ant pikninkio kiekvienas 
nuo mažiausio iki seniausio. \ a- 
žiuokite bile vienai: 
White City, o iš ten 
man karai nuvež iki 
žas tiktai du blokai 
apsistojimo karų.

s karais iki 
\Vest Pull- 

vietai. par- 
į pietus nuo

Komitetas.

PIRMAS METINIS EXCURŠL 
NAS. . j

Scranton, Pa. Pirmą metinį ek- 
skuršiną parengė keturios lietuvi
škos dr-stės ir Ukėsii Kliubas 3d. 
liepos (July)’ 1907. ^nt Lake La- 
dore. Tikietas suaui 
vaikams 50c. Pirmas trukys paliks 
D, C. H. stotį nuo 
Avenue, Scranton, Pįa.
vai.; antras — 10:1a vai., trečias 
— 1 :io vai. po pietų.) Trukys stos 
ant kiekvienos .stacijos iki Car- 
bondale. Užtai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkinius atsilankyti ant eks- 
kuršino ir draugiškai pasilinks
minti.

įsiems 75c

Lackavvanna 
ant 7:30

Komitetas.

PIKNINKAS.
Paterson, N. J. Dr-stė Šv. Ka

zimiero parengė 'pirmą pikninką 
4 d. liepos (July), 1907. Ryle 
darže. Ant pikninl^o bus gera 
muzika, prie kurios galės visi lie
tuviai, jauni ir seni gerai pasi
linksminti, teipgi bus gardaus alu- 
čio ir kitų gėrymų. Užtai kvie
čiame Patersono ir aplinkinės 
lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti 
ant to gražaus piknjnko, nepra
leiskite tos progos, draugiškai 
pasilinksminti. Lingac karais ga
lima nuvažiuoti net iki vietai.

Komitetas.

BALIUS.
Nashua, N. H. Susitvėrė čionai 

lietuvių Ūkiškas Kliubas ir duoda 
savo pirmutinį balių Subatos va
kare, 29 d. birželio (June), 1907. 
Balius bus O’Donnjel Memorial 
svetainėje, ant kampo High ir 
School gatvių. Įžejnga vyrams 
25c., moterims ir merginoms tik
tai 10c. Užprašome ant musų ba
liaus visus Nashua’v^liečius ir ap
linkinius, o užtikrinime, kad bu
site užganėdinti.

Nedėlioję 30 d. berželio taigi 
ant rytojaus, bus prakalbos; kal
bėtojai bus iš kitur; užprašome 
teipgi visus ant prakalbų.

Komitetas.

Pirmas Didelis Pikninkas. ’
Chicago, III. Korporacijos dar

bininkų “The Star” (Žvaigždės), 
laikys savo pikninką nedėlioj, 7d. 
liepos, 1907 m., dar^e ant kertės 
4Ž-tos ui. ir \Vinchister Avenue.

KETVIRTAS DIDELIS 
PIKNINKAS.

Chicago, 111. Dr-stė Dovydo 
Karaliaus M. ir G. turės savo pik- 
ninką nedėlioj. 7 d. liepos (July), 
1907 m. Reissigs Grove, River- 
side, III. Prasidės 9 vai. ryto. Į- 
ženga porai 25c. Užkviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites, kaip 
•aunus teip ir senus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant musų pik- 
ninko ir drauge su mumis puikia
me darže prie puikios lietuviškos 
muzikės linksniai dieną praleisti.

Komitetas"
Imkit Morgan karus iki 22 ui., 

22 ui. karais iki 481h Av., nuo ten 
La Grange karus kurie davęž iki 
daržui

PAJ IEŠKOJIMAI.

Pajieškau gerai išsilavinusių 
darbininkų prie siuvimo ant maši
nų* ir prosavojimo. Atsišaukite 
pas:

Jos. Želvis,
24 \V. 251h st., Chicago, Į1I.

Pa j ieškau savo švogerio Kon
stantino Banevičiaus, ir jo pačios 
Onos. Kauno gub., Šiaulių mie
sto!. Turi apie 30 metų amžiaus, 
grajina ant armonikos. Pirmiau 
gyveno'Chicago, III., 136 — 
Place. Jie patys ar kas kitas 
sis duoti žinią ant adreso: 

Frank Buišis, 
605 South Avenue,

teik

Pajieškau savo tėvo, Mikolo 
Paulukaičio, Kauno gub., Rasei
nių pavieto. Jurbarko vol. ir para
pijos, Kalninų kaimo. 17 metų 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:

John Paulukaitis,
Millinocket, Me.Box 594,

Pajieškau 
Vaškienės,

Pajieškau savo brolio Baltra
miejaus Vierkaucko. Seniau gy
veno Scranton, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Jonas Vierkauckas, 
519 Hanson st., Kenosha, Wi«.

Pajieškau savo tėvo Jono ir 
brolio Antano Kieivių; Kauno gu
bernijos, Jurbarko pavieto. 13 me
tų kaip Amerikoje. Pirmiau gy
veno Pittsburg, Pa. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

John Kleiva,
69 Bridge st., Union City, Conn.

Pajieškau Adomo Balazoro, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Remygalos miestelio. Pirmiau 
gyveno Chicago. Aš tiktai ^lu mė
nesiai kaip is tėvynės, norėčiau su 
juom pasimatyti. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Frank Malašius,
24(14 Kcnsington avė., 

Kensington, III.

Pajieškau savo pusesers Katrės 
Bučinauskienės/po tėvu Cesniutė, 
Suvalkų gub., Dviratinės kaimo. 
Du metai atgal gyveno Chicago- 
jc. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresir:

Vlad. Ambraziejus, 
221 \\’abansia avė., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Davgino, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Truikinų sodžiaus. Keturi 
metai kaip Amerikoje. Pirmiau 
gyveno Chicagoj. Suteikiančiam 
apie jį atsakančią žinią duosiu 20 
dol. atlyginimo, arba jis pats te
gul atsišaukia adresu:

Uršulė Davginienė,
Box 163, VVitkerbee, N. Y.

Pajieškau savo pusesers Stani- 
slovos Cerneckiutės, Kauno gub., 
ir pavieto, Josvainių miestelio, 
Kątik atvažiavo iš Lietifvos. Gir
dėjau, kad likosi Nevv Yorke. 
pati ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Jul. Jačuskis, 
3401 S. Halsted st., Chicago,

Pajieškau savo draugo Petro 
Juraško, Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Šilelio vol., šilų kaimo. 
Apie 25 metų amžiaus; 3 metai 
at8al gyveno Manpiette, III. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Kaz. Baviršis,
Divernon, III.

Pajieškau savo dviejų draugų : 
Kazimiero ir Viktoro Kučinskių, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Tve
rų parap.. Kaupų sodžiaus. 3 me
tai atgal gyveno Chicagoj. Teip
gi pajieškau Jono Juškevičiaus, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Var
nių parap., Rareškečio sodžiaus. 
4 metai atgal gyveno South Chi
cago, III. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Charles Stone, 
Box 92, Gresham, \Vis.

Ji

iu.

Box 206,

Reikalauja buSbriau^į’tiktai at‘ 
sakančio, pažystančio savo darbą, 
žmogaus. Geram ’dartfhinkui ge
ra mokestis. Atsmaukite adresu: 

1344 — 49th
Grant VVorks, III.

Reikalauja vynji’prie' Hiolinių iš
dirbių ; molio dęglyči^į. Mecca, 
Ind. Darbas ant.^iso pieto. Už
darbis $1.60 iki $4.25 ant dienos. 
Atsišaukite:

Wm. E. bee Cb.
E. Quincy st., Chicago, III.124

AUKOS REVOL.
Iš Johannesburg.Transvaal, Pie

tinėj Afrikoj. I. Chernis, J. Žla- 
bis, P. Chernis po 1 svaarą; Rahe- 
lė Jackėvičiutė, Zof. Jaspelkiutė, 
P. Stetkis, Zablonskis, A. Kerša, 
Kazlauckas, A. Matuzas, F. 
Kramfald, A. Skripkus po 10 šil. 
Viso 8 svarai. Gauta viso $41.00. 
Skirti L. S. D. P.

Ant Pardavimo
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

mūrinis namas su lotu, ant Hal- 
sted Street, arti “Lietuvos” redak
cijos. 1-mas pentras — storas ir 
gyvenami ruimai; 2-ras pentras 
— gyvenimai dviems šeimynoms 
Prekė $4200.00. šis namas stovi 
ant svarbiausios biznio ulyčios, 
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka 
visokiam bizniui. Gera vieta lie
tuviui. Randa jo atneša nuo $50 
iki $60 ant mėnesio tai yra 16% 
procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
kį namą įdėti pinigus yra geresnis 
pelnas negu aukso mainos. 16% 
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos" redakcijoje.

Parsiduoda pigiai btičernė ir 
grosernė; biznis gerai išdirbtas, 
parsiduoda dėlto, kad savininkas 
išvažiuoja į seną rajų. Atsišau
kite adresu: -r

Chas Petkus,
ų 14 Bclvcder st.. \Vaukegan, III.

Laiikams Popieros.
l^aujausio išdirbimo, 25 c. tuzi

nas. Tautiški paveikslai arba at
viri laiškai (Post Cards) 25 už 
$1.00. Nešiotojai ir krautuvnin- 
kai gauna didelį uždarbį. Atsišau
kite:

F.’ Milašauskas,
25 W. 2nd st., S. Boston, Mass.

“LIETUVOS ŪKININKAS“
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- 
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant* gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.

Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži- 
niasjš Lietuvos ir kitų daljų svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo geniems tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų .prekė 
$1.85, 0 Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai, 
/.merikoje vyriausiu agentu yra:

M. J. Damijonaitis, 
3252 80. Halsted 8t., Chicago, III.

an

Laivas UMBRIA išplauks ts 
New Yorko 6 d. Liepos, 10 va! 
po pietų. Į Perplaukia mares su 
7 dienoms. į šifkortės prekė $41.80

Laivas CAMPANIA išplauks 
iš New Yc|rko 13 d. Liepos, 8:30 
vai. ryto. JVfplaukia mares su 6 
dienoms. Šifkortės prekė $43-8o

Laivas SAXONIA išplauks iš 
Bostono 9 d. Liepos, 9 vai. ryto. 
Perplaukia mares su 8 dienoms. 
Šifkortės prekė.................. $37-®°

CANADIAN PACIF. R. R- CO. 
LINE.

Laivas LAKE CHAMPLAIN 
plauks iš yfontreal 6 d. Liepos, 
6 vai. ryto. Perplaukia mares su 
8 dienoms. Šifkortės prekė $37.80

Laivas EMPRESS OF BRITA- 
IN išplauks iš Quebec 12 d. Lie
pos, 3 vai. po pietų. Perplaukia 
mares su 6 dienoms. Šifkortės 
prekė ..................................$37-®°

DOMINION LINE.
Laivas CANADA išplauks iš 

Montreal 6 d. Liepos, 6 vai. ryto. 
Perplaukia mares su 8 dienoms, 
šifkortės prekė .................. $37.80

Laivas OTTAVA išplauks iš 
Montreal 13 d. Liepos, 6 vai. ry
to. Perplaukia mares su 8 die
noms. Šifkortės prekė... .$37.80

pročius, užsiėmimą Ir abelna! viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori
ją, tegul perskaito šią knygą. Chica
go. III. 1903, pusi. 667 .................. $2.00
Apdaryta gražiuose Ir drūtuose audi
mo apdaruose •2.-

641 Geografija arba žemės apraėp, 1 
mae. Pagal Geikle. Naltovakj Ir ki
tus sutaisė Šernas Su paveikafada 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalą, didumų Ir platumą- 
jos kalnus, jų vardus. augšt|. mik*? 
nūs metančius UI savęs ugnj; u kokią 
aluogsnių susideda žemė, kur ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dn»- 
skos Ir kitų gėrybių; kiek marią, ei*, 
rų. upių, jų vardai, plotis, gylis; kokią 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tL 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytu 
visos viešpatystės, karalyatės, 
galkštystės. respublikos ir tL 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, 
mimai, pramonės, išdarbiai ir 1
kokie miestai, su kiek gyventojų, uū 
brikų, pramonių; kur kokie orai*, šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kor 
koka ilgis dienos Ir nakties; kur ritą, 
da yra lygi diena ir naktis, kur saalė 
per keletą nedėlių nenusileidžią arba 
neužteka Ir tt. Knyga didelė 6x9 colių, 
ant geros, standžios popieros ipaodlą. 
ta. Chicago, III. 1899, pusi. 469. $L0q 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis Htaromls a tirpau- 
sti parašai ant nugaros ir šono., t?54

Kiek 
kokie 
užriė-

savo pačios Onos 
Pušalatės parapijos, 

Dekanelių sodžiaus. Apie 30 me
tų senumo. Pereitame mete rug- 
pjutės mėnesyj išdūmė nuo ma
nęs. Kas duos man apie ją žinią 
tani busiu labai dėkingas.

Kasp. Vaškevičia,
1627 So. loth str., 

Philadelphia, Pa.
Pajieškau savo giminių, Agnie- 

škos Skreliunienės, Juozo Skreliu- 
no iš Dvareliškių ir Juozo Skre« 
liūno iš Panemunės, Suvalkų gb., 
Senapilės pavieto. 6 metai kaip 
Amerikoje: 1 metus gyveno Illi
nois valstijoj. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adrrtu:

Frank Buinckas, 
Box 143, Gilberton, Pa.

Pajieškau dėdės Aleksandro 
Šarkaus ir pusbrolio Križio Rc- 
meikio; abu Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Alovės vol. Aleksandras 
Puocelionių kaimo, o Križius 
Daugių miestelio. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Jos Remeikis, 
Holly Cross»College, 

\Vorcester, Mass.
Reikalaujame visokių darbinin

kų ir mechanikų arba suprantan
čių staliorišką darbą. Mokestis 
nuo $15 ir augščiau ant sanvaitės. 
Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki 
11:30 vai. iš ryto ir vakarais nuo 
6 iki 8 vai. (Ne agentas).

45 La Šalie st., (Room 8)
Chicago, III.

Pajieškau Berniutės, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, Padovi- 
nio valsčiaus, Daukšių parapijos 
ir kaimo. Atkeliavus iš Lietuvos 
apsistojo Passaic, N. J. Turiu 
labai .svarbų reikalą. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

And. Žiugžda,
Bx 708, Sta. C., Los Angelos, Cal.

Pajieškau Andriaus Skroblai- 
čio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Pažarų gmino, Stirniškių 
kaimo. Apie 20 metų kaip Ame
rikoje; seniau gyveno Nevę Yor- 
ke. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Ona Skrobliutė,

Parsiduoda labai pigiai medinis 
namas, ant trijų gyvenimų, dėl 5 
šeimynų. A]iači0yc vieta uždėji
mui kokio biznio. Panlavimo prie
žastis — išvažiavimas j seną kra
jų:' Randos ant mėnesio $78.00. 
Prekė $4700. 00. Atsišaukite 
šio adreso:

1436 Wentworth avė., 
Chicago Heights,

LOTAI! LOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit- 
geležinkelio. a

Prie didelių fabrikų.
Arti Grant \Vorks fabrikų.
Netoli nuo Northwestern Elec

tric \Vorks.
Gera ir pigi komunikacija. Už 

5c., su 20 minutų gali atvažiuoti 
į miestą Metropolitan geležinke
liu, arba 12-tos ui. karais. Svei
kas ir čystas oras, kaip ant fir
mos.
Lotų prekės po $350 ir augščiau.

Toje vietoje šįmet šimtai namų 
statosi, tad lotų prekės kasdien 
kyla augštyn.

Pirkęs čia lotą už $350.00, už 
meto laiko lengvai gausi už tą 
patį lotą $450.00. Reikia supra
sti, kad kur teip gausiai nauji na
mai statosi, ten lotų prekės kas
dien kyla augštyn.

Pirkite kol pigus.
Atsišaukite pas

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

656 Istorija abelna.. Dalis pirm. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnijos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
mui imperijos Aleksandro .MakadonL 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų piramidus, sienas pylių, 
tvlrtynių; typua kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi
cago, 111. 1904, pusL 498 ,............$1.00

WHITE STAR LINE.
Laivas OCEANIC išplauks iš 

New Yorko 3 d. Liepos, 12 vai. 
dienos. Perplaukia mares su 6 
dienoms, šifkortės prekė. .$43.80

Laivas REPUBLIC išplauks iš 
Bostono 3 d. Liepos, 5 vai. po pie
tų. Perplaukia mares su 8 die
noms. šifkortės prekė... .$37.80

Laivas MAJESTIC išplauks iš 
Nevv Yorko 10 d. Liepos, 10 vai. 
ryto. Perplaukia mares su 6 
dienoms, šifkortės prekė. .$43.80

Laivas BALTIC išplauks iš
New Yorko n d. Liepos, 6 vai. 
ryto. Perplaukia mares su 7 die
noms. šifkortės prekė. .. .$41.80 Valstijų Konstitucija, kuri yra relka-

Uivas ARABIC išplauks jj doriausia žinoti kiekvienam žmoąul
New Yorko 4 <1. Liepos, 1 vai. po *“* ėa,r> "■‘“"L1*

* . 1896. pusi. 364 .................................$14)0
pietų. Perplaukia mares su 7 die- Ta apdaryt< audlma, kietuos ap- 
noms. Šifkortės prekė... .$41.80 daruoae, aukso litaros ant nugaros ir

šono ..................................................$1.25

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
prieš atradime Amerikos iki 1896 m. 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ka, kokie čia tada žmonės gyveno, ko 
kie žmonės pirmiausiai ife Europos pro 
dėjo plaukti j Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir. kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 
kiek kuris gero dėl žios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų

ant

III

Laivu Kalendorius
Kas nori važiuoti j Krajų, te

gul perskaito šį surašą, o jame at
ras. kaita, iš kur, j kur ir koki lai
vai išplaukta, ir kiek šifkortės ka
štuoja. ’

MERGINA PAMETUSI ADRE
SĄ. ŽYDU RANKOSE!

Eva Karpavičiūtė, važiuojanti 
prie savo pusbrolio Petro -Černe- 
vičiaus, 20 metų atgal pribuvusio 
Amerikon iš Suvalkų gub., Sena- 
pilčs pavieto, Garliavos parapijos, 
Ilgakiemio sodžiaus, pražudė a- 
dresą ir po trijų dienų gulėjimo 
St. Louis, Mo., ligonbutyje, pate
ko į tūlo žydo namus. Garbus 
lietuviai užprašomi priduoti Petro 
Cernevičiaus adresą žemiau pasi
rašiusiam :

Re v. Jonas Gadeikis, 
1505 Baugh av-., E. St. Louis, III.

PRANEŠIMAS.
Pranešu savo tautiečiams, kad 

apie 15 d. liepos išvažiuosiu ant 
savo fanuos ir apsilankysiu pas 
lietuvius, kurie jau ten gyvena. 
'Užtai, kurie norėtumėte nusipirk
ti fanną, tai dabar geriausias lai
kas ją apžiūrėti, nes dabar galima 
matyti kas ant farmos auga, kaip 
ji išrodo ir kokis oras. Taigi, nu
važiavę dabar galėsite viską savo 
akimis pamatyti. Mano farma yra 
Missuosi valstijoj, ir kurie norite 
pirkti farmą, tai galite su manim 
kartu važiuoti. Apie platesnes 
žinias klauskite laišku:

Jos. Zirnontis,
\V. 141h Place, Chicago, III.

Šioms dienoms išplauks šitie 
laivai:

3i

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

I.ąjvas BREMEN išplauks iš 
Nevv York j Bremą 4 d. Liepos, 
io vai. ryto. Perplaukia mares su
10 dienų, šifkortės prekė. .$38.15

Laivas KAISER WILHELM
11 išplauks iš Nevv Yorko į Bre-
mą 9 d. Liepos, 6 vai. ryto. Per
plaukia mares su 7 dienoms. Pre
kė šifkortės ..................  $44 .15

Laivas BRESLAU išplauks iš 
Baltimorės į Bremą 4 d. Liepos, 
2 vai. po pietų. Perplaukia mares 
su 14 dienų. Prekė šifkortės$38.i5

AMERICAN LINE.
Laivas NEW YORK išplauks * *

.. .»• i rapijų Ir kunigo Kriaučuno prova su
is Neu 1 orko 6 d. Liepos, 9 vai. iaiąraį^jU ••Lietuva”, buvusi balan- 
ryto. Perplaukia mares su 6 die- džlo mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap4$ 
noms. Šifkortės prekė... .$43.80 rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje,

Laiva. FRIESLAND išplauks w<*
is I hiladelphijos 6 d. Liepos, 10 xvalga Chica<o8 lietuvJų darbų nuo 
vai. ryto. Perplaukia mares su ' pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
8 dienoms. Šifkortės prekv$37.8o metų; istorija jų parapijų ir prova ku-

Laivas ST. LOUIS išplauks iš Kraučuno SU “Lietuva”. Chicago, 
New Yorko 13 d. Liepos, 9 vai. 
ryto. Perplaukia mares su 6 die
noms. Šifkortės prekė.... $43.80

Laivas MERION išplauks’ iš joja* 
Philadclphijos 13 d. Liepos, 10 
vai. ryto. Peq>laukia mares su 8 
dienoms, šifkortės prekė. $37.80

Virš parodytos prekės yra nuo 
Nevv Yorko iki Tilžės. Prekės 
į Eydkunus yra 5c. brangesnės 
kaip į Tilžę, o j Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš 
Chicagos į Nevv 
$16.00.

III. 1901. pusi. 580
Apdaryta.............

$1.00
$1.50

678 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azi- 
. Nuo senovės iki jie pateko po 

valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideiias rnapas. pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių pa
dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, 111. 1899.............. 50c

Laivai' Linijų

Reikalauja 2000 darbininkų val
stijoms: Oregon, VVashington ir 
Montana. Algos $2.25 iki $3.00 
ant dienos. Kelionė iš Chicagos 
$14.00. Teipgi reikalauja anglia
kasių, mokestis 90c. už toną. Rei
kalauja 400 darbininkų j valstijas 
Michigan ir Wisconsin prie lentų 
piovinyČių ir medžių darbo. Mo
kestis $28 iki $35 ant mėnesio, 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.

PERSIKĖLĖ ANT BRIDGE- 
PORTO!

Pažystamas Visiems lietuviams 
Bridgeporto ir apielinkės musų 
draugas Antanas šiatkus, kuris 
laikė didelę krautuvę po nr. 4537 
S. \V00d st., ant Tovvn of Lake 
šiose dienose persikėlė į savo loc- 
ną namą ant Bridgeporto po num. 
924 — 33rd st., šalę lietuviškos 
bažnyčios, j buvusią “Lietuvos” 
redakcijos vietą. Čionai krautu
vė bus pripildyta visokiais aprė- 
dalais ir kitokiais tavorais. Par- 
davinėsiu už nužemintas prekes 
ir stengsiuosi visus perkančius už
ganėdinti kuogerižusiai. Užpra
šau visus atsilankyti fa persitik
rinti, o aš kiekvieną męj^ingai pri
imsiu ir patarnausiu. .;■>

Su guodone, 
A. B. šiatkuš,-

924 — 33-rd, Street.
■ - - "■ 

V . i 81
NAUJAS KNYGŪ KATALIO

GAS.
Šiose dienose visiems savo 

skaitytojams išsiuntinėjome nau
jus knygų kataliogus. Jei kuris 
nebūtų gavęs minėto kataliogo, 
tegul atsišaukia, o antru sykiu 
pasiųsime. Ir kiekvienas, kas tik 
mumis parašys, gaus šį kataliogą 
dykai. Rašydami adresuokite:

A. OLSZEWSKI,

Reikalauja gero, patyrusio 
duonkepio, mokestis gera, darbas 
ant visada. Pas mane gali dirbti 
ir tas, kuris nemoka angliškos kal
bos. Atsišaukite kuogreičiausiai 
adresu:

• Jos. Williams,
E- 55th st., Cleveland, Ohio. 108 Ames it., Montello, Mass. 13252 So. Halsted St, Chicago, I1L

RED STAR LINE.
Laivas VADERLAND iš

plauks iš Nevv York į Antverpą 6 
d. Liepos, 1 -.30 vai. po pietų. 
Perplaukia mares su 9 dienoms. 
Prekė šifkortės.....................$39.80

Laivas KROONLAND išplauks 
iš Nevv Yorko į Antverpą 13 d. 
Liepos, 7:30 vai. ryto. Perplau
kia mares su 9 dienoms, šifkor
tės prekės ......................... $39.80

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

Laivas PENNSYLVANIA, iš 
Nevv Yorko į Hamburgą 6 d. Lie
pos, 2 vai. po pietų. Perplaukia 
mares su 14 dienų, šifkortės pre
kė ...................................... $37.80

Laivas KAISERIN AUG. VIC- 
TORIA iš New Yorko į Hambur
gą 11 d. Liepos, 6 vai. ryto. Per
plaukia mares su 11 dienų, šif
kortės prekė.............. .... $37.80

Laivas BATAVIA iš Nevv Yor
ko į Hamburgą 13 d. Liepos, 7 
vai. ryto. Perplaukia mares su 14 
dienų, šifkortės prekė ....$37.80

Laivas AMERICA iš New 
Yorko į Hamburgą 18 d. Liepos, 
10 vai. ryto. Perplaukia mares su 
8 dienoms. Šifkortės prekės $37.80

CUNARD LINE.
Laivas CARONIA išplauks iš 

New Yorko 2 d. Liepos, 10 vai. 
ryto. Perplaukia mares su 7 die
noms. šifkortės prekė ... .$41.80

708 Raito Istorija. Pagal A. B. 
Schnitzerj sutaisė Šernas. Aprašo ko 

Yorką kaštuoja klu bu<lu žmonės rašyti išmoko, kaip 
Išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie- 

rašto vartojo mazgelius ant šniu- 
išpiaustymus ant medžio, iškapoji- 

mus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio ai* 
fabeto (litarų), su kuriuom dabar ga
li parašyti kiekvieną žodi Ir viską ap
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. 
Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
sviete raštas. Chicago, III. 1905, pu

slapių 304 .  $1.00
Apdaryta  .............  $125

NORTH GER-
MAN LLOYD, RED STAR ir tof 
HAMBURG AMERICAN plati-1’
kia stačiai į kontinentą, o laivai 
visų kitų linijų plaukia į Angliją, 
o iš Anglijos kiti laivai perveža į 
kontinentą.

Didžiausias šifkorČių ofisas

A. 0LSZEWSKI0
3252 So. Halsted St, Chicago, III.

Knygų Kataliogas.
545 Nematom] prieiai ir draugai 

žmonių. Pagal BltnerJ sutaisė Šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymąsi ir tt. Su pa 
veikalėliais. Chicago, III. 1905, pusla
pių 113 ......... 30c

539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę. Chicago, III. 1902, pu
slapių 31 ........................  10c

597 Žvėrys ir Žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehl’l Šernas. Mokslas apie 
subudavojlmą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žamapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų gimine jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago, III. 
1906, pusi. 313.......................   ....$1.00
Apdaryta .......................................... $1.25

630 Ethnologlja arba mokalaa apie 
žemės tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
landtą parašė Šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų 
nlų veisles. Ji parodo 
ačių, visų žemės kraštų 
alų salelių žmonės ir
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa-

pasaulės žmo- 
visų vieipaty- 
ir net mailau- 
jų paveikslus.

722 Trumpa senobės istorija. Pagal 
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos 
D. Su paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-eis spalvuotais žemlapiais (mapo- 
mis). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimą Iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chicago, 111. 1904, 
pusi. 305 ....................................... H-OO
Apdaryta.......................................... $1.25

851 Apie turtų lidirbimg. Parašė 
Schram. Vertė S. M. Veikalas gvil
denantis politišką ekonomiją. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi- • 
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo 
draugijos. Chicago, III. 1900, pusla
pių 139.................................................35c

856 Aukos karės Dievui. Parašė J<> 
nas Gražys, ši knygelė aprašo kokios 
kada buvo karės, kas buvo jų priešą- 
sčia, kiek blėdės padarė ir daro žmo 
nėms ir kas j jąs stumia. Chicago, III* 
1902, pusi. 40 ..................................... 1OC

861 Oras J. Basanavyčius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kab 
ba sunaikino ir sudemorallzavo Liet* 
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei suiyf 
šiai dienai. Chicago, III. 1903. pusla
pių 41 .................................................. 15t

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos Ir po ltek‘ 
me lenkystės. Chicago, III. pusla
pių 38 ................................................... 150
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l»07, P««> U................... 10c

arba rįiokalaa apie ui- 
(veiksto* Ns*1 Bernesą, 
|( kitus, auti iaė šernas. Y ra 

ta daktariška k?iyga. Kas ją su 
* ’*Lkaitys. patalkys apsisaugoti 

«kių užlaikyti člelybėje 
*Zkat»- s*™ a,,ulų ir 
* ti sv^ku8 ir trlrtus 8av'° ral*

{^cag°- UI- 189 ’, pusi. 132. .35c

Pamate Visokiai Reformai, 
sveikatai* turtui ir laisvei.

Lm raštas j apie plausimų 
^J^parašė Otfo Cardue. Su 

MdHMBU iprtė J. laukis. 
r^Tnarodo kad mėsa ir kai kurie 
"RE jatadlnti dilginanti valgiai, 

attinkančia’s žmotiėnis maistais. 
S? 1907. pusi- 11:!.... 30c
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«2W Aritmetika- Sutaisė S. škač- 
fc LšėS^as būdas išmoku skai 
(rokuoti)- Kiįyga padalyta j 
->-yriu» Skyrius I — apie 

įkyrius II —4 Trupiniai. Sky- 
Deiimtiniaiį trupiniai. Sky- 

ĮV — Prilyginimai ir proporcijos, 
y _ proporcijų prievadinės.

ciicsr w 189?- *4- 104 ...........

1300 Rattkvedi* angliškos kalbos. Pa- 
oueadarfų. Harveįr. Maxwe.ll ir ki- 

— j. Laukis. Yra tai prakti- 
■pods išsimokinimui angli-

Ulb« pačiam Mr save be pagel- 
006 mokytoj0- Chicago, 111. 1906, pu- 
ižM 30 ......................T
Afdaryt*....................

$1.25
$1.50

Žodynas lietuviškai • angliško* 
ka^H, Dalit I- Sutaisė A. Lalis. Čia 
M visus Jfcstuviškus j žodžius išguldy
tą aaghškži. Kožnas žodis paženklin- 

kųrsyvoflis litarųms prie kokio 
mmukos skyriaus j|s priguli. Kny- 
go* fjmatas 6x9 coli is. ■ Kieti, mėly- 
jajvių sądpąspis ‘lUjIeptlE otuipnu ou 
u: nugaros. Chicago, Iii. *
thpu 382

1902. py-* 
. ..$2.00

1327 Žodynas lietuviškai • angliškos 
k*ibcs. Dalis II. Sutaisė A. Lalls. 
fta rasi visus angliškus žodžius išgul 
4yt» lietuviškai. P r iv kiekvieno ang 
j&o žodžio kabėse y ta pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliukai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas kursy
vams litaroius prie laukio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
ftė colius. Gražiais drūtais apdarais, 
angara Ir kampai drūtos, gražios moro- 
to skaros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso Ii taroms, lapų kraštai 

♦ Onaaruon .................. $4.00
Ba pati knyga popieroš apdaruose $3.00

23

Žydai ruošiasi kalt! Kristų prie kry 
liaus.

Kristaus kūnų Ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šlųdieninlo Betlejaus.
Kaip šlųdlen išrodo Stalnelė, ke- 
kurioje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo 

P. Marijos.
Kaip Aiųdien Išrado Kristaus 

bas.
Kaip šiųden išrodo Kalvarija.
Kristus mirė.

Vlytėlė po vardn Jėzaus ‘ štai Žmo 
gus“.

172

173

174

175
šv.
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Stereoskopai
arba

Panoramos.
, St ?r«M>skopas arba Teleskopas yra tai 

prietaisų arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai I 
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta | na- 104 
turališkų paveikslų, kuriame mala! čle- 105 
las grupas žmonių, triobų, visą mie
stų, plačius laukus, miškus, darius ir 106 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje butumeb'Ir vlskų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia į natu
rališkų ėsybę, padidina JJ atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrado jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 12 Stereoskopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
‘ pundelį.

1

2

6

■8

177
178

179

180

1328 Žodynas lietuviškai-angliškos ir 
«i$ skai-tietuviškos kalbų. 1 Abi dalys 

Ir n, t. No. 1326 ir No. 1327) 
lUmygoje. Yra tai reikallngiau-

knyga norintiems gerai pažinti an- 
kų kalbų Formatas ir apdarai to

kie pat kaip No. 1327 ................  $6-00

1329 Žodynas. Tas pats kaip No. 
■Ktik pilnai apdarytas brangia, gra
žu maroko skūra. ' (Čia audimo nėra 

.$7.00

#1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimi- 
. Ii. moksliški ir draugiškai - politiški 

paėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo, 
šatras pataisytas ir padidintas spaudi- 
Kft Cftfcago. UI- 1901. pusi 211 50c

1498 Suetaviškas Sapnininkas. Su
kaktas iš daugelio svetimų sapnininkų 
9 sutaisytas pagal tikrų persiskai-egip- 

sapnininkų, su £10 abrozelių. su 
tprasymu planetų ir paslapčių. kokias 

žmonės vartojo dėl atspėjimo 
ddties. Geriausiai Išguldo visokius

Mjįl—■ kokie tik žmogui prisisapnuot 
Sdl Cblcago, III. 1895, pusi. 205. 50c 

T*« pats drūtai apdarytas............ 65c

Orakulas. Naujas pilnas Oraku- 
4tsarba knyga burtų, monų ir visokių 

ir praktiška C. C. St. Ger- 
Deiaažinystė. sp paveikslėliais, 

^fcriako Ir išguldė Iš svetimų kalbų J 
hlaakia. yrg didžiausia ir prakti- 
^iausla monų knygą, burtu ir delna- 

mokslo. Formatas 6x9 colius, 
a^ani k0,Ol’"o,as paveik- 

burtininko ruimo. Chicago. III.
1SH Pusi. 412................... $3.00
^uose apdaruose ;...................... $3.50

Pa#|žptys Magijos bei Spiritiz-
Šviesoje Mokslo. - Pagal svetimus 

j. jankis. Yra tai 
<|2^9imas mony^dšrymo. Šioje kny- 

njonų Ir burtų pa- 
suprasitįe, peš aiškiai ap- 

Pkveikslais parodytos visos 
bodai jųį darymo. Chica- 

Pusl. 262!.  50c

^l^llaiikvedis gromatų rašymui. 
Poškinanti kaip rašyti gro- 
Pr®as. pažįstamus, gimines, 

’’r milimas prieš 
I ponus, kunigus, vysku- 

pa.^ teu.**8' au8štos luomo, y patas, 
ant naujų metų, dienoje 

ir kituose atsitiki- 
1 Chicago, m. 1895, ^1. 115 43,.

9 bver,t,nybės. Isto- 
t 15 Rymo iaikų. Parašė
Dari ?Vertė K J Odesoje, 1905, 

25c
^ut BGyv®nima* Sv- Tėvo, Popie- 
iSų enedlkto IX, valdžiusio apašta- 

**t$'Ryme nuo 1033 iki 1044

..............................25c
■įį Bvi*kas Lementoriua dėl 
ai. ®u Potcrfaia, katakiz-

•wranturu. Vilniuje 1865, 
” .................  ...... 15c
•^Priaiųskit per Money Order’Į 

°J® gromatoje adresuoda-

Japoniški valdai, ąe^anti pokyllnĮ 
Matsurl altorlM, Yi^ohamoj.
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yokohhma, Japonijoj, 
joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtoją*, rpdantla savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės s meto 
no* šėtroj/Yokohama.

Japoniškas žvejys gHepiaukoJ, 
kohama.

Japoniečlų būdas e|^ pailsim

Juozas
Mlnarsvilla, Pa. 

Rrmanauskas.

Sprlngfield, III.
J. Klembauskas,

Worceeter,
Antanas Bernotas,

7 Mlllrow
Mėss.

12 Harlem SL 

Gilberton, Pa.
J- Ambrazevičius, Boa 4.

Yo-

Trepal | Kigcųfilzų žinyčių. Kyo
to, Japonijoj!

Kyoto. Japonijoj. Klgomlzų žlny-

Pittsburg, Pa.
F. J. Bagočiiis, 2216 Tustin st.

New Haven, Conn.
Llažaltic, 217 Ferry 8L

HVėl pas KLEIN BROS

k
8 v *

i 1H £įį. _ \f.
Sugrįžęs atgal į senovės 

vietą, kur per keletą metų 
tarnavau, malonččiau, kad 
mano draugai ir kostume- 
riai ateitų mane aplankyti, 
o aš linksmai kiekvieną su
tiksiu. Neužmirškite pa
klausti No. lėto.

Mt. CarmeI, p*.
Jonas Banis, Box M1

SERIJA IV.
Susideda iš 100 Stereoskoplškų paveik

slėlių bakselyj*. Prekė $2.00 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veiklėlių kų pirmutinėse* serijose.
štai kų Juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Eile.
New York. Ta vorų krovimas J di

deli oceanin| laivų.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama 

ryj.
Niagara. Patkavlnis vandenakrl- 

tys nuo ožinės salos. (Horse 
Shoe Kalis irom Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbutis 
Michigan Avenue

Kaskados ir pokyllnė svetainė.
P. Parodos 19O4m.

Moki indijonas namleje 
Moki i n d!jonų gyvenimas. 
Sloux indi jonų vadas. He-No-Fraid.
Vartininkai (The Sentlnels) 3,043 

pėdų augščio, Yosemlte, C ai.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo- 

semite Klonyj, Cal
Magdelenos Kolegija. Ozford, Ang

lijoj.
Airija. Killarney. pilis Roas.
Įėjimas į Muckross Kiloštorlų. 

joj. *^4
Siaurinis miestas. Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis Ir Kate-

101
102

103

107

108

109
110
111
112

113

114

181

už

pa-
Ir

ir

182

183

84

185
186

187

188

189
190

191

192

millą.

žibin-
iiny-

Auksinis pąvilionas ant ežero Kin- 
kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.

Senoviška žinyčla Fujlyama, Mt. 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vienų 
Osaka. Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstantis 
člų prlo Ka-suga-No-Myia 
člos.

Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergiantls Nlkko žinyčių 
nuo Piktojo.

HavraiUUtl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ųnt krauto Monoioa 

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

Havrai.
Havrališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę kriaukllnę žluvai- 
tę.

Chlniečiai renkanti ryžius, Hawal.
Gyvenimas Pretorljoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukit nti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaišo, Chlle.
Jamalros Brookline gatvė.

.‘.nton'o
San Francisco gatvė, Mezico City.
Didysis pilsčius, Mezico City.
“Jojimas šėntmis”.
Mano apglnėjas.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose**.
Pagalvėlių karė, 
šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja .........................$3.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo  ...................... $2.00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mu ............... ‘...........  $1.00

Prts vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1 00.

Port

E. St. Louls, III, 
Feliz J. Galutinas, 537 Colllnsvllle Av.

Brooklyn, N. Y.
E. Fraomes,
A. Diržulaitis,

Ant 17 Akmenų
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuota* rvguliato 

r>u», au»uke uteukaina* 
ir nu*t*i<>nia», v v rite ** 
ar m<>teri»ka* IKK auk 
•uola*, dvigubi -Hunt 
iug Inkilai, gražiai iA 
k v te t k uotą*. Tikrai ge
rai laikf rodo. Visur

73 Graud
155 Mttropalitan

Brockton, Msss.
K. Balčiūnas. 571 N. Maln

St.

st.

Su guodone,

Adomas Szilingis.

PAS

KLEIN BROS
HALSTED, ŽOth ir CANALPORT AVĖ".
Vienas isz didžiausia sztoru Chicagoje.

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

Lietuviai, ne*idnokite »«ve apmovlinCil vbokiem* pe>fe*oriam», cpecijalictam* ir 
•undaklariain*. t»»» kuriuo* tik pinigu* tukitete, o cvetkato* Ir u-i»ingo* rodo* negaunate. 
•Jei **rgi kokia liga, eik p». pr. A. Graičun*. ji* duo* U-i*inga rod* dykai ir pa»aky», 
ar galiui* Ugjd) t i ir kaip ligai gydyta** traukti*. ’ ,

Dr A. L. Graičun** ne*nvadiio)o dar Jokio ligonio ir ii pirmo pamatymo nasako. ar 
ligaul* >ra išgydoma., ar ne; kurį apsiima lagydytl, iigydo greitai ir už iuaž£ irtuokeaų.

teisingai laika raėaa- 
. tia; (varantvata* *nt

Išmatų, eitų laikrodrl) patupiu-- C O D ant 
*!•*(»k-uo adr» *<>, «u patrljrjimu ite|t/*tnlnaolL 
Jriga bu* tok* kaip rate n h- uitimokėk riim-aui 
U(.7S ir alvt-iimokaliu* ir paimk laiknalčų iri 
so. nrinokžk už vtete>crnto. Atmink kad n* tokį 
pat teikrodJll kitur moktei 00. Prie laikrudllio 
Į-rktedanir^l*K^*u|t*tal| labai (Taž^ tenciaif^lį *u

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago

193
194
195
196
197
198
199
200

nrw darbo, karų, gvb-žtnkelių ir tt, *uteikia greita jMgelba ir rod*. o susek-. *A », kli 
Vr. Uraifuuo rudo*, gavo vu>ad* gerf atlyginimų.

Gydo naotessM^utetžirčamo.- Vrriiltai. ft»trriUa» ir Vai^Į 
rtften</o«prteoMm<> ligoaiiĮ kartim ir nrtttiomt: JVao 9 r^ta iki U> ret C t / ra.Matuli kur bėgi?

Hfcu į inhtlJi W**!iinrtoc tte* U-n ) radau*

115
116 Al-Štai kų Juose gali pamatyti:, 

Stebėtini griovai Yellow-Stone.
ko. —

! Kvietkinė paroda, mieste Sara to
gos, N. Y.

I Bovery gatvė New Yorke.
i Didysis vandens puolimas. Yellovr- 

stone Parke.
> Typiška tabako farma. Kuboje.
> Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Hawaii.
’ Žuvų rinka, mieste Manilės, ant 

lipinu salų.
I San Jone gatvė, mieste San Juan.

Porto Rico.
Puikiausia pilis mieste Rheinstein.

Prūsuose.
Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jeneta, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palocius. Peterbur
ge, Ros i joje.

Švento Petro bažnyčia Ir pUacius
Ryme.

Par-
117
118

119

20

121

9

10

11

13

n
122
123
124
125

126
127

128

129

130

131
SERIJA II.

Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik- 
alėlių bakselyje. Prekė 75c. 
bakselį.

už
133

134Štai kų juose gali pamatyti:
. Gražiausias vandens puolimas, 

vana Glen. N. Y.
! Grandžių sodas. Floridoje-
; Didžiausias pačto budinkas.

Yorke.
I Stebėtinas vandens puolimas, 

gara Falls, New York,
> Puikiausia svetainė l'nited States (

Kotelyje, mieste Saratogoa, N. Y. 139
i Kupčiška gatvė, Obispo. mieste Ha

vanos, Kuboje.
’ l'kininko namai. Kuboje.
I Įplukiiymas galvijų mieste -Manilės, 

ant Filipinų salų.
• Geležinkelis ant salos Hawail.
> Gatvė miesto Manilės, ant salos

lipinu.
Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus 
rodos, Francuzijoje.

! Paimu daržas mieste Frankfort. 
Prūsuose.

! Merginos parduoda kvietkas 
ate Kopenhagen. Danijoj.

į Puikiausias 
ste Monte

> Rustoenval
vegljoj.

16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje, 
Francuzijoj.

Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudikj prausia.
Kaip labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

1

3

6

7 
8

9
10

11

12

14

15

17
18
19
20
21

Ha 13o

136

137

138

140

141

142
Fl-

pa-

145

mie-

147 
mie-.kvietkų darželis, 

Carlo.
vandens puolimas. Nor-

SERIJA III.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre- 
. kė $1.00 už baksėti su 22 paveik
slėliu.

1

3

5

c.

• 7

I

9

19

U

12
13

Štai kų juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 
nėlėje.

! Trys Karaliai atlanko gimusj Kri
stų ir dovanas jam kloja.

i Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo 
kiną daktarus Jenizoiiaus bažny
čioje.

i Kristus 
lejaus. Permaino vandenį į vynų.

i Kristus
žmonių minių.

i Judošius savo pabučiavimu 1 
Kristų žydams.

’ Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

; šventa Veronika apšluosto 
Kristui.

i Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

» Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno 
Golgotos.

! Kristus paveda savo motinų Jonui.
[ Skaito Kristui myrio dBretų ant 

kalno Golgotos.

ant svodbos, Kainoj Gali-

ant kalno kalba priešais

išduoda

kryžių

veidų

jo ne-

nukry-

148
149

150

151

152

153

154

155

VokleJja. Griuvėsiai viduramžinės, 
pilies.

Vokietija. Laivas apleidilanth Ko. 
blenc'ų, ant Rheino upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas palopius.
Švedija. Ant kelio | Odde 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge. 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint

nuo Chamonlx.
Thun, Šveicarijoj.
Žirninis kiemas, Alhambra. Grana

da. Išpanljoj.
Katedra Notre Dame, faakada Pa

ryžiuj. Francuzijoj.
Tullerinų darias. Paryžiuje. Fran- 

eljoj. «.f
Pa Jociai tautų ant upės Selnao*, 

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

Francijoj.
dės Champs Elysees. Paryžiuje. 

Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pa 

ryžluje. Francijoj.
Tvlrtynė Šv. Jono Ir Katedra.Mar- 

seilles. Francijoj
įvairų užplauks Ir ežeras. Villefran- 

che, Francijoj.
Carnlche kelias Ir ežerėlis Vllle- 

franche. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Caslno. Monte 

Carlo.
Vatikano daržas ir Sv. Petro ka

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

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje. 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Keltinio Severo. Ryme, 

Italijoj.
Koloseum&s, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias Sv. Juozapo. Venecijoj. Ita

lijoj.
Šėrimas karvelių ant pleelaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias Sv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštls, parodantis ke

lio užuolankų. Alglere.
Gėrymo fontanas Ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa Ei 
Ain.

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Cladello sienų, 
Kaire, Egipte.

Pyramldos ir Arabų villja, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelio, Kaire. Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
- upės take.

Įėjimas Į paloclų. Slngapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.

telis alų ir kitokių grriauktų nerimų irruakiuių. 
Ju určuuiA ) ra v<m du bloku nuo Uuion tUMiot.

“Standard Saloon”
1*3 Mashington St KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

I

SERIJA V.
Susidedanti i| 12 maišyto gatunko pa 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundel|.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk via kitokį paveikslėliai, tai , 
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juost
yta: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų t dobusiu paveikslai, t ei p 
gi Ir komiški paveikslėliai. ŠI serija 
yra gera ikru*, kurie ųprt pinigus ui- 
čėdytl, nes Ji kaštuoja tiktai 35 e, o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
Ir serijoje I. .-

SERIJA VI.
12 t*io oat maišyto gatunko paveikslė

lių pundely j*. Prekė 75c. už pun
deli.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. laibai aiškus, yra dirbti gabiau 
šių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai vlakų teip aiškiai kaip 
kiti prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio. bet tikrai gyva regykla.

Atminkit*, krd virš parodyto* pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. -Pats Teleskopas kaštuoja $1. 
Vieno Teleskopo užb-nka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | t« patį teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

3252
A. OL8ZEW8KI,

So. Halsted St., Chicago,

LIETUVOS” AGENTAI.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello

New York. N. Y.
A. Lesnlew8kis, 144 E. Houston

Nik. Gendrolius,
80. Boston, Mass.

224 Attcns st.

N. J.
178 Ferry. St.

skoll*k| kosrrharijf. Labai dailu* pa
ra ik *1 a* pdauoM-daiuoar Žaliuojančiai* 
laukai* ir tuėlyau dangum ir L L Tokio

Revoliucijos Paveikslas.
. Prie UMOsybte”. dideli* paveikti**. 

StirSicoilų perviatoaiatttk imu Lietuvoj*

k*Ungi agentai I*tvM fl. Admvokite: 

Idthuanian Art Association 
Box 133, Shenandoah, Pa.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
Mf« *k(*li>i»a Pinigu* ant Ittrtrnybių Ir jai 

ta n-a<w-»l taru-nytię pirkti, mp* ta dxiaua»tna 
prig*lbėa<u>«, paakolindami tau dal| pirk lako pi* 
■ i*ų Greita* miklina* Lengvo* ižtygv*. Agne
tei apmokami dieniai.

Joigu esi jaunas, ar viduramžis

Męs Tave išgydysime. 
Męs padarėme Speciališkumą begydydami ypati- 
škns, nerviška* ir chroniškas vyrų ligas per 20 metų.

Ta šaka medicinos tapo musų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendi

mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pijuj ir pasiliekantį išgydymą: m ūsų prekės žemos. 
IAII Ii IK VYDIK kenčiančius nuo jaunystes išdy- 
JAUnUo I 1 nUo kūmų, pilnai išgydomo.
VYRAMA *9m'' kurie jaučia, kad jų paji<-ga 
v 1 ilAMu nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.

Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocelę, inkstų ir pu- 
. slės ligas, reumatizmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis, 
• pasididinusias giles ir viaaa odos ligas.

ATMINK r*'otn® pacijentams y patukai ir jų pačių kalboje ir niekadou
Al MIRK neišduodame Jų paslapčių.

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

RODĄ DYKAI! VALANDOS: ^'^nuo.iki IX

Seno KTajaus Gydytojas

Dr. P. G. Wiegner
»iš Rygos)

Atidarė oH*ą snt a pliekos J. Leszczynsko
3315 So. Morgin St., Chicago, III.

Gydo visokias ligas.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Čion žalimą rauti mokilitki). rrietMkų ir drati- 
fki| knyr<|. raitančiu. tkapltertif abmrMlą, vi*o- 
k.114 laikraVii^. Am-nkot ir Kumpo* ir poptertį 
rromatom*. T*ip*i užlaikau visokio ta voro: Juo
dyto, paltelių, pluuk»nų,drukuojatuų mašinukių 
britkų *trrroak»pų ir daiifrllo kilų daiktų. N'e- 
užmirikite atsilankyti, o bu*U* užuati^iinti.

Petras M. Kaltis
1X1 Wab«nala Avė., ChiMgo, lt|.

išate l.tetuvikko* Bažnyčios)

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3246 S. Halsted St. Chiago, III.

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

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.;
Guodotinoou tautiukoms ir baž

nytinėms Draugystėms iazdirb*:- 
karuaaa, Amerikoalazkas 
Weliawaa, S tarpas. Juos
tas, Kokardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl M a ratai k u

Guodotiniems Kunigam* tezdir’ 
Kapas, Arnotas, Dalmati- 

is, Alba*. Stalas ir wisu* baž
nytinio* parėdus. Visoki darbą at
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

dari.*, butu priderančiai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Difislon SL, Chicago, 111

|BWU8|ĮB|I gg KBK 444 9O9**4WB|BmB|BgJI<AJML><i*JkJ$ $ g JLĄgU|B|t5|l

Nusipirk už Randos pinigus 
gerą Gyvenimą.

>156 Turgaus diena Slngapore, Indijoj. 
1157 Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga

pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chl-

nijoj.
159 Žibinčius Hong Konge. Chinljoj.

Chlniečių vienbuorinial laivai | 
plaukoj Hong Konge, Chinljoj.

Gražusis kelias Shanghal, Chinljoj. 
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghal. Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
Tokyo,. Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai
Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 

tlškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų žinyčla Honmoku, Yokoha- 
ma. Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Šiaučlus dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
šūvių pardavlnėtojaus stotis.

Paroda ugnagesinlų atletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Tokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

160

161
162

163

164

165

166

^67

168

169

170

71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas Jaunų gerbėjų Matsur.

Nevvark,
V. Ambrazevičiau

Brooklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand St.

.Ji '

ShenArttioabi Pa.
Andrius Mačls, ,ij»- 131 8. Main St. 

Scraęfton, Pa-
Jos. Petrikis, .' '/1514 Ross Avė.

WatertJury, Čonn. » 
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porter 

n< 
New Britain, Conn.

M. J. Cheponis, , 21 Pleasant

I>uod.* vbokla reni* ir grriauti* uagclbf moterim* 
Ilgo** Pasekmingai atiteka (larbf prte gimdy

mo ir (težiūri atsakančiai po gimdymo P<«lr*ug- 
praiteAii. kad.dabartini* mano ofl*a« randa*! Ol- 
**<-w*kio uame, 3246 S. Halsted *L, 3čioaug*t<J.

III.

AUKSINIS ATRANENTAS 
yra oaajauaiat aartilirtaįa* laiarta. Parauti 
gramata tatraai, f i m i nata arba paežiai ta aub- 
tiala atrataaata • te* tai nattrtata aaalitaa. 
Praha tih 25c ai batai i aha tu pritiuptinu. 
gluthlt raphattt Panh-Cautlnafu marhtia pat- 

JOHN*8 8UPPLY HOU8E
22 PILBSN 8TATION. CMICAOO, ILL.

St.

St

BaltlflQorg*_Nd-
2018 N. Washington,

7U W. Lombard St.
26 So. Green St.
521 Columbia Av.

SLL. Gavrils, 
Jonas Želvis, 
J. Luis, 
J. Diemedis, 
Wm. J. Moran, h

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Philadelphla, Pa.
Ignotas, 1028 So. 2-nd St.

Plttaburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
I. M. Maskeliūnas, 2134 Forbes SL

Ellsabekh, N. J.
is, e-0 111 First St.

PINIGŲ PREKE.
iki 500 rublių, rublis po....................52%
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52 
Virš 1000 rublių, rublis po...........51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos** redakcijų, 
adresuodami teip:

A. OLSZEW8KI
So. Halsted St., Chicago, III.3252

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdaij*.
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutls.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

deminas. *
Paveiksiu miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Kėis-

LIfc t u vos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Al-

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

galėsi gražiai papuošti savo ruimų.

Prisiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OL8ZEVV8KI,

. Chicago, III.

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

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arti Westefn Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable Caslimrs 

Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų dū
dų išdirbinių. * C

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties. 
• » Lickinys po $32.00 kas mėnesis. imant palukį drauge. Ramios £>0 00 ant mė
nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu Ir 7 pėdų panamių su išlietai* pamatais. 
Georgijos pušies apdabai: maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visoki pagerinimai 
įtaikyti ir apmokėti. .1 14ta Gatvė ir 49ta Avenue.
■ ai ■ Granto Žemiškosios Bendri]©* Fodalyj
I I pakils ssvo vertėj s. (Dovydas B. Lyman. globėjas.

Willard T. Block. iždininkas.)
Męs parduodame juos dabar po 9540 ir daugiau už Lota 950.00 įmokėti, 

likusiejie 910.00 kas mėnuo.
Nuvažiavimas Į Vidurmlesti prekiuoja 5 Centus.

Vlonstinlaf Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET

Vietinis Ofisas: 12-ta ut ir 48-ta Avė. Atdara* kasdien ir nedalioms. Ja*. F. 
Hildrrth, užveiada, savinybės akyriu*. Lietuviška* pardavėjas būva visados auk 

▼ietoa; ji* visame jum* patarnaus.
Pinigus paskoliname budavojimui.W*stvllle, III.

V. S. Kreivėnas.
k- 0L8ZEWSKi,

. . Chicago, III.
1252 So. Halated SL,
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$20 Hart Schaffner & Marx Siutai
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Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!
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Petras Stefonaitis.
Pardavėjas No. 117.

John’s Supply House 
Hiatu Stati**, Ckiaap, III
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Ona Kužinskiulė. 
Pardavėja No. 114.

Otto Šukita, 
Pardavėjas No. 33.

$15 Siutai
š gerai pasiutų visokių 
gali rasti patinkamų

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, 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 neczystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 80. Halsted 8t., Chlcago. .III.
Gydo visokias Ilgas motoru, 'valku ir 

vyru. Taipgi turi didelę praktikų ir 

gydo peaekmingai visokias limpančias 
uisisenejusias ir paslaptinga* vyru il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

1 d>k* visokiuose 
At vali arę ii kitų

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, 1NSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
kori. Darba gvarantuoja. ::

ir languoti; $10.50

kad per lytišku* iidykumu*. sava nepasigadytų. nenupultų ant proto ir sveikbto*.
Kelnas skyrius šito* knygos yra žingeidus. E ___ —.

tiamą, Plaučių Ilgas, širdies Ir Inkatų, Kepenų, viaokiaa Vyri
ir laimingas gyvenimas, tegul pasiskubina ta knvga. ,,Vadovą Į 8 v ei 
skutin*s spaudos 50 tūkstančių egzempl., tarp 3 milijonų lietuvių tuojau* išsisklaidys.

mergelėm*.

0FFI8A8--Xampat 81-mot ir 
8outh HaJated Gatuiu ::::::

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

PLAUČIAI
Sergantieji* dusuliu, bronchitą 

arba džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimu O x * 1 i n o gazų.

PRIVAlIŠKAS vyru ligas.

Aš išgydau kiekvienų greitai ant 
visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

Vyru $15 Ranku Darbo Siutai
Pasiūti iš grynų vilnonių worsted audimų, 

pilkose ir mėlynose, labiausiai reikalaujamose 
spalvose; gražiai dryžuoti 
rankų darbo $15 siutai po

Specialistas moterų ir 
_____ vyru ligų._____

I Vyru $10 mėlyni Iszeigos Siutai
Dabar proga nusipirkti grynų vilnų serge siu- 

S tą už labai pigią prekę; užtai neprakaituok sun- 
k tame siute vasarą.. Žiponas pusiau pamuštas. 

SJ Vienos ar dubeltavos krutinės stiliuje. JC EE 
M Dydis 34 iki 42 per krutinę.....................fv«vv

TIKTU PER 30 DIENU!

Lietuvy* advokates, baigę* mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias prova*, civiliika* ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 9112 8. Halsted 81., arti Simo* gatvė* 

Tslsshone Ysrte 6048

Labai gražus siutai iš geriausių, vilnonių au 
dimų; vienokių spalvų; elegantiškai pasiūti 
firmos vardas Hart Schaffner & Marx 
užtikrina gerumą darbo; $20 siutai...

Vyru $10 ir
Šitas rankius susideda i 

audimų siutų; kiekvienas 
siutų. Siūti iŠ gražių worsted audimų, ^"7 EA 
šviesių ir tamsių spalvų; tiktai........ .-. eUv

Pasisekė mums nupirkti tiesiog ii 
fabryko 1000 drūkuojame naujausio 
Uradymo mašinukių. Preke juvisa- 
do* buvo ir yra 8x5.00, bet me* pa
leidome jais per 30 diena tiktai po 
Mio.oo, ir dar pridedame po 
xoo arkuia poperoe ir 100 konverta 
*a tavo vardą pravarde ir adresą. 
Pinįgus siųskite per Money Orderį 
arba regisi ra votoje gromatoje.

MIKOLAS J. TAMANEVICZE, 
184 W. 18th Št., Chicago, I1L 

M** nlkiiiiuM agHt* *al partailnjlm 
Irmafras P*p*r«. Pri*i««»irito 26 c. *1m*- 
paal* * ■** prmušim* }*■* steptilis.

Musų lietuviški pardavėjai

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”, 
Su daug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.

Šit* knyga išduota Dr. Coiilne N*w York Medical Instituto. Joje, apart daugybe* visokių akyvų iUiš- 
kinitnu^aip 1‘asl -kHain^.^telp-pat rasi: kaip užlaikyt sveikata, apalaergit visokių Ilgų ir kaip visokia* vyrų 

šitoj knygoj rast visokių ligų vardu*, kaip jo* prasideda ir kaip jas. geriausiai galim* pergalėt. Plačiai apra
šyta paslapty* lytiško susituokimo smagumas, ženybini* laimingas gyvenimas. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 
kad per lytišku* išdykumu*, save nepasigadytų. nenupultų ant proto ir sveikatos.

Kožnas skyrius Šito* knygos yra žingeidus. Sergantiem*, męs rody jame skaityt apie Dispepsiją, Reuma- 
—------- --------------------------- —i.— •- • ----------- ----- : ■- Motorų ligas. Kuriam rupi sveikata

l” parsitraukti, nes netrukus ir šios pa-

Ta knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir’iaviemom* v paloms, vyrams ir moterims, jaunikaičiams ir 
mergelėm*.

Ir vėl 60 tūkstančių egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota 
visuomenes apšvietimui, tai kiekvienas gaut ją dovanai, kuri* atsiųs tik keletą štampų pnsiuntimo kaštams ir 
savo aiškiai parašytų adresą. „Vadovą J Sveikatą" apturės.

■ .i ■ u ■ , ■ Rašyk tuojaus, kadangi ir šita laida netrukus išsibaigs. ■ ■
Jei jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagelbėjo, tai reikia į 

vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai; ta<vaistų ir atsakančios daktariškos tikros
stitute, ant kožnos ligos yra Daktarai ti
taras Profesorius, O vaistai kurie tik yra geriausi, iŠ visos pasaulės pargabenti ir paties 
Instijuto Daktarų vis naujai išrasti, kurių kitur negalima gaut. Visokios ligos, kaip vyru teip 

pasekme išgydo; atėjus asabiŠkai arba aprašant ligą per lalška

Nemokėkite už neiigydymų. tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų Ir inkstų, nors labai užzisenėjusius, Išgydau galuttaaL

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West Madison St. .u,,.,™ Chicago, III

ATTORNEY & COUHSELOR at LAW 
Chamber ei Cemmefee BMg., Room 709 
t. E. Ceraer L* šalie aa4 Waskia*te* Streeto 

CHICAGO, ILL. 
TELEPNONE MAIN M42

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Rupturą, Akių ligą. 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes. Niežu* ir lytiškąjį brndą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų t i k 10c. Męs turi me apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nt»o žmęnių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA C0., 
996-998 6roadway, Brooklyn, N.Y.

140 W.34th Street, <Aw..®XT NEW YORK, N. Y

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

MA Salėki, ne* labai iš- 
troškęs, o pa* jį ga- 
l*Ria atsi nes
jk turi puikų, šaltą 
bavsnką alų. gar- 

ruską očiščeną 
arielką, cigarus eet 
liHavano*. «>ltsigė 
rfli irauni žmogus 

puikų užkandi kiekvieną dieną, tai iau 
negaliu ilgiau su laorista kalbėli. Lik 
sveikas, tunu skubintu*. I‘nc to ji* turi 
puikią salę vestuvėms, mitingam* ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pa* mine, o 
aš jum* pats m suolu uš 
re i k siu ase ir provose Z 
m iečių gali gaulš^riameią. nakvynę.

Petrsor Sala kis, 
3311 AubMrn Aw., Chlc.go, HL 
Tarpe 33-eelee gatve*.Ir 33-eato Meoe. 

Telefonas Varde 3011

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL.
Priėmimo valandos: m 3 «*L ryta Iki 8 vsl. 'skara. Nedaliomis: sae 9 «ai. ryto Iki 4 ni. *s stoto.

moterų, su geriausia pasekme išgydo; atėjus asabiŠkai arba aprašant ligą per laiška 
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.

Visados adresuok rašydama:

Dr. E. C. Coli i ns Medical Institute

Lietuvių Daktaras

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

Telefoną* Canal 1479.
TrlefontmU Rabinai* k ir k r Ienos sotie k o* 

Gydo pasektniniisi visokia* H*m ba vklrtuaSo.

iszgydau id o dienas HYDROCELE
______L ..Mg.: .j............  . (• y p«<Bd>6tM *v*)u) 
_____  Be lakia Kruvini Ir tkairiajim

ligydsu kiekvieną sergantį Varicocele, Strlkturs. telp<i užkrečiančius kraujų utnuodv- 
jimns, nusilpnėjimų nervu, Hydrocelf arba vyrų lytilkas ligas. Tokias ganias ofertaa tai
kiame visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir lldav* 
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog si turiu vienintelį būdų su kurio pageiba aat visados 
Jus išgydysiu

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS 
dermatologijos moksle.
Daugybė odos ligų paeina nuo 

ntiVaraus užsiūki ruo ir nz.ni.FH- 
rimo telpgi ir nuo viduriniu Ilgu. 
Daugumas sauna pučkus. pleis- 
kanas, slinkimų plaukų, plikimą 

per apsileidimų. Gydosi pas neatsakančius 
daktagusar agentus, kurie tik pinigus i»vi- 
lioja, o paskui raiote mums, kad Smite daugy
be gyduolių U įvairių apgavikų ir pageltos 
nSgavote ir sako-e, kad. gal, ir tnusų gyduolA 
negelbės. (Taigi meldžiame mums aarodyti, 
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgriū
tas). Turime tuksiančius originaliikų padė
ka vonių ir tų galime ant sūdo prisiektu Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek pade- 
kavonių, o męs duosime didelį atlyginimų, 

sunku gydyti, jeigu senai ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima,bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus,-o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa- 
gelljų; plaukai nčra grybai—viena diena nei*- 
digs. Atsmaukiantiems nusiųsime dyk* in
formacijas su plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė v lašas nedaro. K as nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
JM.BRUNDZA Ce.Chemirt 
New Yacrk Jk BrooklysTtU.fikA..

Nerviški Vyrai
Nuorašas brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams, reikaiaujanttoms pagelbos. Ne 

C.O.D. ar dovana* gydymo humbugas.
Perskaityk vėsą apskelbimų.

Altas rašyt* vyrams, kenčiant lems nuo sunai
kintos sveikatos kaipo pasekmės jauny stos iMy- 
kūmų Ir benuosalkumų. tšiausyk mano rodos. 1 
Perstok darės mėginimus s* -dovaninials uydy- , 
mals”, elektriškais dtržais. v'specljaillstsis", pa
tentuotomis gyduolėmis ir kitokiais niekais. Jeigu 
n uola tai vartosi gyduoles, tai jos gali greitai suga
dinti gromuliojima, ušauudiuU organizmų ir }>ada- 
ryti ligų neišgydomų.

Daugelį metų būva* nervišku, nusilpusiu, ne- 
jieglu. o norėdamas aigastl orsiudytų sveikatų, 
mėginau visokius gvtlymo bedus, vienok veltui. 
Galų-gaJe važiavau rteropautlr pradėjau gydytis 
pas garsų gydytojų: j* gydymą metodą mane visi* 
škai itayde. Receptų ▼alsių. a« kurtais gydytoj** 
mane išgydė, turiu savo nusaavybėje, o kadangi 
gerai žinau, kaip sunku Išsigydyti auo tokiųligų, 
tai nusprendžiau recepto nuorašų Ir kitiems su
teikti. kurie kenčia nuo lų pat ligų. Kas pas mano 
atsišauks, tani pasiųst* n uoto ša to recepto užda
rytame laiške ir reikalingas informacijas dykai. 1

Vyrai visose vietose šios šalies kente vienu ar 
kitu budn nuo symptomų. paeinančių nuo persl- 
dirblmo, jaunystes išdykumų, neišmintingumų, 
benuosalkutnų, nerviškumų, netekimų vyrišku
mo, blogos *t mintina, ne J ienos, neturėjimo *mbi- 
cijos, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abelno nusilpimo iru , pasinaudojo |< mano 
pasiulijimo, ir aš apturėjau šimtus laiškų nuo vy
rų. jaunų ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuose 
jie praneša, kad likosi teip jau Išgydytais kaip ir 
aš. Recepte prirašomos gyduolės turi boti grvnos 
nuo visų nuodų, gienok roceptas teip parašyta*, 
kad jį gali IšpiMyU kiekvienoj geroj apiiekal Aš 
nieko nesiunčia C O D. Ir neturiu jokio ihnislo Iš
gauti iš jus pinigu* arto tams pnrduoti gyduoles, 
kurių jus Visiškai nereikalaujate, ir jeigu tamista 
atrasi mane neteisingu kokiame nors dalyke, tai 
gali mane viešai apskelbti šitame laikraštyje. j 
. *P*kelblmas gal nebus daugiau šitame 
laikraštyje, užtai rašyk šiądien ir gauk nuorašų 
recepto ir reikalingas Informacija* dykaikuogrei? 
čjausial. Teipgi pranešiu tasnlstal, kaip aš galiu 
daryti tokį paslulijimų be joMoe nuotootos. Adr.: į 
C. Bentson, F. H. Bx 168. CMcrso, IN. j

HHalsted ir 14th Gatvių e
L. KLEIN

t VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas kate Uoga*, katrame yra šimtai visokių 

daiktų, pavoikslšllal Ir jų prekės kaip tai: f? Ir H1
Ž odų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laketų, epilkų, gužikų, laikro- K 
džių, britvų, armonikų, koneertinkų, klarnetų, e k ripkų, bu b- A
nėllų, kometų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunkanų, '
drukuojamų mašinėlių, kišeninių liampų, knygų Ir tt.

Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiem apgavikam, J5Ld>/T\s^k 
kurie po yvairiom firmų vardais dankstosi ir apgaudinėja visomėni*.
Reikalaujanti viršui minėtų daiktų, visados kreipkitės pns M. J. DANĮ- 
JONAITĮ paduodami savo pilnų adresų o gausite K ATALIOGĄ DOVA- 
NAI ir bualt aprūpinti gerai* - teisingais daiktais. Jnl|H||||||B^

Iftonatlnš lietuviška prokysti Amerikoje, kurį 
fšsluhftia visokius daiktus apsteluojant per laiškus, Į visus Amerikos 
Ir Canftdos miestus ir kaimelius, por paštą arba expressą. Adresas:

* M. J. DAMIJONAITIS,
3252 80. Halsted St, Chicago, III.

®a*’ar k’kas naudokitės visi!
G' r.a■;>!» VU u dPirk.nm »u gražiai* l - ■*■• Armonikų 

v'-n.'., K --U-l. 1 r. .' . r v „u

'''' :i1, 1 ' 1 iiK' 1; 1 *■’*r ' ,!r' ' ' A ur *'
veriu, strn'lbu. Elektrikmiu Liampukiu, Kobiniu 1.it.ru, Adr<-

;■a | sani iu. I .uk-nu auk.iniu [fountain p< nl, f.r:tmatiku, Ž—
KįaAe d) nu. Btoruku ir Maldų knygų, t irokiu gražiu Popieru dėl ra- 

Vi MbhSUUHŠF v* • tymo gromatu *t< visokiais apskaitymais ir dainoiais tuzinas uš
ZSc. 5 tuzinai už *1.03. Odeli drukuojama mašinukė gana gra

šiai ir greitai drnkuoja, literos ir visa mašinukė padaryta H geriausio plieno. Prekė tik |4-ėė.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugybe nau- 

dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katologa tegul prisiunčia už to. 
markę ir teisinga adriaa, o apturės M puslapiu dideli šio meto NAUJA 
KATULOGA DYKAI: Kuriame y ra šimtais visokiu daiktu, su virš du £
5:mt-i ir iški.rio į rnms
kliasos, prekes pizia.nes kaip kitur. Štornjkam, Au’entara ir Perlonam 
parduodu visokius tavorus labai pigia), duodu dideli rabato adresuoki!:

K. WILKEWICH 112 GRANO ST., BR00KLTN, N. Y,

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas

I
I I nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojįmas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, I I skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Vžsen- I I dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia I I gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio is«- I I reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdn- I I sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir 
| | teip toliau?

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

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
^11 MeS ’r iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, III nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas V YRU 
k I i LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanezius jau- I I I nu *r Pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdyknmai, p^r III tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, paa- *91 rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
n o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 10
i ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienose,

nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

Visai Dykaiil 
DidziausfasRataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje
į | I Bus nusiustas kožnam kuris 
H I prisius savo tikra \arda, pra- 
Hl varde, adresa ir pora markiu. 
III Naudingas, reikalinga.* kož- 
III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi aprašo mai apie suvirez 
200 visokiu kuniszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkma 
pradžia, priežastį ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gvdaneriu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku 
Aparatu, Brukuojamu ir Kaszo- 
mu Masziuu. Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų. 
Britvu ir daugel kitokiu kožiiam 
reikalingu daiktu. Raszyk tuojaus.

MOTERIŠKAS LIGAS.
Patinimu* *im4oa, tkaudėjlmus 

pečių, baltliff. pagal mano meto
do* «utal*ytu* vaiatua išgydau pa
tekai ingia u* lai

KRAUJO UŽNUOOYJIMUS.
ir odo* lig**, paveUdan: išbėri
mu*, ikaudulltu, plaukų nualta- 
kimus ir tt.

ast iMgyėau *■! 'isadss.
KALBU LIETUVliKAL
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