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| POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Pereitą sanvaitę revoliuci- 

jouieriams pasisekė nudėti 
vieną iš žiauresniųjų caro 
budelių — Peterburgo poli
cijos perdėlinį, jenerolą von 
La u n it z. Nušovė jį jaunas 
vaikinas, bet kas jis yra, ne
žinia, to iki šiol nepasisekė 

yBuėekti. 'i
J Launitz, kaip jo pravardė 
\ rodo, buvo vokietis. Iš tikro 
į nuo seniai galima buvo patė- 
į myti Maskolijoj, jog randas 

daugumą svarbių urėdų pa
vesdavo vokiečiams, kurie iš 

f tikro buvo maskolių mokin- 
, tojais. Netikusios sanlygos, 

kokios išsidirbo caro viešpa
tystėj, vokiečių sutvertos. 
Jiems po globa carų Masko
lijoj buvo geriau negu pa
tiems maskoliams: vokiečiai 
jenerolai ir ministeriai buvo 
savo laike tikrais Maskolijos 

t valdonais, paskui, pradėjus 
i užiminėti augščiausius urė- 
j! dus maskoliams, jie ėjo ke

liais vokiečių išdirbtais, bet,
• žinoma, nekentė savo mokin
tojų, tie gi vėl, nužudę dal| 
jtekmės, nekentė tų, kurie 
tą įtekmę nuo jų paveržė. 
Kada vidaus reikalai perėjo 
| maskolių rankas, tie papra
stai ant pavojingesnių vietų 
paskirdavo vokiečius, jiems 
pavesdavo tokias užduotis, 
kokios ant išpildytojų galėjo 
užtraukti piktumą ir neuž- 
kantą maskolių. Tėmijant, 
galima buvo matyti, jog ofi
cinai vedanti kariumenę su
šaudyti kariškų sųdų nu
spręstus tankiausiai bn<o vo
kiečiai. Net pernai pjatėmė, 

!jog vadovais daugelio bau-’ 
dalančiųjų kiriumenės dalių 

į buvo vokiečiai, tik tokių pri
trukus, skyrė maskolius ir 
kitokių tautų oficierus. Lat
vijoj, ' antai, atsižymėjo to
kios kariumenės dalies ofi- 
cieras

r* Uven. !
randas turėjo dvigubą m ietį: 
pagimdyti-terp maskolių ne- 
kentimą vokiečių; is antros 
vėl pusės randas žino, jog 

. 5 vokiečiai ne teip greit nusi- 
silankia kaip maskoliai.

Todėl tai visų doresnių 
į 4 maskolių nekenčiamoj poli

cijoj svarbesni urėdai buvo 
| vokiečių rankose. Tokiu 
Į buvo ir Peterburge- nužudy- 
i jenerolas Launitz.
I Kūną jd palaidojo su dl- 
į dėlėms iškilmėms. Laidotu- 
LVėse dalyvavo ministeriai ir 
■ tūli didiejie kunigaikščiai; 
■ cara8 ir carienė rods nebuvo, 
B. bet atsiuntė vainiką.
| Kalėdas Peterburge ap- 
| vaikščiojo šįmet kaip papra- 
B etai. Nebuvo vidn caro ma- 
■ Bifesto su neva palengvini- 
■ mais žmonėms ir dovanoms 
■ uredninkams. Visi teatrai 
B pirmą Kalėdų dieną buvo už- 
■ daryti. Caras Kalėdas pra- 
B leido Carekame Sele, iš ku- 
Brio bijosi prasišalinti. Mat 
■ Carskame Sele saugoja jį nuo 
■ ^ukėsų meilės” skaitlinga 
B kariumenė, bet ir ant jos iŠ- 
B tikimumo jau nevisada caras 
Bgali remtiesi; jau net Car- 
Bekame Sele ne vieną kartą 
> viršii^nkai, matyt su PM>e}' 
■ ba i»«.av6Jq, aukai-
II bhis ir revoliucijineB organi 
■ Mcilae- Taigi mat caro ka- 
H riudienė jau dabar na teip 
Bi tikima kaip buvo metai at- 
■ Žinoma, ištikimų, apan- 
R gai klauaančii} aavo yauo^

.1

vokietis baronas
Teip darydamas,

Laikraščiai ne kartą gar
sino, jog karės lauko teismai 
bus panaikinti, apie visus 
nusidėjimus ukėsų spręs pa
prasti sūdai, bet iki šiol tei
smai tie vis darbuojasi ir 
nors Maskolijos kriminali- 
škame kodekse nėra mirties 
bausmės, daugybę žmonių, 
daugume visai nekaltų, siun
čia ant kartuvių. Dabar 
vėl laikraščiai garsina, buk 
rodo j caro rūme nuspręsta, 
jog išvengimui vaidų terp 
nemokančių susitaikyti, pa
vydinčių viens kitam mini- 
eterių, reikia krašto apgyni
mą sudėti į cAro rankas. Ca
ras tik gali nuspręsti ar ga
lima panaikinti karės lauko 
teismus, ar tą klausymą išri
šti pavesti ateinančiai du
rnai. Bet jeigu caras atims 
nuo ateinančios damos tiesą 
spręsti apie panaikinimą ar 
palaikymą karės lauko tei
smų, durna, aprubežiuota sa
vo tiesose, iš syk turės sut
remti sii randu. Pasekmė to 
gali būt tokia jau, kaip ir 
pasipriešinimo raudo 
kiams pirmosios durnos:
ras gali ir ją išvaikyti. Tą
syk, žinoma, Maskolijoj ne
greit užgims tvarka.

Odesoj revoliucijonierių 
draugams pasisekė nuo mir
ties išgelbėti katės lauko tei
smo ant pakorimo nusprę
stus šešis revoliucionierius. 
Nužudymo dieną, prieš pa
skirtą valandą, OdėBoa jene- 
ral gubernatorius gavo nova 
nuo vyriausiojo kariško tei
smo prokuratoriaus telegra
mą iš Peterburgo, jog nužu
dymo bausmė pasmerktiems 
caro apkeista į kalėjimą ant 
viso amžiaus. Pnliuosuoti, 
žinoma, nebuvo galima, do
norai gubernatorius paliepi
mą išpildė. Bot paskui pa
sirodė, kad telegramas buvo 
suklastuotas, prokuratorius 
jo nesiuntė. Kadangi bau
smė buvo jau apkeista ir tas 
apreikšta buvo • pasmerk
tiems, tai jie negali būt nu
žudyti, to ir Maskolijos tie
sos nedaleidžia.

sie-
ca-

jau nekartą ir progreslstu- 
apgavo. Laikraščiai prana
šauja naujame parlamente 
dar daugiau rando priešų ne
gu jų buvo paleistame: ka
talikai gali žudyti porą man
datų, bet juos gaus socijali- 
stai eidami išvien su katali
kais. I

Kaip išpuls rinkimai lietu
viams Prūsų Lietuvoj, sunku 
įspėti. Iki Šiol Prūsų lietu
viai atmetė užmanymą soči- 
jaiistų su jais eiti išvien, lai
kėsi konservatyvų ir su jų 
pagelba galėjo išrinkti lietu
vius, kaip MačiulĮ, Smalakį 
ir Gaigalą. Dabar vienok ir 
Prūsų Lietuvoj konservaty
vų įtekmė nupuolė; bu jų 
pagelba lietuviai, rodosi, ne
galės savo tautos atstovą iš
rinkti, kadangi ir Prūsų Lie
tuvoj darbininkų supratimas 
kyla; tą parodė jau ir perei
ti rinkimai. Ir seniau soči- 
jalistai pasiūlė lietuviams 
rinkimuose eiti išvien, bet 
tie, pripratę lalkytiesi su vo
kiečiais konservą ty vale, at
metė sooijalistų pasiūlymą. 
Pasekmė te būva ta, kad lie
tuviai savo atstovu gavo pa
storių Gaigalą, kuris, išėmus 
tikėjimo mokinimo lietuvi
škoj kalboj ir pajūrių žvėjų 
reikalų, nieko kito, nesutin
kančio su vokiečių konserva
tyvų siekiais lietuviams rei
kalingo neįstengė patčiu y ti. 
Ar ir dabar Prūsų lietuviai 
tik tiek supras savo tauti
škus reikalus, t^tik Iki ko 
rinkimų pamatysime. Męs 
gi geietume ir tikimės, kad 
per tuos kelerius metus ir 
lietuvių susipratimas turėjo 
pakilti. *

turą Iš Vilniaus miesto pa
statęs, bet atstovu nebuvo iš 
rienktas: žydai dąugumu bal
sų apgalėjo lenkus ir išrinko 
žydą atstovą Lotiną. — Ka
dangi lenkų komitete dabar 
buvo daugiau ,,nerodovų de
mokratų”, kurie savo pažiū
romis yra pagarsėję kaipo di
deli atžagareiviai, tai kandi
datu buvo išrinktas kunigas 
Maclejevlčius, taip,pat „na- 
rodovas demokratas”.

Maciejevičiaus kandidatū
ra daugeliui lenkų nepatiko, 
ir dėl tos priežasties patįs 
lenkai susivaidijo, ypač tie 
vaidai išėjo kikttėn, susigin* 
čyjus lenkų dienraščiamsy 
„Kurjeriui Lltevreki'ui” ir 
,,Dzienuik*ui VVileuski’ui”. 
Pagaliams ir patu lankų ko
mitetas nusilpnėjo ir, rodos, 
visiškai iširo, lapkričio 12 
dieną lenkų barelis buvo bu- 
eiriukęs vienuose namuose ir 
tarėsi išrinkti naują, lenkų 
komitetą.. Norima dabar 
Wroblewskio kandidatūrą pa
statyti. Kiti lenkai norėtų 
vėl Kozlovskį atstovu rihkti, 
tik abejoja, ar kandidatūra 
praeis. * Viens,. Kozlovskį, 
kaipo socijaliotų partijos ša
lininką, buvo valdžia kalėj i - 
man pasodinus, paskui užsie
nin ištrėmė. Antra, daugu
mas lenkų jo, kaipo aocijalis- 
W>, nenori rinkti atstovu. 
Dabar lenkai išstatė kandi
datu Vilniaus, miesto galvą 
Venalawskį. Jokandidaturai 
pritarė ir ,,Kut} 
•ki’o” šalininkai,
kad *Wroblevaki|i savo kandi
datūrą statąs Ašmenos aps
krityje

Žydai, turbut, nemažiau, 
kaip lenkai ruošiasi į rinki-1 
mus, tik jie mažiau šneka, 
daugiau tylomis dirba. Žydai Iš Dieveniškių, AŠIHČ1ION 
teip-pat norėtų, kad atstovu pavieto, Vilniaus gub.. Į 
butų išrinktas iš Vilniau* Dieykuiškių parapijoj yra J 
miesto žydas. Jų yra dvi apje 6,000 parapijonų vien i 
partiji: sijonistai ir bundis- lietuvių. Pirmiaus 
tai; vieni nori, kad atstovu bažnyčioj viskas buvo lietu- 
patektų žydas, kuris gintų viškai dėlto, jog turėjom ge- At_ » • _* i__- — ii—i I . . . • « e ii t

b L1tew- 
Girdėti.

IŠ LIETUVOS.

plitino atsišaukimus, kuriuo
se buvo raginami žmonės ne
mokėti mokeBčių, daužyti 
monopolius, pravaryti iš Šio 
krašto rusuB-valdininkuB; Ga- 
aiureškių gi miestelyje vieti 
nių valstiečių ir dvarponių 
susirinkime reikalavęs įvedi
mo į mokyklas lenkų kalbos, 
pasalinti iš Oetkinių polioįją 
ir kazokus ir tt.. 1

Teisme išsiaiškino, kad iš- 
tikrųjų ne visai teip buvo, 
kaip (rašyta apkaltinimo ak
te. Išsiaiškino, kad. dvarpo
nis Poiariskis norėjo tik iš
naudoti valstiečių subrdzdl- 
mą grynai tautiškiems lenkų 
reikalams, kas jam iš dalies 
ir pasisekė, bet už tą jis pa- morališkai ir tautiškai, įpylė 
teko kalėjiman ir teisman.

Teismo rufnai pasmerkė 
Požariskį 6 mėnesiams kalė
jimai!. .

Vilniaus lietuviškųjų, vi
suomenės lėšomis užlaikomų, 
mokyklų padėjimas yra visi
škai blogas. To dėlei, atei
nančią nedėliąbus pasku
tine pernykščio komiteto 
atskaita, s u t v a r k y m a s 
ir išrinkimas na u- 
Jo komiteto ir bendras 
pasikalbėjimas apie lietuvi-! 
Akųjų pradinių Vilniaus mo
kyklų reikalus.

Tasai susirinkimas bus

Aku pamokslu. Męs, dieve* 
niškiečial lietuviai, kada iš
girdome pirmą kartą žodžius 
Dievo prigimta savo kalba, 
teisybe, iš džiaugsmo verkė
me, nes kiekvienam yra ma
lonu klausyti pamokslų savo 
kalboje, kurią patsai Aug- 
ščiausie įdeda žmog&ds^ir- 
din. Labai gražiai ir aiškiai 
sakė teip, jog kiekvieną žodį 
pamokslininko gerai supra
tome. Dargi, ačiū pamok
slininkui ir už tą, jog mus 
paragino keltis iš tautiško 
miego, griebtis prie darbo, 
t. y. mokytis skaityti ir po
terių prigimta kalba; žodžiu 
sakant, labai sustiprino mus

musų širdysna naują dvasią; 
ant. galo nurodė lengvinusį 
kelią, kuriuom einant, grei
čiaus galima apsišviesti ir su- 
j ieškoti ką buvome praradę, 
t. y. prigimtą kalbą.

Dieveniškietis.

Iš Surviliškiu,' Ašmenos 
pavieto.

Surviliškiu parapijai pri
klauso daugiaus kaip 4000 
parapijonų lietuvių, per pu
sę sugudėjusių; betgi dar 
yra keli kaimai tikrų lietu
vių, kur dar vartojama lietu- 

iviška kalba, ypač toj para-
prie šv. Mikalojaus bažuy* .L. 4 . > .. \ pijos pusėj, kuri rubežiuoja-Čios, ateinantį uedeld enį, 26 S ,. ... . .:, . >... / . 81 8U dieveniškių parapija;d. lapkričio, tuoj pamaldomsLjenu Slir;eHški* ’ .
bainyčioje pasibaigiu. raplja _ UetuTlžka. Bet

Vilniaus. Kauno ir Gardi. męai .nrveiUkiečiai, 1Igijol 
n.,g*neral.gOb«rD.tortU9ĮM‘|Mlvo batnyčiojo nieko lietu- 
kė Vilniaus iždo rūmų už- viįko negirdėjome d61to, kad 
veiždai įsakyti mokesčių riti- mU(lų parapijoje, nors lietu- 
kimų inspektoriams, kad Jie vl6koJe> viguoraet sjdėjo ir 
ireatldStlnai iftjieikotų iAval-'^j kuuigai uebyliaii t. y. 
stiečių neužiuokStus už žemę nemokautiejie musų kalbos, 

o dar blogiaus, kad jie yra 
didžiausi lietuvių priešai. 

; Girdėt, jog musų kleboną 
dvasiška valdžia kelia iš Sur- 

i viliškių net Gardino guber- 
nijon; jei teip, tevažiuoja

Aleksandrovsko valsčiuje, 
20 teroristų ir plėšikų užpuo- • 
16 ant Biruliškių palivarko, 
išlaužė duris buto nuominin
ko KulverČ’o, kuris su pačia 
pasislėpė ant augšto, paliepė 
jiems nulipti žemyn, iškrėtė 
juos ir paėmė 585 rublius. 
Paėmę žodį nuo nuomininkų, 
kad jie nepraneš apie apvo
gimą policijai, plėšikai nuė
jo linkui Kauno.

„Naujoji Gadynė” prane- . 
ša, kad kunigai, susitarę su 
išnaudotoju-kapitalistu Reko- 
šu, įvedė stebėtiną būdą dar
bininkų nuomonėms ir pasi
elgimams varžyti: fabrikan
tas, mat, turėdamas tokius 
gerus bičiulius, kaip kuni
gai,^nebepriima čionai J fa
brikus darbininkų.... be 
kunigo paliudyjimo, o kuni
gai teduoda darbininkams 
savo paliudyjimus tiktai tuo
met, jei jie prisiekia prieš 
kryžių, kad niekuomet nebe , 
kels streikų, niekuomet nebo
si priešy s savo „darbdavė- 
jams” ir niekuomet nepri* 
klausys prie' jokios socijali 
stų partijos. J

Toliaus tei| eiti negali!

t Vokietija.
Vokietijoj rengiami 

mento pasiuntinių rinkimai, 
reikia išrinkti kitus vietoj 
ciecoriaus paleistų. Senasis 
parlamentas, susidėjus kata
likams su socijalistais išardė 
mat ciecoriaus mišrius kolio- 
nijų reikaluose; rodosi kad 
rinkimuose katalikai, taigi 
koussrvatyvai eis išvien su 
socijalistaisi kad išnaikyti 
ciecoriaus sauvalių.
• Randas stato visas pkjie- 
gas, griebiasi d ai sietų ir ne- 
daleistų pragumų nedaleidi- 
mui dar didesnio ausidruti- 
nlmo katalikų ir socijalisfrų, 
bet rodosi, kad savo mierių 
neįstengs atsiekti. Kancle
ris kalbina visas partijas 
susijungti, susirišti į krūvą 
ir išvien kovoti laike rinki
mų su katalikais ir socijali- 
stąis, bet kaip iki šiol, jo pri. 
kalblnėjimai neturi pasekmės 
ypač arti ciecoriaus stovin
čioj junkerų partijoj, kurie 
nenori eiti iš vien su progre- 
cistų partija. Junkerai nori 
eiti išvien bu katalikais, o ne 
su progresistais, tik klausy
mas* ar katalikai panorės ei
ti išvien su junkerais, su ku
rių pagelba negali atsiekti 
savo mierių, negali suvaldyti 
ciecoriaus sauvalios. Ir pro- 
gresistai nenori eiti iš vien

parla-

Iš Joniškės, Šiaulių pav..
11 d.' lapkričio į Joniškę 

atkako iš Grinkigkės naujas 
klebonas. Žmonės kalba, 
kad senasis klebonas daug 
blėdies pridirbęs parapijai r 
su pinigais surinktais iš pa. 
rapijonų bažnyčios statymui; 
kalba, buk savo broliams 
dvarus nupirkęs. *

Merkurinsl

Iš Vilniaus.
Iš 20 į 21 d. lapkričio, apie
valandą nakties, Vilniaus 

policija, liepus apsaugos sky- .... - - __________
riaus viršininkui, padalė turtingesniųjų žydų reikalus, rą kunigų lietuvį, kuli. Bud- 
daug kratų. Buvo kratos:'antri norėtų, kad žydas at- vidą. Bet, apleidus jam 
1) pas A. Rucevlčių, 2) ,,Lie- stovas ypač gintų žydų be-' Dieveniškių parajijją, kitaip 
tuvos Ūkininko” Redakcijoj, turčių reikalui. Kitos tautos,1 virto: vieton lietuviškų pa- 
3) „Šviesos” Redakcijoj (pas Vilniuje gyvenančioj, paly- mokslų ir giedojimų liko 
kun. Ąmbrazieių), 4) „Vii- ginamai prieš lenkus ir žydus*įve*tį lenkiški ir tokia tvar- 
niaus Žinių” Redakcijoj ir yra mažuma. — Lenkų ko- ka užsilaikė iki šių metų, tj 
spaustuvėj, 5) pas Joną Vi 1 mitetas ne teip seniai buvo y. priversti buvom mokytis 
leišį, 6) pas dentistę Gimbu- į besikreipęs į kai kuriuos lie- poterių ir klausyti lenkiškų 
taite, 7) pas Šlapelienę, 8) tuvius, ar jie su žydais ar su pamokslų, kurių męs, dieve- 
pas Paketurį ir Čėsną, 9) pas lenkais eisią išvieno atstovą niškiečiai lietuviai visai ne- 
Przybilauckienę, 10) pas Ja- 'renkant. Lietuviai atsakę, suprantam.

1
* ivkiii |"s •------’ *— ------ *■ — —

laimingai, nes jis, kaipo ku-

taib
pas Paketurį _ _
Przybilauckienę, 10) pas Ja-'renkant. Lietuviai atsakę,•suprantam. Musų, dvasiški 
siuną, 11) pas Bortkevičių, kad Jiems oeą viitiek, kurios Į vaa0T<|; mokydami mus sve 
12) pas Zmudzinavlčių ir Ja»(tautos iš Vilniaus busiąs at-įtima, visai nesuprantama, 
linkaitį. . stovas renkamas, bile tik jis kalbs, pieko neišmokė,' tik

Dieną anksčiau buvo krata gintų visų tautų reikalus ir aptamsino mus. Užtaigi
Kuktos spaustuvėj. eitų durnoje drauge bu tais laukte-laukėme, kada mums

Įdomu,kad visos kratos atstovais, kurie stengsis pr.i-: au8ra prašvis, kada męs ne-
* • 4 • *• A 1buvo padarytos tiktai pas 

lietuvius. Nieko ypatingo 
policija nesurado. Priešai 
stis kratų nežinoma.

Tai yra naujas prirody
mas, kaip raugojami yra vad. 
„laisvių manifestai.”

,L. U?

Iš Gargždžių. Telšių Iv..
Pereito mėnesio pabaigoje 

į Gargždžios parėjo naujas 
mokytojas-lietuvis Radzevi
čius, baigęs Veiverių moky
tojų seminariją. ” . Senasis 
mokytojas rusas Veržbalo- 
vič tapo(perkeltas j kitą vie
tą už įžeidimą garbės krasos 
viršininko ir platinimą apie 
j|Mįet^išingų paskalų, buk 
jis sergąs blogąja liga. Kaip 
girdėjau iš tikrų šaltinių, 
tai ir Darbėnų mokytojas ru
sas Tarasiuk prašalintas nuo 
vietos, nes, patrauktas tei
sman už kokį ten baisų nusi
dėjimą —.,,n u vainikavimą”. 
Tai matote, koki ,,skaistus” 
musų obrusenijos apaštalai! 
Daugiau nėra ką besakyti!.

nigas, nepeiktinas, bet musų 
parapijoje neatsakantis, ka- 

I daugi nemoka lietuvių kal
bos, o pas mus toks kunigas, 
kuris nesupranta lietuviškai, 
negali užganėdinti dvasiškų 
parap. reikalų. Jeigu kas 
pasakytų: o kaipgi ligšiol už- 

: ganėdindavo juos, nors nie
kuomet Surveliškių parapi
jos klebonai su savo parapi- 
jonais nekalbėdavo? — kaip 
toki kunigai nebyliai klau
sydavo išpažinties savo para
pijonų lietuvių? Tie patys 
kunigai, užklausti, duoda to
kį atsakymą: „kaipo nebylių 
klausome”. Štai kaip kuni
gai lenkomanai apsieina su 
savo parapijonais lietuviais, 
štai kaip sąžiniškai pildo 
priedermes savo kunigiško 
pašaukimo! Jeigu tai tiesa, 
kad dabartinį kleboną kelia 
iš musų parapijos, tai gal 
Dievas susimylės ir ant musų 
nelaimingų ir dvasiška val
džia, jeigu Dievą nešioja šir
dyje, neatsiųs daugiaus mu
sų parapijon kunigą lenką, 
bet gerą kunigą lietuvį, kurs 
galėtų mus mokyti tikėjimo 
dalykų lietuviškai. O 
gi teip i&ipildytų!!!

Dėdė Davolis.
,V.Ž.’

Iš Kauno.
Kąune, anot apskelbtų 

rašų, rinkėjų dumon yra 
viso 44,482. Šįmet visuoti
nas rinkėjų skaičius didesnis, 
negu pereituose metuose, 
4,556 rinkėjais, miesto rinkė
jų skaičius .didesnis — 3,864 
rinkėjais.

Iš Kriukų, Šiaulių pav..
Kriukų valsčius apturėjo 

nuo Kauno gubernatoriaus 
pranešimą, kad Laurynas 
Lo|!as, buvusia atstovas, ne- •- 
galįs būti išrinktu naujon 
dumon, nes jis esąs teisman 
paduotas už pasirašymą ant 
Viborgo atsiliepimo į žmones 
po durnos išvaikymo. Kriu
kų valsčiuje nėra ne vieno 
ūkininko, kurs butų nors 1 
kelias kliasas gimnazijos bai
gęs. Bet yia keliatas ūki
ninkų, kurie nors tik pradi
nę mokyklą yra pabaigę, ta- 
čiaus skaitymu laikraščių ir 
knygų gana yra prasilavinę 
daugiau už savo kaimynus 
supranta savo tautiečių, tavo 
krašto Lietuvos reikalus. 
Taigi kriukiečiai privalo tik 
iš tokių vyrų parinkti du 
Įgaliotiniu Šiaulių susivažia
vimam

Tokiais vyrais yra Balčiū
nas Pranciškus, Vedakojia 
Jonas, Kiršauskas Pranai- 

r — ___ _ ___ ■

a inti senąją, įvesti jaują laimingi išgirsime pamokslus 
ir giedojimus lietuviškus sa
vo bažnyčioje. Ačiū Dievui, 
išsipildė musų troškimai: 
pernai, rugsėjo mėnesyje, 
sulaukėme gerą kunigą lie
tuvį, kuris visomis jiegomis, 
matyt, rūpinsis musų apšvie
timu tikėjimo ir tautos rei
kaluose. Pas mus, dieveni- 
škiuose, spalių 1 d. buvo M. 
Dievo Raž. atlaidai; musų 
gerbiamasis klebonas užpra
šė ant šrtų ajlaidų daug ku
nigų;'bet lenKai kunigai ne
nori važiuoti į lietuvius, nes 
ten kunigai bemaž visi ne* 
mokantiejie lietuviškai,-
nors, tiesą pasakius, kągi jie 
ir darytų atvykę ant atlaidų 
lietuviškon parąpijon, nemo
kėdami lietuviškai. Iš dau
gel kunigų tik vienas atva
žiavo Trabų klebonas, kurs 
buvo užprašytas su Uotu vi-

geresnę tvarką visoje Rusų 
viešpatystėje ir ypač Lietuvo
je, kad darbo žmonėms butų 
lengviau gyventi. Kiek gali
ma spręsti iš pirmosios durnos 
rinkimų, Vilniuje yra sti
presni ui lenkus žydai: jų

Lenkai, daugiausia kuni-; Jra daugiau nqgu lenkų ir 
gai ir uaraininkai, Vilniuje vienybė tarp jų didesne. Žy
buro įtaisę tam tikri, komite- d*d sako rinkei^ advokatų 
tą, kuris rūpintųsi pravesti H 
dumon iš Vilniaus miesto len
ką atstovą. Kandidatais bu
vo išstatyti kun. Maciejevi- 
čius, labai didelis lietuvių r 
laisvės priešininkas. . Juoza
pas Montvila, Vilniaus žemes 
banko direktorius, dvarinin
kų pąrtljos šalininkas - ir Ta
das Wroblevskis, Vilniaus ži
nomas advokatas, kurie savo 
pažiūromis tai šion tai ton 
pusėn svyruoja. Wroblevikis

Gruzenbergą, žmonių laisvės 
partijos šalinlnkąL Keno pu
sėn pasvirs lietuviai, dar ne
paaiškėjo. Vilniškis.

„L.U.”'
24 d. lapkričio, Vilniaus 

teismo rūmai, prisiekusiems 
posėdininkams dalyvaujant, 
nagrinėjo po 
Šventėnų ir 1

byl< 
linkius pav. 

dvarponio Požąriakio, kalti
namo tarno, kad gruodžio 8 
d., 1005 m., , k-šąi ” - verkų

kad

są- 
iš-



,N.G.

ar-

Žinoma,liukas Mykolas, 
būti atstovais pačioje durno
je jie netinka, bet .visgi jie 
daugiau suprasdami, mokėtų 
Šiauliuose ir Kaune parinkti 
atsakančius atstovus valsti
jos dumon.

Kriukų mokykla ligšiol 
našlauja, nebeturi mokytojo. 
Buvusįjį mokytoją rusą Kru- 
pičą, mažai lietuviškai tesu-

, prantantį, Kauno liaudies 
mokyklų direkcija liglaiko 
prašalino nuo vietos, ir kito 
jo vieton nepaskyrė. O žmo
nės snaudžia, nereikalauja, 

7ir teip tęsias diena po die
nos. Kur kitur žmonės pa
reikalavo ir gavo jau lietu
vius mokytojus, kurie moki
na jų vaikus ne tik rusiškai, 
bet ir lietuviškai. Gėda tat 
kriukiečiams, kad teip ma
žai tesirūpina savo vaiki} ap
švietimu!-

Apie Kriukus labai siau
čia influenzos liga. Kurie 
tik toje ligoje gauna peršal
ti, tie jau retai išgyja: gau
na plaučių ar smegenų užde
gimą ir miršta.

Iš Žagarės, Šiaulių pay;.
Rudeniop, Mančių sodžiaus 

Gaidienė, besi nešiodama, pa
metė pinigus ir suskundė sa
vo vyrui, buk jų mergė Juli
jona Bačiulytė juos pavogus. 
Galkus, nusivedęs Bačiulytę 
į jaują, surišo rankas ir ėmė 
mušti: pirma kumsčia tvati
jo ir kojomis spardė, paskiau, 
vadžias nusitvėręs, visą mėly? 
nai sukapojo ir išvarė iš na
mų. Dabar Bačiulytė pada
vė savo šeimyninką Galkų į 
Žagarės valsčiaus teismą, 
kad nors algą lieptų užmokė
ti jai už ištarnautą laiką. 
Teismo dar nebuvo. Matysi- 

• ųie, keno pusę popai teisėjai 
laikys, ar ūkininko, ar sam
dininko. Mano prasta, ne
mokyta galva rodo, kad netik 
algą reikėtų prisūdyti užmo
kėti, bet ir atlyginimą už su
mušimą, uz sveikatos atėmi
mą, už gydymąsi.... Kitas 
ūkininkas perdaug turi pa
laidas rankas savo samdinin
kams. ,N.G.f.

ls Biržų, Pancv. apskr..
Biržuose parduodamųjų už 

mokesčius karvių niekas ne
perka. Taigi valdžia griebė
si dabar naujų priemonių. 
Neseniai vieną karvelę nuva’ 
re sargybiniai į Pasvalį (28 
verstai nuo Biržų); tenai nu
pirko ne žydas, bet musų 
žmogus už 20 rubl.. Dabar 
mokesčių užveizda įsakė vir
šaičiui nuvaryti iš Radvili
škio apygardos į Panevėžį 
ant 16 lapkričio jau visą kar
vių bandą.

Prieš išvarymą karvių į Pa
nevėžį žmonės užmokėjo mo
kesčius, nors daugumui pri
dėjo pinigų mokesčiams pa- 
jiskolinti. .
. Mat valdžia nežino, ką ir 
kaip vargdieniai žmoneliai 
valgo, mokesčius gi kaip iš
plėšti, žino.

— Senapilėj teisė kelius už
puolikus ant žydo namo; pri
pažino, kad jie ne}>olitiškie- 
jie veikėjai ir jų bylą atidavė 
tardytojui; antras buvo Vii- 
kaviškyj — teisė užpuolusius 
ant ūkininko gyvenimo, ir 
teismas pasibaigė tuom, kaip 
Senapilėj. Į Iš to matyt, kam 
tie karo lauko teismai yra 
paskirti: matyt, kad ponai 
teisėjai nori kovotojų už lai
svę kraujo ir dabar veikiau
sia jį ^gaus. Ligšiol apskri
čio karo teisinas būdavo Vil
niuj ir ten gabendavo nusi
kaltėlius; tas, matoinai, val
džiai nebetinka: vienintelis 
įvairių rūšių karo teismų tik
slas — tai įbauginti likusius 
laisvėje žmonis, bet dabar lai- 
sviejie prie visoko yra pri
pratę; kitusyk gal nevienam 
butų plaukai ant galvos atsi- 
stoję, skaitant apie žvėriškus 
musų laikų budelių darbus, 
bet dabar kiekvienas ramiai 
ir saitai į tai žiuri. Daug 
žmonės matė, daug girdėjo! 
Ne naujiena dabar užeiti 
laikraštyj apie laisvės kovo
toju sušaudyiną —i niekas iš

bai gerai; mažumą nedrąsus 
pasirodė kunigaikštis Erma- 
nas.

Antra komedija atlošta vi- 
sąi gerai. Tautiška giesmė 
„Lietuva, tėvynė musų” bu
vo net 4 sykius atkartota. 
Dainuojant tą | giesmę, visa 
publika stovėjo. Išlaidos 
įrengimui to vakaro gana di
delės, bet Jos užsimokėjo su 
kaupu.

Kasa, pasibaigus vakarui, 
buto suimta policijos, pasi
remiant ant kokio tai cirku
liaro. Mat policija ne tik 
rūpinas apie labdaringumą, 
bet ir apie visą pelną. Ar 
tik Ji neims krėsti žmonis ir 
ant gatvių, norėdama sužino
ti, ar ne perdaug kas turi pi
nigų? Tai yra, matyt, pildy
mas liuosybių spalių 17 d. 
manifesto. Ikšiol to dar nė
ra buvę! ,L.U*.

Iš Suvalkų gub-.
Naumiestyje nuo šių metų 

pavasario susitvėrė skyrius 
lietuvių krikščionių draugi
jos „Žiburys”; priguli prie 
jos vietiniai kunigai, keletas 
miestelėnų, poi^ sulenkėju
sių lietuvių inteligentų, o 
kiti visi ūkininkai sodiečiai 
labiaus pasiturintiejie: išviso 
apie 50 sąnarių. Ligšiol 
skyrius dar nieko neveikė, 
išskiriant ką įtaisė mažą kny
gynėlį pas vietinį vargoni
ninką; bet dabar, kaip ma
tyt, Jau nori pradėt darbuo
tis. Ir teip, nedėliuj, 25 d. 
lapkričio, buvo sušaukti są
nariai į kleboniją pasikalbėt, 
kaip ir ką pradėti veikti. 
Buvo kalbama apie rinkimą 
atstovų į durną ir kokis ge- 
riaifiis išsirašyti laikraštis 
ūkininkams? Nutarė: kad į 
atstovus reikia būtinai rinkti 
kunigas, o laikraštis visiems, 
o labiausiai ūkininkams, esąs 
geriausia ;,Šaltinis", nes ja
me daug esą rašoma apie ūkį. 
Aut galo buvo kalbama apie 
įtaisymą pašalinės mokyklos j 
vaikams. Išrinko iš savotar- j 
po tris sąnarius, kuriems ir 
pavedė sujieškoti mokyklai re8*nį 
butą ir tam reikalui pinigus. 
Ką ten toj mokykloj ketina- <
ma mokyti, nežinau, bet gi į j08 viršininkas 23 lapkričio

Iš Ukmergės.
19 d. lapkričio Kauno 

tislai-mylėtojai ' draugijos 
Daina” lošė dvi komediji: 
.Užburtas kunigaikštis” ir 
.Viens iš musų turi vesti”. 

Lošiama buvo arbatnamyje. 
Publikos buvotiek, kad vi
siems vietos neišteko ir pri
siėjo daugeliui atsakyti, nors 
apgarsinimai apie perstaty
mą pasirodė Ukmergėje tik 
lapkr. 17 d.. Po kiekvienos 
komedijos dainavo vietinis 
choras, sutaisytas ir vedamas 
musų vargoninko p. \ aliu- 
konio. Kaip" perstatymas 
teip ir dainavimas pasisekė 

’ labai gerai ir visiems patiko.
Užburtas kunigaikštis, arti- 

| stafc Čebatorius, su dideliu ta- 
atliko savo rolę. Ki

tojų sušaudyiną 
to nesistebi, gal nevienas su
šnibžda: „amžiną atikų”... < 
„amžina garbė tau, karžy
gį!....” Už tai ir valdžia 
sumanė dabar ant vietos pa
rodyti karo teisiną ir jo nu
sprendimą. Tam . tikslui at
važiuos Senapilėn Vilniaus 
karo apskričio teismas ir na
grinės kelias politiškas bylas. 
Žymesnės bylos šios:

* 1. Kasakaičio ir Juchnevi
čiaus — už Gudelių Gliaubi- 
čio pašovimą.

2. Vladislovo Kolodzeiskio 
— už pasikėsinimą ant Sena- 
pilės sargybinio. !

3. Lukošiaus Vitkaucko, 
Vinco Vebzdaucko ir Bal
traus Pavadžio — už užmuši
mą ir sudeginimą triobų bro
lių Delkų (Kalvarijos pav.).

Visiems reikalingi apginė- 
jai.

Taigi, gal, teks ir senapi- 
liečiams pamatyt kruviną

,N.G.’
’ i '

Suvalkų mokyklų direkci-
• w • • i' i £ u i a • »t

busimą mokyklą išrinko Jau
iš savo tarpo ir mokytoją Ta- akiotei apreiškimą(No.!0511), 
mošių Karvelį, buvusį ilgą 
laiką zakristijonu prie Nau
miesčio bažnyčios.. Kaipo 
prieš žmogų, aš prieš T. Kar
velį neturiu nieko pasakyti, 
bet kaipo prieš mokytoją, 
tai neiškęsdamas, norėčiau 
pasakyti, kad T. Karvelis vi
sai imasi ne už savo darbo: 
pats mokėdamas labai mažai 
rašyti, ar gali mokyti kitus? 
Nesuprantu Jau, dėlko Jį są
nariai išrinko, nejaugi nebu
vo ką išrinkti, kad ne iš savo 
tarpo, tai svetimų, žmonių 
juk yra; turbūt sąnariai už
miršo lietuviu priežodį: ak- 
las^aklą veda ir abu į duobę 
įpuola.

Matomai, sąnariai mažai 
paiso draugija ir savo užda- 
vynio ir priedermės nenori 
pažint, prisirašė vien tik dėl
to, kad nenorėjo atsisakyti. 
Jau perėjo tie laikai, kada 
ten koks „dėdė” su botagu 
mokino vaikus, dabar reika
lingas specijalistas, mokan
tis ir žinantis &vo darbą, čia 
juk apšvietimo draugija stei
gia mokyklą, ką gi pasakys 
aut to svetimtaučiai?
Iš Senapilčs, Su v. gub.,
Nors ir gana seniai Suval

kų gub. viešpatauja karo mę- 
to stovis, bet ligšiol dar ne
buvo teismo nusprendimu 
nužudytas nė vienas laisvės 
kovotojas. Teisybė, katorga 
keli jau yra apdovanoti. Jau 
dabar bus 3 mėnesiai, kaip 
apgarsinti karo lauko tei
smai, bet dar nebuvo ir nuo 
jų kruvinų aukų, — ligšiol 
tik dviejose vietose tebuvo 

o lauko teism is

atsiuntė p. Veronikai Milčin-

jogei jos prašymas įkurti ir 
užlaikyti Senapilėje pri
vatinę mokyklą negalįs būti 
įvykintas. Kitų paaiškinimų 
nėra. Tai tau ir šviešybės 
vyriausybė!!.... Ji pripažįs
ta, kad mokyklų permaža, bet 
kas savo noru pažada įkurti 
ir užlaikyti mokyklą, tai gau
na atsakymą — „negali”.

Kur jųjų protas tų tamsy
bės apaštalų? J K. „L. U.

Iš Kalvarijos kalėjimo.
Čionai sėdi apie 90 politi

kos prasikaltėlių. Keletas 
yra užkaltų jau daugiaus per 
10 mėnesių nesulaukdami nė 
kokio apkaltinimo. 22 d. lap
kričio parėjo paliepimas iš 
Varsa vos teismo rūmo paleis
ti Povylą Jasaitį, vaikiną 19 
metų, Garliavos parapijos, 
paimta 30 d. sausio mėn. 1906 
m. Kaltino jį už monopolio 
plėšimą ir už sustabdymą mo
kinimo Veiverių seminarijoje. 
Klausinėjo tardytojai apie 
6 kartus ir antgalo pagalios 
reikėjo visai paleisti, nes ne
surado kaltės. Taigi valdžios 
bernai bereikalo kankino tą 
vyruką per 9 mėnesius ir per 
10 dienų. Puiki tvarka, nėr 
ką sakyti!.... Juozas Kačer- 
gis dar ilgiaus sėdi ir visgi 
nesulaukia apkaltinimo....

Per ilgus ginčus Kalvarijos 
kaliniai atsikovojo nno ^savo 
valdžios daug didesnę liuosy- 
bę, negu kituose kalėjimuose. 
Kaliniai visą dieną esti ore 
visi neskirstomi pagal ka
meras, kameros irgi neraki
namos, kaliniai liuosai pas 
vieos kita apsilanko.. Tik

nuo 12 iki’ 2 ad. dieną nelei
džia ant kiertro, nes tada 
vaikščioja tie, kurie po vieną 1 
kamerose’1 laikomi, į karcerį 
nė vieno negirdėt tupiant; ! 
mušt niekas nemuša; valgis 
duodasi du kartu per dieną 
ir vieną kartą karšto vandens. 
Žinoma, be piisipirkimo iš- 
šalies reikėtų kalėjimo vai* 
giu apibadžlu gyventi; valgis 
iššalies už savo pinigą negi
namas. Pirtis kas antra san- 
vaitė. Kalėjimo koplyčiom 
ant mišių ir pamokslo — kas 
šventadienis gali nueiti. Tei
sybė, politikos prasikaltėliai 
į koplyčią nelabai eina. Kri
minaliniai (vagįs, užmušimai) 
ir kalėjimo sargai didei pik
tinasi, kaipo geri katalikai, 
kad politikos kaliniai neuž
laiko pasnikų (pėtnyčioms 
iinėsą valgo) ir kunigo koply
čioj laikomas apeigas neper- 
rirš godoja. Vasarą ant ka
lėjimo kiemo kažin kas išbar
stė rąžančių. Sargai pranešė, 
jogei politikos prasikaltėliai 
tyčia tai padarė ir dagi bar
stydami, . atvirai niekino 
,,brostvą”. Koplyčioj vėl ku
nigui bepasakojant pamok- v .
slą apie Panelės Švenčiausios 
gėrybes, vienas politikos pra
sikaltėlis prie visų Šypsojąsis, 
kuomet kriminaliniai pamok
slo žodžiais sugraudinti verk
te verkė. Putam kunigas pa
mokslų kalėjimo koplyčioje 
nebesakąs. Sargai-gi įkalbi
nėja kriminaliniams, kad be
sityčiojančius politikos pra
sikaltėlius iš tikėjimo a(>eigų 
mušte užmuštų. Jie ir ne
vaikščioja beveik į koplyčią.

Aut kiemo išėjus, tankiai 
esti pasikalbėjimai, pamoki
nimai ir prakalbos. Labiaus 
prasilavinę šviečiasi tol i aus, 
pareina keletas net ir svarbių 
knygų, kaip štai „Erfurto 
programa”. Kas nemoka 
skaityti ir rašyti, mokinasi 
to. ! Mokina Šepetys, Kačer- 
gis ir kiti. Su kareiviais, ku
rie sergia kalėjimą, kaliniai 
gyvena gerai; kareiviai dau
giausia susipratę.

Kasakaitis ir Taubmauas 
bandė pabėgti.; Kasakaičio 
buvo Jau išplauta geležinės 

t akėčios lango, bet vieną štan
gą norėjo išlupti, ta pikštelė- 
jo ir.... pabėgimas nepasi
sekė. Per kratą dar kitoj ka
meroj pas Taubmaną rado 
piuklus, o lauke užtiko ko
pėčias. Kad ne tas nelaimin
gas pokštelėjimas štangos, 
Kasakaitis butų pabėgęs. Po 
tam pristatė kareivius ir pa
bėgti dabar Jau labai sunku.

30 d. spalių buvo prakal
bos, esantiems kareiviams ir
gi buvo pasakyta prakalba. 
Vyriausybė kalėjimo kalinių 
bijo, nes šitie mažiausiu daik
tu neapsileidžia, kelia riksmą, 
dainas dainuoja....

Moterų pirmiaus nebuvo^ 
dabar pradeda rasties, sėdi 4, 
o dar keletą atveža. K.

„L. U.” 
'"'Kalvarijos kalėjimas vėl 
pilnas. Vasarą nedaug Ja
me tebuvo likę. Lapkričio 
9 d. buvo Jame 75 žmonės — 
politiškųjų 45 (lietuvių — 
19, žydų — 19, lenkų 4, ru
sų — 2 ir viežas totorius); 
administratyvi^kų *30. Lap
kričio 9 d. atvarė iš Kybartų 
apie 25 žtaoniši Gyvenimas 
kalėjime gana liuosas: ant 
niekų laiko Nuliniai nelei
džia, — daro Susirinkimus, 
mokina viens kitą skaityti ir 
rašyti, kartaidč esti ginčai 
terp įvairių, partijų žmonių 
ir tt.. Materijališkas padė
jimas yra blogas: dabar dau
giausia sėdi beturčiai, — na
miškiai pašelpos jiems nega
li duoti, o pašelpos iškitur 
kaliniai nedaug tegauna. 
Būtinai reikalinga, kad vi
suomenė atkreiptų didesnę 
atidą į kalinius; reikalingos 
knygos, reikalingi pinigai; 
pašai‘’^Ujžįgms galima sių
sti ir1

Neseniai iš kalėjimo liko 
paleisti: Jasaitis, atsėdėjęs 
kalėjime 9 mėnesius ir Pleč
kaitis, paimtas laike streikų 
Mikalinės dvare.

> „N. Gad." ,.

18 Naumiesčio apskr.
. Cicilikų teismai rir darbai 
Naumiesčio apąkr. vis dar 
nesiliauja.

Įdomu, kad „cicilikavimas” 
čionai yra išsiplatinęs beveik 
vien tik pietinėje apskričio 
dalyje; šiaurinėje-gi dalyje 
„cicilikų” darbavimosi šįmet 
beveik visai nebuvo girdėti. 
Pietinė apskričio dalis, suly
ginus su šiaurine, truputį 
turtingesnė, dvarų Čionai vi
sai mažai, gyventojai labiaus 
apsišvietę ir susipratę; šitoje 
dalyje laikosi social-demo- 
kratai arba „tikrieji cicilikai, 
cicilistai”, kaip juos žmonės 
vadina; o šalia jų priviso dar 
daugiaus paprastai vadina
mų „cicilikų”, neretai susi
organizavusiųjų net į tam ti
kras kuopas.

Vieni, t.y. „cicilikai”, yra 
tai paprasti plėšikai ir vagįs; 
kitf-gi — tai nesubrendę so
cialistai. Šie paskutiniejie, 
savai}) supratę ir iškraipę so
cializmo mokslą, „naikina 
savastį” ir, atimdaipi nuo tur
tingųjų žmonių pinigus, „da
linasi darbo vaisiais”, užtar
dami „nuskriaustuosius”, jie 
teisia ir baudžia „skriaudi
kus”, visiškai jų neišklausę; 
persekiodami įtariamus „šni
pus”, jie baudžia pinigais, o 
net ir mirtim neretai visai 
nekaltus žmones; surinkę ar 
ba prievarta nulupę nuo žmo
nių pinigus, suvartoja juos 
y lytiškai savo naudai. Aš 
pats žinau dalyvavusias žie
mos revoliucijoje y pa tas, ku
rios prisiplėšė pinigų iš vie
tinių monopolių ir su tais pi
nigais išdūmė Amerikon.

„Cicilikai” noriai skaito 
ir stropiai platina socialistiŠ- 
kus raštus ir atsišaukimus ir- 
paprastai priskiria save prie 
socialistų partijos.

Paprastai kalbama, kad 
„cicilikai”, tai esą revoliuci
jos sūnus. Ypač revoliucijos 
priešai labai mėgsta teip 
tvirtinti, norėdami tokiu bu- 
du sudiskredituoti visą revo
liucijos judėjimą. Teisybė, 
revoliucija visur ir visados 
pagimdo daug negeistinų da
lykų; bet nereikia užmiršti, 
kad revoliucija yra tai vie
nintelis pasekmingas būdas 
kovojimo su biurokratizmo 
sauvale. Kad męs įgyjome 
kai-kuriuos liuosybės trupi
nius, tai turime būti dėkingf 
už tai Vien tik buvusiai pe
reitus metus revoliucijai; nes 
pati valdžia be kovos nebūtų 
davusi žmonėms jokių liuosy- 
bių. Teip dideliu „cicilikų” 
įsiveisimu Lietuvoje, valdžia, 
man regis, daug daugiaus 
kalta, negu revoliucija; kad 
valdžia nebūtų išnaikinusi 
tautiškas milicijas, kurios 
buvo prasidėjusios pereitą 
žiemą kai-kur Organizuotis, 
„cicilikai.” nebūtų teip labai 
įdrįsę nelabus savo darbus 
varyti, nes milicija butų juos 
apmalšinusi ir sustabdžiusi.

Žmonės mat tankiai žino 
„cicilikus”; net neretai krei
piasi prie Jų su kai-kuriais 
reikalais. Kaip kada, netekę 
kantrybės ir neišmanydami 
kaip kitaip apsiginti nbo. 
„cicilikų” sauvalės”, išduoda 
Juos valdžiai, arba dar ir pa
tįs padeda policijai juos iš
gaudyti, kaip tai atsitiko šią 
vasarą Tamošbudžio valsčiu
je. Toki atsitikimai Beniaus 
buvo reti, nes ,,šnipų” šau. 
dymas ir gąsdinimas „brau
ningais”, kuriailr „cicilikai” 
apsiginklavo laike didžiojo 
judėjimo, teip įbaugino žmo
nes, jogei jie nedrįso „cicili- 

’ kua” užkabinti ir valdžiai

sidarė drąsesni ir tankiai 
įduoda „cicilikus” valdžiai.

Socialistų organizacijos tu
rėtų pasirūpinti „cicilikus” 
suvaldyti arba ir visiškai iš
naikinti, nes jie, varydami 
vardan socialistų darbus, 
vien tik kompromituoja ir 
diskredituoja patį socializmą 
akyse žmonių. Nepakanka 
vieno paaiškinimo, kad tokis 
ir tokis darbas, tai darbas ne 
socialistų, o tik chuliganų — 
juodašimčių, nes tokis paaiš
kinimas toli ne visus. ’ perti
krina.

Šį rudenį Naumiesčio aps- 
krityj buvę net keli įdomus 
cicilikų darbai, kuriuos aš 
čionai trumpai aprašysiu.

12 d. spalio, anksti rytą, du 
vyru su liarvomis ant veidų 
atėjo pas uk. Matijošaitį, Ke- 
turnaujienos k., Lesnictvos 
valščiaus ir, baugindami re
volveriais, pareikalavo, kad 
jis atiduotų pirmutinės pa
čios (Matijošaitis dabar turi 
trečią pačią) įnešimą — 100 r., 
nes mat pasimirus pačiai, Jos 
įnešimas turįs būti sugrąžin
tas jos broliui Sadauckui, 
Gražiškių kaimo, Griškabu- trečias jų draugas Kuncaitia. 
džio par. Matijošaitis aiški- Visi jie buvo suimti ir pašo
ne, kad pirmutinės pačios dinti kalėjimai); bet po-kelių 
vaikas pergyveno motiną ir dienų juos paleido.’ Kalba, 
todėl įtootinos turtas turėjo! 
tekti 1 
šiam paskutiniamjam, tas 
turtas, pagal tiesą, perėjo į 
tėvo, t.yA jo paties rankas.
Prie t^ dar jis, sakėsi, se- maitį, V>rpikų kaimo, Griš- I 
niai j 
nes ptfcios dalį, nes labai ilgai 
Ilginęs sergančią pačią, p pa
skui daug išdavęs jos ir jos
vaiko laidotuvėms. Ant galoJ mas pas Klimaitį. — Pirmą 
pridūrė, kad visai pinigų ne- [ 
turįs ir, jei Sadauckui prigu.' 
Ii koki-nors pinigai, tai gąlįs 
per teisiną pajieškoti. „CicU 
likai” atkirto, kad dabarti
niai valdžios teismai niekam 
netikę ir kad juodu gerįaus 
teisią, ir prisakė jam į san- 
vaitę parūpinti visus pinjgus, 
nes kitaip jo namas busęs su
naikintas, o dabar „už žygį” 
turįsjduoti nors kelioliką ru-. 
bliu. Po ilgų derybų, Mati- 
j>šaitisdavė „cicilikam” du 
rubliu „už žygį”, dar pridėjo 
lašinių, sūrį ir duonos „ant 
kelio” ir išleido iš savo namų. 
Antrą-kart, kaip buvo žadė
ję, tuodu „cicilikų” neatėjo 
pinigų atsiimti, gal dėlto, kad 
už neteisingą jų reikalavimą 
pasiskųsta „tikriemsiems ci- 
cilistams”. Žmonės spėja,kad 
tuodu „cicilikų” buvę ųžsiųs- 
tu nusigyvenusio pirmutinės 
Matijošaičio pačios brolio.

Sanvaitė anksčiaus kazokai 
Dubiškių kaime, Šilgalių 
valsčiaus, suėmė tris to kai
mo berniukus: J. Mockaitį, 
A. Ūsą ir J. Svelnį kurie bu; 
vo pridirbę daug nuostolio to 
paties kaimo ūkininkui Lau
kaičiui (sudegino kelias sėkli
nių dobilų kupetas, išmin
džiojo rugius ir suteršė pa
klotus linus) ir dar pinigų 
nuo jo reikalavo. Linkaitis 
neiškentęs paskundė juos 
apskričio viršininkui, kuris 
nusiuntė savo padėjėtą so ka
zokais prasikaltėlius suimti. 
Sųimtiejie dar ikišiol tebesė
di kalėjime. Juos teis, kaip 
girdėti, paprastas teismas, 
nes apskričio viršininkas jų- ; 
jų prasikaltime matąs pa
prastą ištvirkimą, išdykumą, 
o ne revoliucijos darbus. 
Žmonės kalba, kad sųimtiejie 
drauge su kai-kuriais berniu
kais buvę sutvėrę tam tikrą 
„cicilikų” kuopą; pavasarį jie 
net rinkę mokestis nuo 
visų kaimo gyventojų neva 
socialistų partijos reikalams. 
Turėdavę teipgi Jiems užši- 
mokėki už „buliavimą” visi 
vaikinai, kurie norėjo įgyti 
tiesą vaikščioti be kliūties 
„pas mergas”. Paprastai-gi 
Jie susirinkdavę pas vieną 
butelninką ir tenai girtuo
kliaudavę už surinktus pini-

17 d. spalinio pas Bakam 
žentą, ūkininku Šperaūcką, 
Tilvikų kaimo, Silgalių vals 
čiaus, naktį atėjo keli „cicl 
likai’’ (matyt, prajautą, kad 
jis tą dieną buvo parsivežęs 
iš Naumiesčio 1000 r.) ir, pri
ėję prie klėties, kurioje mie
gojo Šperauckas su pačia, 
pradėjo belstis į duris, o pa
skui versti jas. Kol pati pri
sirengė atidaryti duris, Špe
rauckas patyka užlipo ant 
viršaus klėties ir, išlindęs per 
stogą, nubėgo Jundilų kai
man pas ūkininką Kalvaitį, 
pas kurį tą vakarą buvo su
sirinkimas, prašyti pagelbos. 
Atbėgo keli vyrai, bet, bijo
damiesi ant ginkluotų „cicili
kų” tiesiok užpulti, pakėlė 
už klėties riksmą; išsigandę j 
„cicilikai”, nieko nemitę, pa- i i 
bėgo, palikdami vienas ke-. 
purę, kitas kurpes, o trečias U 
išsinešdamas SperauckoAį 
skrandinę (kailinius). Nors’i 
„cicilikai” turėjo liarvas ant \ 
veidu, bet paliktiejie daiktai 
išdavė juos. Išsiaiškino, kad | 
tai buvo du sunu Š velnio, j 
kuris Oškinėje turi alinę, ir h

buk Sperauckai pas tyrinėto- 
vaikui; pasimirus-gi | ją kalbėję teip, kad tik ištek 

. J j tas gintų Juos.
6 d. lapkričio keli „cicili / 

kai” atėjo naktį }&s uk. Kli- I

išleidęs visą pirmcti- kabudžio vals. ir pašovė jį; 
kulka įlindo į dešinės rankos *g 
rodyki j pirštą. Tai jau buvo 
trečias „cicilikų” apsilanky-

kartą jie buvo atėję 17 rūgs.; 
tada jie atėmė nuo Klimaičio 
50 r. ir dar gerai jam išdirbo 
kailį. Kalba, kad KMmaitis 
buvęs teip nubaustas už ar
klių vogimą; mat buk jis tu
rįs susi neši mus su visiems ži
nomais arkliniais Šakių vagi- 
mis ir drauge su jais varąs 
gešeftus; pavasarį pas jį su
ėmė du svetimu arkliu, už ką 
dabar jis turi bylą ir kažin 
da kaip iš to. išsisuks. — An
trą kartą „cicilikai” buvo 
atėję pas Klimaitį prieš pa
čias žydų ,, kučkas" ir parei- * 
kalavo, kad jis duotų 200 r. t 
,,'konrobucijos”. Kalba, kad ; 
tuos pinigus jisai buvo pa- ’ 
ėmęs nuo vieno ūkininko, ku
rio apsiėmė paliuosuoti sūnų 
nuo kariumenės; o kad tą 
vaikiną nepaliuosavo ir da
bar jis tebetarnauja kariu-*) 
menėje, tai cicilikai” nori 
priversti jį sugrąžinti tuos 
200 r. tiems, nuo kurių jisai 
juos paėmė. Klimaitis, sakė
si, visai neturįs pinigų. Ta
da „cicilikai” prisakė būtinai 
tuos pinigus parūpinti ir 
išmokėti. Paskui atėmė 12 1 
rublių ir prisakę nesiskųsti 
policijai, nes busiąs, nušau
tas, išėjo, prižadėdami ateiti 
atsiimti pirmutinės ratos po 
2 sanvaičių. Klimaitis, neiš- | 
sigandęs, viską išpasakojo 
policijai; •„cicilikai” buvo iš- 
si suodinę veidus ir turėjo 1 
pritaisytas barzdas, dėlto tai v 
jų Klimaitis nepažino ir fie- 
galėjo policijai išduoti. Po i 
2 sanvaičių „cicilikai”, ma
tyt, perspėdami užtaisytas 
ant jų kilpas, visai nepasiro
dė. Atėjo jie daug vėliaus ir 
tai, kad policijai skundėsi.

Girdėjau dar, kad Lesnio- 
tvos valsčiuje „cicilikai” šį Oi 
rudenį atėmę pinigų nuo šių S 
ūkininkų: 1) nuo Starkaus, j 
Tupikų kaimo, 70 r, (reikalą- 1 
vę 170 r.); 2) nuo Kevelio, | 
Karinių kaimo, 70r.; 8) nu<( 
tūlo ūkininko Rudžių ar Aš 
moniškių k. 50 r., o nuo jc 
berno 50 r. 30 k. Priežastys 
ir visos aplinkybės visų šitų 
atsitikimų man nežinomos.

Es—es. „L. U."
Iš Keturvalakių.

Prieš trejatĮ^sanvaičių



Ižių ir K. Keturvalakių, už- i 
puolė ant ūkininko Garkarre- 
kio, teip-pat iš-Keturvaiakių, 
ir pareikalavo nuo jo 50 r. 
Vienas iš jųdviejų, išsiėmęs 
revolverį, gązdino, antras-gi 
mente (lopeta) kirto Gar-

* kauskiui galvoų, norėdama 
užmušti, bet nepasisekė, tai
gi tik primušė, galvą prakir
to. Išgirdęs riksmą Garkaus- 
kio sūnūs, atbėgo su gera laz- 
da ir kirviu. Užpuolikai tuo
jaus išdūlino. Gėda, didelė 
gėda tokiėms bepročiams, ku 
rie? kaiĮkžvėrys puola sveti
mo turto, ^turėdami savo tur
tą: B-is turi 12 šimtų pas 
brolį sudėjęs, K-skis 6 mar
gus lauko šu trobomis. Pra
nešu tikrą teisybę. J. V.

„L.U.”
Iš Saločių.

Neseniai nuomininkas, J. 
Bąlankauskis, keturiomis re- 
■krolverio kulkomis apšaudė
■ Pakamačių dvare ūkininką S. 
S Kėlę, iš kurio turėjo nuomon 
[■ paėmęs jo ūkę. Bet toki atsi-

tikimai policijai nerupi: ji 
■dairosi ko kito, jieško neišti- 
Pkimu žmonių. Pristovas pa- 
w šaukė Kėlę ir dar kitą žmogų,
■ kuris matė, kaip Jankauskis 
f šaudė Kėlę, bet klausinėjo jų 
I visai ko kito. Jis kalba, kad 
į jam jprirodą (kas—nesako), 
f kad juodu pernai piešusiu 
I monopolį ir uždarė valsčių, 
Ir kuris visai nebuvo uždarytas, 
n Daugiau pristovas kaltina 
) juodų, kad kurstą žmones 
L prieš valdžią. , Tai mat 
I musų*policijai terūpi!
p I : 1
I : Iš Ramygalos.
į Čia yra dainininkų ir
Į tistų — amatorių būrelis, su- 
I sidaręs vien iŠ valstiečių. 
Į Chorą veda vietinis vargoni- 
! ninkas, artistus-gi — dvari- 
/ ninkas Z. Švoinickis. Jau 
į pernai vasarą pasirodė tas 
O būrelis savo darbais: tuomet 
L’ buvo pavaidinta: „Velnias 
B spąstuose". Šitais metais irgi
■ buvo spalių 29 d. įrengtas va-
■ karas: artistai parodė „Ame- 
| rika pirtyje” ir „Neatmezga- 
Į mas • mazgas”. Vaidinimas, 
B apskritai sakant, pasisekė pu- 
|| sėtinai. Sodiečiams ypač pa- 
n tiko . „Neatmezgamas maz- 
R gas”. Dainos teip-pat nusise- 
į, kė. Visi labai gėrėjosi daino- 
L mis: ,rTai gražios dienos" ir 
f „Kur namas mųs,r. Gaila tik, 
Į kad nepatogi diena buvo: Šv. 
[ ’ Mykolo atlaidai. Per tuos at- 
I laidus apielinkės ūkininkai 
Į jbaprasta daro namie pokylius 
[ jr susikviečia svečių. >Dėl tos

f|
priežastie8 daugumas negalė
jobūti ramygaliečių vakare. 
Taigi būrelis turėjo šiek-tiek 
Bavo prikišti. Keikia dar pri
durti, jogei G. Landsbergis, 
kuris čia prieš vakarą buvo 
atvažiavęs, nemaža savo pata
rimais padėjo artistų būre
liui ir chorui. Pagaliaus jis 
pasirūpinc^gauti iš valdžios 
leidimą. Už tai vietiniai ar- 
istai sako jam ačių! Lapkri

čio 26d. vėl rengiamas Ra
mygaloje vakaras, ketinama 
vaidinti: , esi priešink”,
,Ne'truko” ir „Dėdė atvažia

vo”. Tikimės, kad ir šį kartą 
„Vilniaus kanklės”’ mums pa- 

Baltras Laukinis.
„L.U.”

kas

ar-

į 
.'i

Iš Lėliu- y
Musų miestelis visai nedi

delis- Yra monopolis, alinė, 
Valsčiaus daktaras, dvi žydų 
hankrovėli.. Mokytojas rusas 
kiemai metais ‘ . sukilimą
buvo pasirašęs, kad daugiau 
bia nebėmokysiąs vaikų, bet 
bišuomenei nurimus, vėl ap
sidraudė. žmonės- taiur-ųs, 
^likraščių neskaito. \ ra ke
ltas bajorėlių, bet ir .tie len- 
[liškus raštus skaito.
4 Spalių 13 d. buvo seniuni- 
os (storastijos) susirinkimas.

’ taštininkas perskaitė žemie- 
i ’ų viršininko raštą, kuriame 
i įmanyta panaikinti ^javų

magazinas, tariant parduoti 
javai ir išrlnktiejie pinigai 
padėti baųkau. Prireikus ja
vų duonai ar sėklai, pirkties 
tais pinigais. Visi vienu bal
su atsisakėme nuo to suma
nymo, nes dabar reiktų ingiai jo prisipažinti Zimmermano 
parduoti, paskui-gi, užėjus 
blogiems metams k nebelikus 
atsargos, brangiai turėtume 
pirkties javus. Lelietis.

,,L.U.”
tš Baltstogės.

Baltstogėje karės metas 
duoda save jausti. Dėlei ad
ministracijos persekiojimų, 
atsišaukimų į rinkikus du- 
mon tiesiog negalima spaus
dinti pas save, Baltstogėje, 
ir prisieina dirbti Varšavoje.

Policijos darbai Lietu- 
voje.

Lietuvoj valdžios tarnai 
pradėjo žmonėms nebeužsiti- 
keti. Prasideda viepki per
sekiojimai ir kratos, ginklų 
jieškojimai. Anstoliai su
sargybiniais, dienomis ir
naktimis, laksto po kaimus 
ginklų, revolverių j ieškoti. 
Mat valdžios tarnai po Lietu
vą žukliaudami, prityrė, kad 

i ūkininkai į rudenį visuomet 
daugiau ginklų sugriebia, 
ypatingai revolverių (kum
pių). Mat beveik kožnas 
varguolis stengias užsiaugin
ti, kad ir mažutį paršelį, o 
rudenyj papjauti.

Žmones sako: „vyresnybė 
i važinėja po kaimus, daro 
i kratas, jieško „revolverių”, 

bet ištikro ji ne revolverių 
jieško, tie revolveriai tai yra ■ 
ųiusų paršelių kumpiai....

Merkurius..
Iš partijų ir sąjungų gy- 1 

veninio. 1
L. S. D. P. Kauno organi

zacijos susijungimas su S. D.
1 P. L.. Pereitą sanvaitę viso- 1 

se Kaunb L. S. D. P. organi
zacijos įstaigose buvo apsvar- 
stinėjamas susijungimo klau
symas su S. D. P. L. organi
zacija. Antgalo, buvo su
šaukta vietinė L. 8. D. P. 
konferencija, per kurią buvo 
nutarta tuojaus jungtis su 
S. D. P. L.. Pasiremiant 
ant to nutarimo, 12 lapkri
čio buvo /pirmas bendras su
sirinkimas abiejų vietinių 
komitetų ir per tą susirinki
mą buvo^yriimti toki nutari
mai:

1. Vietiniai abiejų partijų 
komitetai jungiasi į vieną 
komitetą, | kurį įeina po ly
giai iš abiejų, pusių atstovų 
(po 4 žmones); jie renka pa
skui iš savo tarpo ekzekuty- 
vą (pildomąjį komitetą) iš 5 
žmonių ir jiems paveda viso 
partijos darbo vadovavimą.

2. Naujasis jungtinis ko
mitetas vadinasi „Jungtiniu 
Kauno L. S. D. P. ir S. D. 
P. L. Komitetu.

3. Svarbesniuose arba ko
kiuose ypatinguose atsitiki
muose ekzekutyva sušaukia 
visą komitetą.

4. Ekzekutyva visuose at
sitikimuose veikia Jungtinio 
Komiteto vardu.

5. Ekzekutyva turi tuojaus 
rupinties sujungti visas abie
jų organizacijų įstaigas į vie
ną viet^K sujungti kasas ir 
technikos darbą.

6. Dėlei įvykusio tokio di
delio atsitikimo — organiza
cijų susijungimo^ išleist atsi
šaukimą ir jamev išaiškint tą 
atsitikimą. ,N.G.’

Iš Rygos.
Lifžemčs gubernijos dvar; 

poniai apreiškė, kad jie nori 
parduoti per sodiečių banką 
120 tūkstančių žemės dešim
tinių, kurių kaina siekia 1& 
milijonų rublių.

Iš Daleno telegrafuoja ko
respondentas į,,Birž. Vied.”, 
kad dragūnai suėmė žemsar- 
giiis iš Ekkau, mušusius kar
kiamose žmones ir atiminėju
sius iš jų pinigus.

Rygoj, neseniai pas vieną 
baudžiančiųjų burių viršinin
ką atėjo jaunas vaikinas, 
kaimyniškame dvare tarnau- 
jentis Latnis, 19 metų am
žiaus. Jis pranešė, kad ate

Ate/jAl£
New,( YoRif. greituose 

metuose atkalįp ip svetur į 
New Yorko portąn 1198434 
žmones, kuriame tai skaitliu- 
je buvo 10559#! ateitys. Dau
giausiai ateiviųktkako Ham
burgo garlaiviais, ups 158589 
ypatos, Brenda garlaiviais 
atkako 18874O;ypatap

Persekioja japonišką 
laikrašti.

San Franciseo, Cal. Keli 
jauni japonai uždėjo čia laik-

LIETUVIAI AMERIKOJ.

užmušime ir nori išduoti da
lyvavusius užmušime drau
gus. Tyrinėjant, jis išpasa
kojo, kaip buvo užmuštas Z. 
ir išdavė savo draugą. Pasi
rodė, kad Išduotasis jo drau
gas sėdi Rygos kalėjime už 
politišką agitaciją.

Paskiaus, betirinėjant to-1 raįtį p. a. „Revoliucija”, ku
lisus ir pagal daugelio liudy- rj8 pirmu numeriu suer- 
tojų liudyjimo, pasirodė, zill0 amerikonus, kadangi 
'kad jiedu abu Zimmermano jaine pranašaujama kruvina 
užmušime visai nedalyvavo, revoliucija Amerikoj. Įsikišo 

Vaikinas tačiaus ligšioldar jau ir valdžia. Ateivių už- 
tebetvirtina, kad Zimmerma- veizda prisikabino prie laik- 
ną užmušęs jis drauge su raščio išleistojo ir reikalauja 
anuo, išduotu, politišku ka- išvijimo iš Amerikos. Taigi 
liniu. šitam atsitikime „laisvės kraš-

Jam išaiškino, kad jam | to” valdžios elgiasi visai teip 
prisipažinus, karės lauko tei- kaip caro valdžios Maskolijoj. 
amas turi nubausti Jį mirtim, F\pliozijos

Pa. DkbtuvS- n?B, kad Jis u muAęe L r Jo- 
kioBateakomyM.neB.biJv. , Co Mt Keeg Rockg e Ho.

Tuo tarpu visi prirodymai I . . x . , 1... „ , , . J a: a • : davo viena garinė dūda. Ei-
1Uvy?n a elkUnHi Pi*01*J°s 3 darbininkai likosi

apkalba aną politikos kaliu 1 /. ant vietos užmušti, o du pa-ir save ’r. ‘ .. ... vojiirgai, gal mirtinai sužei-Ligkol jis laikomas •
‘ priežiūra. |

Kaip tas .ižsibaig-, dar ite-hĮelainįe* «nt geležinkeliu 
, I Topeka, Kana. Aut Chica- 
, go Rock Island geležinkelio, 

netoli Altą Vista, susimušė 
du trukiai, prie to 30 ypatų, 
daugiausiai meksikonų, likosi 
užmuštų, o tiek jau tapo su- 

Nenori negrų gyvasties ieistų, terp kurių yra ir mir- 
asekuruoti. įtinai eužeietl.

New Yorko Metropolitan WaMWOTOX> D. C. Netoli 
gyvaBtiee apBaugoJimo <!««• Tena Cotta nupuoia nuo ke. 
gystS, kadangi terp negrų „ Hmo geleiiukeHo tra. 
mirčių nuoėimtiB daug didės- k(e to guvirf,ura 50ypa- 
nie negu terp baltparvių. pri- Hk()gi utmu.t(J wb> gun. 
sake agentams ne imti dau- kjai gllieig,„ 
giau negrų asekuravimo.

' . LeavinortoNi Moji. Ant
Turtingos kompanijos tie- Northern Pacific geležinke- 

nori mokeščių mokėti.
New Yorko turtingos kom-i 

panijos įsiskolino jau mie
stui ir nenori skolų mokėti: 
Sugar Rafining Co. kalta 
miestui už vandenį $700,000, 
New York Traction Co. kal
ta jau miestui 23 milijonus 
doliarių ir Jų nenori mokėti.

Liepia šaudyti užkabinė
jančius moteris.

Alton, III. Čianykštis po
licijos viršininkas Maxwell 
prisakė policistams šaudyti 
į vyrus užkabinėjančius mo
teris ant gatvių. _ Tas pada- 
vadyjimas,be abejonės,ir dau
geliui moterų ne patiks.

' IŠ AMERIKOS

lio, netoli nuo čia, susimušė 
du trukiai: Prie to du gele
žinkelio tarnai likosi užmušti.

Gaisra i. .
New York. ’ Sudegė čia 

didelės Cow|>er8waithe <fe Sū
nų mebelių krautuvės. Nuo
stolius gaisro padarytus skai
to ant $750,000.

. Pittsburo, Pa. Cohesbur- 
ge, anglių kastynėse užgimė 
gaisras. Gaisras ikišiol ne- 

i užgesintas.
New York. Ant W. 58st. 

siautė čia gaisras, kuris išnai? 
kino keletą beturčių apgy
ventų | namų. Nuostolius 

I gaisro padarytus skaito ant 
| $250,000. Prie to apdegė 

Caruso pirko 530 akrų gana sunkiai keliolikas ypa- 
Žemės. tų. Sudegė ir 50 arklių.

Pagarsėjęs dėl suareštavi- London, K t. Išdegė čia 
moNew Yorke, garsus Ha- vieūa miesto dalis terp 6 ir 
liškos operos giesmininkas 7 gt Nuogtolial gaisro pa. 
Caruso, pirko Putnam l»vie- daryti didelIi norg dar neap. 
tyj, New Yorko stete, 5S0 ruokoti lutiūai 
akrų žemės už $10,000; šitą 
plotą jis nori prirengti vien 
medžionei. IŠ DARBO LAUKO
Pranašauja ekonomišką

nupuolimą. I Denver, Col. . Angle-
New, York. Prezidentas kasiame pietinio Colorado 

Illinois Central geležinkelio kastynių ant 10% likosi pa- 
Styvesant Fish pranašauja keltos algos. Dirba čia su 
finansišką nupuolimą visų viršum 6000 dąrbinįnkų. 
civilizuotų kraštų, kas tu- Calumet, Micab Sustrai- 
rės pagimdyti naujus eko- kavo Čia darbininkai Massa- 
nomiškus pamatus visų civi- chusets Consolidated Mining 
lizuotų kraštų surėdymui. Co. vario kastynių ir kasty- 
Dabar dar Anglija ne atsi- ne8 atsėjo uždarytu Darbi- 
griebė nuo kares su buraiš. ninkai reikalauja hdidesni^ 
Pasekmes karės japonų ir ma algų. -į w . - 
Bkolių tik dabar pradeda Jau- Ran1x)N, n. Mki. ,gt
eti eivilUaoti kraštai. Pini- Rocky Mountain & Pacific 
gai visur brangesni, todėl ir Coal Co. ]og pa
vilki gyvenimo reikalai. keliaiant 16% ; alga, darbi-

Degantis laivas./ ninku dirbančių jo^ kastynė-
Halifax N. S. Atkako 8e- Minėta, kompanija turi 

čia plaukiantis iš Galvestono 18av0 kasty nes Naujame Me- 
į Angliją angliškas garlaivys | 
„Kairntorr”. Užsidegė mat 
jo gabenama medvilnė, ku
rios ant jūrių negalima bu- skaldytojųf 
vo užgesintu

Iš Chleago, 111.
Perskaitęs,,Kovoj” ir,, Lie

tuvoj” apgarsinimą apie terp
ta utišką koncertą, rengiamą 4 
kp. L. 8. P. A., pasistengiau 
ir aš jį atlankyti; eidamas, 
mislijau: Na, na ką ten tie 
„cicilistai” pasakys, nes visi 
ant Jųjų iš visų pusių teip 
baisiai plusta, vadindami: 
masonais, žvangalijonais, 
čimbirikais, o paskutiniame 
laike pavadinti demokratų 
net juodašimčiais; vien dėl 
žingeidumo ėjau pažiūrėti to 
terptautiško koncerto. Atė
jau į salę 3.30 po pietų Nau
ju metų dienoj. Man atėjus, 
žmonių jau buvo pusėtinai Jr 
vis ėjo 4r ėjo daugiau, pir
miausiai pamačiau didelę 
raudoną vėliavą, su parašu: 
„šalin carizmas, lai gyvuoja 
laisvė”! buvo ir daugiau ma
žesnių raudonų vėliavų. Dvi 
moterys ar merginos segiojo 
raudonus ženklelius visiems 
prie krūtinių už 5 c. Jų ko
mitetas, su didesniais ženk
lais ant krūtinių, dabojo 
tvarką salėj ir rodė vietas sve
čiams, taigi ir man nurodė 
kėdę, ant kurios radau jį)ip- 
gramą lietuviškoj ir angliš
koj kalboj. Praėjus pusva
landžiui, salė jau buvo piltįa. 
Dar pirmą kartą man pasi
taikė tiek žmonių matyti ant 
koncertų, nes buvo apie 7d0. 
Pamislijau sau, tai melagiai, 
kuriu šmeižia socijalistUs: 
jeigu ne prijaustų socijalis- 
tams, tai ir ant jų rengiamų 
koncertų neatsilankytų. Gry- 
šių vėl prie koncerto. Pagal 
programą: 1. Įžanga organi* 
zatoriaus. Išėjo ant scenos 
vyras jau pagyvenęs ir aiškiu 
)ilnu energijos balsu paaiš- 
tino tikslą to koncerto. Žmo
nės sėdėjo ramiai ir atidžiai 
Klausęs žodžių kalbėtojo. Ant 
galo jis pasakė, kad muzika 
užgrajis „Marselietę”, dar
bininkų maršą ir prašė, 
publika laike to maršo atsi
stotų. Ir tuojau ėmė griežti 
tą sujudinantį kiekvieną uu- 
sipratųsį darbininką maišą. 
Visi sustojo ir matyt bh*o 
ant nekuriu veidų, kad pri- 
jaučia tiems musų katžy- 
giams, kovojantiems po ejaro 
jungiA kurie, dainuodami tą 
daiLą.^guldo savo galvas už 
laisvę Žmonijos. Nors gana 
esu kantrus, bet pamatęe to
kį . trijumfą, nė nepajutau, 
kaip didelė ašara nusirito 
per veidą; suspaudžiau del
ną ir giliai atsidusau .... 
Žinojau, kad būdamas teip 
toli, negaliu padėti ko|voti 
tiems laisvės karžygiams ir 
mano 1uį>o8 ištarė žodžius: 
„garbė kritusiems už laisvę”!

Organizatorius paaiškino, 
kad dėl nežinomų priežasčių 
nepribuvo visi kviesti kalbė
tojai, taigi ir programo ne
galima bus, pagal paduotus 
numerius, laikytis.. Sekantis 
kalbėjo K.» Gugis. Putam 
buvo muzika, dainos latviš
kos, vokiškos ir lietuviškas 
kvartetas; dekliamacijos ir 
monoliogas. Viskas gerai 
nusisekė. Publika užsilaikė 
puikiai.* Buvo aiškinama 
apie revoliuciją ir reikalą pa
aukauti po kiek centų reika 
lama revuliucijos. Penėjus 
per salę,surinkta £17.80, ku
riuos paskyrė.L.S.D.P. Kiek 
bus pelno nuo koncerto, ga 
dažinojęs, vėliau apie tai pra
nešiu.

Mačiau apgarsinimą, jog 
rengiamas balius 86 kp. 8. L. 
A. Žingeidu bus,ar jie rinks 
au kas revolicijai? Giriasi, 
Jog prirengia dirvą socijaliz- 
mui; kaip bus, ateitis įro
dys ....

Butų labai gęrai, jeigu ant 
socijalistiškų baltų^rba kon
certų teip žmonės atsilanky 

t tų, kaip ant pereito. Matyt 
toirs ir

> 1 Monongahda, Pa. Pa
sibaigė čiay streikai akmenų

Abidvi ’ pusės 
susitaikė. Ižmonės jau supranta, n<

ad

šmeižia socljalistus, bet jau 
pamatė, kad tie, kurie šmei
žia, yra rėksniai, o eocijali- 
etai žmonės trokštanti laisvės 
ir gerovės žmonijai ir jau 
atėjo tas laikas, kad nieks 
nebesustabdys to judėjimo.

Svečias.

Prelekeija 11 „Aušros” 
Draugystės.

Nora jau buvo garsinta 
laikraštyj ,,Lietuvoj” apie 
,, Aušros” prelekcijas, bet 
dar atkartosiu. Šitą prelek- 
ciją skaitys p.J. Šernas,,,Lie
tuvos” redaktorius,; žinomas 
jau senei lietuviškai visuo
menei. Taigi nepraleiskite 
šios progos, nes daug galėsit 
pasimokyt .;

Aiškinama bus apie „Geo
grafiją”. Norėdami arčiau 
susipažinti ‘ su geografija, 
dabar turite progą. Atminki
te, kad tokia proga gal ne
greit pasitaikys.

Prelekeija atsibos kitoj 
salėj, nes savininkas seno
sios salės, dėl tūlų priežaščių, 
negalėjo mums duoti. Šitą 
prelekeija bus nedėlioj, 13 
Sausio 1907 m. žinomoj vi
siems salėj, Freiheit Turner 
Hali, 3417-3421 8o. Halsted 
st. Prasidės 3.30 po pietų. 
Įžanga 10 c. ypatai.

Šird ingai kviečiame visus.
A. Žiniontas sek. kp.

Aviečiutė, ant kertės E. ir 
W. 4 str. Bostone, turi vaka
rinę mokyklą angliškos kal
bos. P. S.‘ Tbczilauckutė 
grajijo tolo ant smuiko ir 
ant piano ir dekliamavo ke
lias eiles. Bažnytinis cho
ras, po vadovyste Karbaucko, 
padainavo: ,,Lietuva tėvy
nė”, „Teip miela man yr tė
vynė” ir „Birutą”. M. Rim- 
krutė dekliamavo Vaičaičio 
eiles. Žvingllieuė savo kal
boj ragino visus skaityti nau
dingas knygeles ir laikra
ščius. Priminė ir apie var- 
gus kovojančių už tėvynės 
laisvę; meldė susirinkimų 
paaukaut nors po kelis cen
tus. Sudėta 30 dol.. Ski
riame juos pušiau: pūdo
miems kalėjimuose kaliniams 
ir L. S. D. P. fevoliucijonie- 
riams. Pasiųsta 15 dol. kan
kinių šelpimo komitet; 
sieliui Paukščiui ir ti<

is Mahanoy City, Pa..
Vietinė S. L?A. 31 kuopa| 

parengė čia, £6 d. gruodžio, 
pirmutinį balių su dekliama- 
cijoms. Žmonių susirinko 
daugiaus negu buvo tikėta.

Balius nusisekė, ypatingai 
dekliamacijos labai užganė
dino klausytojus. Deklia
mavo 4 mažos mergaitės: Ma
rė Budrevičiutė, Magdė Pan- 
goniutė, Oną Šabrinskiutė ir 
Katrė Ramašauskiutė. 31 
kuopa 8. L. A. žymiai prade* 
jo augti,, kas reiškia, kad 
mahanojiečiai iš ilgo miego 
pradeda busti. Čia susitvė
rė teatrališkoji kuopa ir ge
rai laikosi, tik gaila, kad di
desnė dalis musų jaunuome
nės sėdi rankas nuleidę.

Užsimink apie aukas, tai 
išgirsi atsakymą, kad jų dar
bininkai Lietuvoje negauna 
(mat jie mano, kad pinigai 
lieka revoliucijos vadovų ki- 
šeniuose), o yra ir tokių, ku
rie aklai garbina carą. Jei
gu tie netikinti skaitytų laik
raščius, tai matytų, kiek au
kų plaukia į Lietuvą jos iš- 
liuosąvimui, tąsyk suprastų,
kad aukos nežūva mekenoj 
kišeniuj.

Darbai eina pusėtinai; dir
ba visas dienas, tik kaip kur 
karų, kastynėse, permažai 
gauna. Tautietis. -

Iš South Boston, Mas..
30 gruodžio, lietuvių salėj, 

pn. 166 Broadway, buvo pa
rengtos Lietuvos Dukterų 
Dr-stės prakalbos. Klausy
tojų susirinko net keletas 
šimtų iš miesto ir aplinkinių 
miesteliu, kaip tai: iš Cam- 
bridgeport, Brightono, net iš 
Lynno. Buvo nemažai ir 
moterių. ) '

Pirmsėdė Lietuvos Dukte
rų Draugystės atidarė susi
rinkimą, aiškino draugystės, 
kuri priguli prie Susivieny- 
jimo, mierius; kalbino mote
ris ir merginas prigulėti prie 
organizacijų. Dėkavojo Kau
nui ir Paltanavičiai, kurie 
mokė moteris vest draugy
stės reikalus. Perstatė kal
bėtoją V. Kauną iš'Brockto- 
n’oį Mas.. Kalbėtojas aiški
no reikalingumą organizaci
jų ne tik vyrams, bet ir mo
terims. Ona Aviečiutė gra
jijo ant smuiko du kartu su 
pritarimu piano. Kalbėjo 
dar Latvinskas, J. Zubas, 
Nevecka ir J. Adomavičia. 
Paskutinis, terp kitko, pra
nešė susirinkusiems, jog Ona

C. R. S. K. kasieriui Dūdai. 
Visiems dalyvavusiems susi
rinkime ištariame Širdingą*' . 
ačiū. I

Oną Baronaičiutė.
Iš New Haven, Conn..
9 gruodžio, dr-stėŠv. Fr n- 

ciškaus laikė paskutinį šių - 
metų susirinkimą. Pabai
gus draugystės reikalus, vie
nas draugas užklausė kolek- . 
toriaus, ar daug surinko pi-, 
nigų revoliucijos naudai 
(draugystė turėjo išrinktą 
kolektorių rinkimui aukų)? 
kolektorius atsakė, jog tik 
$1,50 surinko ir daugiaus. 
sunku gauti. Draugas Jo
nas Ščepavičia nurodė, jog 
nesunku surinkti > daugiau, 
aukų, jog tik tinginiams, 
esą. sunku. Mažai mums ru
pi revoliucija ir laisvė tėvy
nės; savo pasielgimais žudo
me įtekmę, užtai ir aukų ne
galima gauti. Susipratę ne
atsisakę nuo aukų, tilčOkių, I 
susipratusių nedaug turi
me.... — Kalboje ‘aiški
no, kad galima butų tas šven
tas darbas veikti kiekvienoje < 
progoje. Kolektorius aukų 
atidavė $1,50. Kada P. Nai- 
kelis užpirko mišias už miru
sius, užprašė ir P. Ščepana- 
vičią. Po dievmaldystei,par
ėjus į stubą, vienas iš atė- r 
jusiu užmanė pasimelst už 
mirusius kovoje už laisvę. 
Susirinkę meldėsi ir sumetė 
po kelis centus, 
skiriame L. S. D. P 
čiame „Lietuvos?’ redaK/njon 
$5,10 (vardai kitur. Rd.).^

* F Silbelus.
Iš Roseland, III.

Čionai Kalėdų dieną atsi
buvo susirinkimas pas Kūlė' 
šių. Anastazija Kulėšienė 
užmanė paaukauti revoliuci- ; 
jos reikalams, ar kitaip^sa- . 
kant, pagelbėti musų vargiu^ 
giems broliams, kovojantiems 
už tėvynės laisvę. Sudėta 
$4.50/

Antrą Kalėdų dieną vėl 
buvo susirinkimas pas P. 
Marsuną aht varduvių sū
naus Stepono. Ir čion sudė
ta $2.30. Ir dar pas M. G. 
Valaska $1/25. Iš viso $8.05

Prisiunčiam „Lietuvos” re- . 
dakci jon ir meldžiam perduot 
S. D. P.

Pinigus 
ir iiun- 

‘“vAijou

Bleka.

Redakcijos atsakymai.
Mylinčiam DORą. *' Apie 

minėtą prakalbą buvo jau ap
rašyta ątskiroj koresponden
cijoj. Antrinti tą patį nega
lima.1 Kiti motyvai atsakyme 
nesvarbus, todėl ir raštelio 
talpinti negalima.

| Peterbufge suėmė suvirj 
šum šimtą žymesnių darbi
ninkų ir revoliucijonierių va
dovų. Išdavė juos policijai 
vienas revoliucijonierius, ar^^_^ 
ba gal koks prie jų pristojęs 
raudo agentas. Terp suare
štuotų yra 25 kareiviai. Su- > . 
imtas ir kunigaikštisSulkovv- 
ski, turtingas lenkas. _ _



REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje.

Atskaita Nc[i 19 Centr. K.
8. E. A. likosi išsiuntinėta 
visoms kuopoms ir pavie
niams sąnariams 28 d. gruo
džio 1906 m. Katros kuo
pos dar nebūtu gavusios, 
meldžiu man pranešti.
Kaip žinote,Kraušaičio gra

matikos lietuviškos kalbos, 
8. L. A. XXI seimas nutarė 
atspaudyti antrą laidą su pri
dėjimu sinta'ksio. Bet, ži
noma, pirma reikia susižino
ti su autorium ir gauti raų- 
krąštį sintaksio. Parašiau 
pas autorių laišką 25 d. rug
sėjo 1906 m.i į Vilnių, kur 
tuom laike gyveno autorius, 
bet dėl nežinomų priežaščių 
dar atsakymo negavau; iš 
laikraščių patėmyta, kad jis 
persikėlė į Šiaulius, bet lai
škas siųstas registruotas; jei
gu nebūtų pasiekęs adresan- 
tą, butų žygūne jau sugrį- 
žinus.

p. A. J.'Vl Stalius prisiuntė> 
man 1$ d. .gruodžio 1906 m. 
rankraštį „Mokynėlis-Jakai
ty mėlis, arba trumpi straip
sneliai "gramatikos musų kal
bos”. Pavizdis imtas iš di
delės gramatikos prancūziš
kos, išpanams ispaniškai pa
rašytos Petro N. Chartran? 
. Rankraštis smulkaus rašto 
5x8 cpl. 145 pusių; tiek pat 
gali būti atspaudus. Tautie
tis Vištalius aukauja veika
lėlį atsilygindamas S. JL. A. 
Apie literatišką svarbą minė
to rankraščio reiktų paduoti 
Literatams nuspręsti, bet kad 
8. L. A. tokio kom. neturi, 
tai kam duoti? Būti} geistina, 
kad iki XXII seimui galėtu
me žinoti vertę rankraščio.

Susi v. L. A. Centr. Sekt.
M. j. Damijonaitis.

pavaldiniai pasileistų, ištvirk
tų, nebesakytų, kad Myko- 
liuką pats Dievas ant sosto 
pasodino, patepė aąuavitae 
Ir prisakė valdyti Rusiją, ko
ja primynus.

Na, jei kartais sodiečiai ar 
darbininkai . užsikrečia liga 
— vadinama badas — kuo 
kalta valdžia, nors maištinin
kai šaukia, kad tai kaltės 
ministerių ir valdininkų, ku
rie buk atlupa iš sodiečio 
paskutinį skatiką, parduoda 
jo kumelę, tas sodietis netu
rįs kuo išdirbti žemės, tur, 
mirti badu.

Kokia Čia bėda, kad miršta 
mužikai, jų tiek daug yra. 
Teisybė valdžiai, nuo to gal
vos neskauda. Gerai ir da
ro, kad dėl tokių niekų nesu
si kremta. . Žandaras, juoda
šimtis numiršta — tuomet yra 
ko gailėtis!

Nereikalinga durna! Rasi 
jos ir nebūtų, bet ta prakeik
ta Europa paskutiniu laiku 
ėmė labai skersakiauti. Ži
noma, ją butų galima storai 
apspiauti ir tiek to, bet kar
tais prireikia, tu žinai ko 
prireikia.... prireikia.... tu 
žinai be ko negalima gyven
ti.... prireikia vieno, kito 
rublio pasiskolinti.... Kur 
bėgsi? Į vakarinę Europą, o 
ten, pasipūtę, iš didžio sako:

— A, pas jus tvarkos jo
kios nėra, negalime skolinti, 
bijome....

—- Kaip nėra tvarkos? Pas 
mus durna yra! Duokite, męs 
jums už rubli atiduosime du. 
Dūma yra!

Kad ne durna, velniai žino 
ar gautum ir sudilusį skatiką!

Durna .... J i daug nesma
gumų pridaro valdžiai, na, 
bet ir valdžia jai skoloje ne
pasilieka, atsakančiai užsimo
ka. Laike pirmosios durnos 
vienam atstovui gerai kaulus 
aplaužė.

Papasakosiu, kaip atsitiko.
Peterburge, sodne vaikšti

nėjo žmones. Policistai, no
rėdami pasimokyti, kaip ge
rai vartoti ginklus, nagai kas, 
kumščias, padarė medžioklę 
rnt vaikštinėjančių: kam au
sį nuskėlė, kam akis išbadė, 
kam rankas išsuko, žodžiu, 
pasirodė, kad policija ne 
veltai duoną valgo!

Vienas atstovas, , praeida
mas pro sodną, apsistojo ir 
žiopso. Prišoko prie jo poli- 
cistas ir užsimojo nagaika.

— Tu neturi tiesos manės 
mušti! — sušuko maištinin
kas.

— Mat, koks ponas! Ko
dėl prieš manę kepurės ne
nusiimi, rankos man nebu
čiuoji? Aį visiems turiu tiesą 
dantis išrinkti!

— Aš durnos atstovas.
— O ko tu čia stovi? Ar 

nemanai mitingo padaryti?
.— Tėmyju, kaip jus žmo

nes kankinate.
— A, tu teip kalbi, tu, 

vadinas maištininkas, polici
ją niekini, pas tave galvoje 
blogos mintys, šia tau!

Gerai apkūlė, apkūlė poną 
atstovą, paskui už apikaklės 
ir į šaltąją.

Teip ir reikia!
Po to buvo dūmoje riks

mas, trukšmas pakilo! Beveik 
visi atstovai užpuolė ant mi
nisterių.

— Kokia, girdi, tiesą tu
rėjo jųsų galvažudžiai mušti 
atstovą. Atstovo ypata nepa
liečiama!

— Męs ne lik galime muš
ti, bet ir visus užmušti!

— Ak, teip! —sušuko vie
nas atstovas — Aliadin, iš
traukęs revolverį iš kišeniaus 
ir kaišiodamas ministeriams 
po nosia.—Pabandykite prie 
mųsų nors pirštą pridėti, jus 
visi nuo tos vietos gyvi nenu
eisite!

Ką tokiam nemazgotbur- 
niui turėjo ministeriai atsa
kyti, nusispiovė ir pratarė:

Mažas feljetonas.
Kitažemio laiškas IŠ RUSUOS.
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Miela Felicia!
Ak ta durna, durna! Nesu

prantu, kokiems velniams ji 
reikalinga! Kol nebuvo du
rnos, ar negeriau buvo gy
venti? Ministeriai ką norėjo, 
tą darė, niekas nuo jų jokių 
atsakymų nereikalaudavo, 
niekas neišdrįsdavojų išva
dinti skriaudikais, Rusijos 
žudytojais, vagimis.... Da
bar koki ten mužikai Aliadi- 
nai, Anikinai, visa gerkle rė
kia:

— Jei, girdi, pasiliks ta pa
ti valdžia, tie ministeriai, ku- 

. rie dienos viduryje apvagia 
žmonis, nž kelių metų visos 
Rusijos valstiečiai ir darbi
ninkai badu išmirs! ‘Nerei
kia n^ims tokios valdžios! ša
lin ministeriai! šalin žandarų 
gaujos! y

Panašus šauksmai parodo, 
kad beveik visi durnos atsto
vai surųgę, blogai išauklėti 
mužikai.

Tepasiklausia tie maišti
ninkai tikrųjų rusų žmonių 
— juodašimčių, žandarų, po
licinių — ar reikalinga Rusi
jai dunųu

— Ne, ne! —- sušuks jie vi 
si vienu balsu. — Nereikia 
mums durnos! Męs mylime 
carą ir ministerius, męs jiems 

• kojas iš meilės galime bučiuo
ti! - , H

O,šie protingi žmonės! j
Atstovai, susirinkę, šaukia, 

buk jiems reikia revoliucijo- 
niškos liuosybės, sodiečiams 
žemės, darbininkams aštuonių 
Valandų darbo dienos ir dar 
velnias žino ko!

Jie, mat, ministerius mo
kys! Vienas ministeris ge
riau išmano už visus tuos rėk
snius, kas reikia. Caras, 
juodąšimčiai, žandarai, kazo
kai, kalėjimai, katorga — šie 
būtinai reikalingi! I Be jų

— Palauk, męs tik jus iš- 
čia išgainiosime, tuomet su 
tavim kitaip pasikalbėsime. 
Tau jau kartuvės statomos.

Gaila, kad Aliadin, skver
nus pasibrukęs, išbėgo užry- 
bin, seniai jau kabaliotų!

Dabar vėl prasideda rinki
mai J antrąją dūmą. Valdžia 
išsiuntinėjo po visą Rusiją 
savo ištikimus žmones, kad 
agituotų už žandarus, juoda
šimčius, policistus, popus, 
kunigus .... Jei pasisektų 
sutaisyti durną iš žandarų, 
policistų, popų ir kunigų — 
valdžia savo agentams priža
dėjo duosniai duoti degtinės. 
Šie dabar dirba sargiai. Aš 
neseniai kalbėjau su ministe- 
riais, ką jie mano daryti, jei 
dumon vėl pakliūtų revoliu- 
cijonieriai. v - • f

Šit ką išgirdau:
— Anoji durna išsilaikė 

du mėnesiu, šitoji, jei ims 
rėkauti ir reikalauti revoliu
cijos, teišsilaikys dvi dieni. 
Kiekvienam atstovui iŠaug- 
što pastatysime kartuves.. 
Prie kiekvieno durnos sąna
rio is vienos pusės pastatysi
me policistą su dikta kumščia, 
iš antros —žandarą su nagai- 
ka. Ir kaip tik kuris sušuks: •v

—1 Salin ministeriai! Te
gyvuoja revoliucija!

Policistas tuojau kumšcia 
užkiš gerklę, o žandaras na- 
gaika pasakys, kad teip rėkti 
negražu.

O jei atstovai, ant kelių 
suklaupę, pasakys: t •

— Rusijai nieko, o nieko 
nereikia ir netrūksta, tisi 
pavaldiniai labai užganėdin- 

* ti ministeriais, žandarais, ka
zokais, juodašimčiais, kalėji
mais, katorga, Sibiru, visi 
didžiuojasi ir gėrisi tais po
nais. Atneškite mums lovas 
į durnos ramus, męs miego 
norime!

Ministeriai lieps atnešt lo
vas, paglostys atstovus, su
guldys ir šie galės miegoti.

Kaip reikės pasirašyti po 
paskola, policistai firižadys 
visus dumininkus, šie pasira- 

| šys ir vėl čučia ....
Tokia ponų ministerių nuo 

monė apie busimąją durną.
Protinga nuomonė!
Ir parlamentas bus, ir at

stovai, ir seniejie ministe- 
riai ir Mykoliukas, žodžiu 
viskas, kaip reikia! Tuomet 
ir Europa nebadys pirštais.

Lik sveika, mieliausia!
Tavo grafas Kuku.

Atskaita 6 C.R S K.
Nuo 30 d. spalių iki 30 d. 

lakričio ant rankų C.R.Š.K. 
įplaukė iš viso §503.30, kurie 
likosi pačių aukautojų sekan
čiai paskirstyti:

L.S.D.P.
Iš Springfield, III. per V.

Černiaucką.......... $24.01
„ So. Boston, M a ss. 43 k.

S.LA.perF. Mizger $50.00 
„ Cambridge port, Mass.,

per A. Babilių........ $6.02
,, So. Boston, Mass., per

P. Buzevicių........ .. $10.00
„ Lawrece, Mass., per P.

Cirą........ ............. ... $6.25
„ Hudson.Mass., per Al.

Šebeikį................$5.50
Viso L.S.D.P 101.78

L.D.P. i ;
Iš Lawrence, Mass., per 

kun. A. Jusaitį $220.58*)
„ So. Boston, Mass., per
. F. Mizer 43 k. S.L. A.$50.00 
,, So. Boston, Mass., šv.

Petro liet, parap. $105.25

Kankintiniams.
Iš So. Boston, Mass., 43k.

S. L. A. per F. Mizzger
*................ ............. —. $15.00

Viso L.D.P. $375.83
•) II to« lumoi 1220.58 reiki* UmesU 

•50.00 aukos K. M. Pelos Ir SH.00 lietu
vių Brigdewater parap. iv. Roko, Brock- 
Uiua, Mass. Kuo. M. PsU.

, Nepaskirti. į 
Iš Lawreri^ė, Mass., per J

M. Končfraitį’.......... $6.25
„ CambridgepQri,MasB.,

per 8. Ūmautą..........$4.50
P Viso '$10.75

Pagal atskaitą 5, pas Cen« 
trališką kąsierių buvo nepa
skirtų auąų $268.58, dabar 
lieka $27ą.33. u

Termometras aukų ant tau
tiškų reikalų vėl pašoko. Ma
lonu į tą žiūrėti ir tuomi su 
laisvę mylinčiais broliais — 
lietuviais amerikiečiais pasi
dalinti. Neapsistokite, drau
gai, varyt tą darbą ir toliaus 
su tokia energija ir pasišven
timu. Šie laikai labai svar. 
bus Lietuvoje ir męs su au
komis turėtume dabar labiau
siai pasiskubinti. Visiems ži
nomi rinkimai antron dumon, 
ir musų broliai dalyvaus tuo
se rinkimuose. Męs turim 
stengties juos sušelpti, *pa- 
gelbėti jiems išrinkti gerus 
žmones tautos atstovai į du
rną. Juodašimčiai Lietuvoj 
darbuojasi labai smarkiai, o 
valdžia šelpia ir jiems pade
da, prie to prisideda ir tam
sumas musų brolių ir todėl 
sunku prieš juos atstovėti; 
reikia agitacijos, raštų, aiš
kinimų, idant minios mus 
brolių netaptų įtrauktos į Jų 
žabangas; tokiai agitacijai 
reikia pinigų, kadangi dir- 
bantiejie broliai jų neturi. 
Likimas musų tautos ir musų 
pačių ateitije guli ant svar
sty klų ir vienas svarstyklų 
nukrypimas į negeistiną, pusę 
reiškia vėl vergiją per metų 
eiles. Jei bus aprinkti į durną 
atstovai geri vyrai, pažįstanti 
tautos reikalus ir velijanti 
jai laisvės, galės daug gero 
nuveikti svarstydami reika
lus Mabkolijos, o po draug ir 
Lietuvos; bpt jei taptų išrink
ti parsidavėliai, išgamos, ko- 
gi tada męs gero galėtume 
tikėtis nuo tos durnos, jeigu 
joje neturėtume žmogaus ap
gynimui musų reikalų? Dėl
to, draugai, sukruskime vėl, 
padėkim bent aukoms savo 
broliams Lietuvoj, lai jie pa* 
darys Lietuvą laisva, išliuo- 
suoja iš visų ją varžančių re
težių ir atidarys duris Į tėvy
nę tiems, kurie besidarbuo
dami jos laboji, turėjo ją ap
leisti, lai nebus mums gėda 
sugrįžti į tą mums teip bran
gų kraštą! Bet Jei męs nepri- 
sidėsime nors pinigais prie 
atgavimo savo ir tautos tiesų, 
kai p-g į męs galėsim drįsti su
grįžti į tėvynę! Dėlto lietuj 
yiai amerikiečiai! sukruskit 
ir remkit ir patįs aukaukit 
kuonodaugiausiai ant tėvynės 
aukuro. Jus lietuviškos drau
gystės ir kliubai, kurie turite 
šimtus bankuose pralobini- 
mui turčių, telpgi neatsilikit 
užpakalyj, nes gėda butų 
jums puošties.tautiškais var
dais ir sunkti syvus iš lietu
viškos visuomenės, o nieko 
neaukauti jos labui,’ ’ Tūk
stančiai gerai pasilaikančių 
Vertelgų daro gražų gyvenimą 
iš lietuvių, bet kiek jie au
kauja tautos labui? Teip 
gerai kaip ir nįeko. Apsižiuj 
rėkit lietuvįški biznieriai, kad 
nepatiktų Jūsų ranka keršto 
už jus bejauslumą; susipratę 
žmonės pradės boykotuoti, 
pabudimas bei; susipratimas 
jūsų gali įuti Jau po laikui. 
Dėlto, kas nori ^butl lietuviu 
ar jų draugu, be jokio išsi- 
kalbinėjimo turi aukauti tau
tos reikalams, kitaip jis nėra 
musų broliu, -v toks vertas 
išstūmimo^ iš 'musų tarpo. 

Sukruskim, amerikiečiai 
lietuviai, griebkimės darbo.

C.R.Š. Komitetas:
Kun. M. Peža — prezid. 
T. A. Dūdas — kasier. 
J. Šernas — sus. sekr.
F. J. Bagočius — fin. sekr.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prol. lojeiloi’a. .
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Apart to dar ne visada galima laukti 
giedros net kylant baroijjetrui, net tąsyk jei
gu jis stovi augščiau negu išpuola vidutini
škai. ■< v-

Pieninėj Maskolijoj vasaros laike lytus 
būva tankiausiai pri.e vidutiniško barometro 
augščio, prie 756—762 milim., prie dar že
mesnio parodymo būva paprastai vien smar
kesni vėjai. Silpni ciklonai, kurių viduryj 
oro spaudimas ne ‘-žemesnis už 756 milim. at
gabena smarkiausius lytus, o jeigu viduryj 
spaudimas mažesnis, tai tose vietose nebūva 
lytaus, arba jis būva labai retai, lyja tik ci
klono kraštuose.

Smarkiausios audros pietinėj Maskolijoj 
būva prie spaudimo tik truputį didesnio už 
vidutinį; prie tokio spaudimo kartais būva 
ir ledai. I

• Kitaip būva su ilgai besitraukiančiais 
raugais, taigi kelias dienas puolančiu Lytu 
prie gana šalto oro, koki vasaros laike būva 
gana tankiai Latvijoj ir Lietuvoj. Toki ly
tus puola tik prie žemo barometro rodymo.

Bet ir augštas barometro parodymas ir 
jo kilimas ne visada atgabena giedrą./Ypač 
vasaros laike gana taukiai pasitaiko knarkus 
lytus persikeltus vąkariniems vėjams [ šiaur
vakarinius, nors barometras kyla ir toki ly
tus kartais traukiami per kelias dienas. Tas 
būva tąsyk, jeigu vidurys ciklono yra į rytus 
ir laikosi per keliaš dienas vienoje vietoje.

Audros būva paprastai į pietrytis nuo 
ciklono vidurio. Audrų galima laukti: po 
karščių dienų prie rytinių ir pietrytinių vė
jų. puolant barometrui, kada vėjas pasi
liauja, oras troškus, 
debesys.

Paprastai galima patėmyti du debesių 
sluogsniu: viršuje baltus grumulinius, 
apačioj nedideliu^ tamsiai palšus debesis, 
tos debesių eilės paprastai traukia į priešin
gas puses. Apatiniai debesys didinasi ir ne
turi aiškių rubežių. 1

Kartais, ypač rytmečiais, ir prie tokių 
apsireiškimų nebūva audros, apatiniai debe
sys išpaleugvo išsisklaido, susijungia su vir
šutiniais.

Bet jeigu a dinkybės atsako besidary- 
mui audros, saulę uždengia debesys ir jeigu 
tąsyk būva nors mažas barometro nupuoli
mas. nors ant i| milimetro—,audra būva. 
Puola lytus, būva-, jierkunijos, oras greitai 
atšala. Abudu debesių sluogsniai sueina į 
krūvą.

'Jokios.audros yra vietinėms, jos tveria
si tame pat apskptyj, tankiausiai būva šil
tose dienose po 
greitai pereina; 
dienas paeiliui.

Didesnės?* audros |>erbėga didelius plo
jus, gana tankiai
jų iškilimo dangus būva balzganas, baromet
ras palengva puola, paskui piet va karuose 
arba vakaruose pasirodo tamsiai palšas debe
sis, kuris išpaleugvo užima visą horizontą, 
ir jam pasirodžius ant zenito — būva jau 
audra. Kartais dvi ar trys audros eina vie
na iki kitai ir lytingas oras traukiasi per ke
lias dienas.

Ledai yra tai smarkiausias audros apsi
reiškimas ir išpiranašauti jų atėjimą iki šiol 
nepasisekė. Pirm užėjimo ledų ant dangaus 
pasirodo šviesai palši, beveik balti debesys 
— terp tamsių kitų. Bet ir tąsyk negalima 
dar žinoti, ar to{| vietoj puls ledai, kadangi 
jie eina paprastai labai siauroms juostome. 
Patėmyta, jog ledai puola ant susikeitimo 
dviejų debesių slųogsnių, traukiančių po 
tiesia kerčia prie viens kito.

Jau seniai patėmyta, kad girios, ypač 
spyglinės saugoja nuo ledų lankus gulinčius 
į rytus arba į šiąurrytus nuo girių, ypač jei
gu tos girios auga ant kalvų. Tas gal pa
eina nuo išsiliodavimo elektrikos per medžių 
spyglių galus.

Kartais galima patėmyti atėjimą lytaus 
iš pasidauginimo drėgnumo ore, bet toki spė
jimai neištikimi, kadangi tankiausiai, ypač 
prieš audrą, oras sausas ir jis įgauna drėg
numą jač susitvėrus debesims, taigi tada, 
kada besiartinimą audros Jau ir be to galima 
patėmyti.

Geriau Jau besiartinimą audros pirm 
laiko galima patėmyti ant debesių. Po 
giedrų dienų, ypač šaltesnėse metų dalyse iš 
pradžių ant dangaus pasirodo plunksniniai 
debesys.

Bet pasirodymas plunksninių debesių 
nevisada yra ženklu persikeitimo oro; jau 
tikresniu lytaus ženklu yra pasidauginimas 
debesių, pabalimas saulės ir mėnulio, maže
snė žvaigždžių šviesa prie horizonto.

Spėti,apie besiartinimą lytaus galima ir 
iš užsilaikymo augmenų ir .gy vūnų : patemy- 
ta, jog prieš lytų bitės nelekia toli nuo avi
lio, skruzdėlės nedirba, žeminiai sliekai_ iš 
olų lenda laukan, kregždės lakioja pažemėms 
irtt.. Bet ant tų ženklų galima apsirikti: 
mat gyvūnai jaučia persikeitimus oro drėg
numo ir elektrikos, bet gana tankiai jjrie 
tokių persikeitimų nebūva nė audrų, ne ly
taus. Urnai iškilusi audra tankiai užklum
pa ir jausliausius gyvūnas, paveikslan bites 
toli nuo avilio. Spėjimui apie besiartinimą 
lytaus vartoja kaip kur spectroskopus, per 
kuriuos, besiartinant lytui, galima ant dan
gaus patėmyti dvi tamsi liniji.

Šiaurinėj ir vidurinėj Maskolijoj, tame

o pradeda rinktiesi

o

milimetro — audra būva.

pietų ir traukiasi ne ilgai, 
kartais pasiantrina kelias

jos būva ir naktims. Pirm

ir Lietuvoj apie orus galima šiek tiek spėti 
iš vėjų ir oro spaudimo visam laiku! nuo ge« 
gūžio mėnesio iki rugsėjo.

Prie šiaurinių vėjų ir giedro dangaus, 
kylant barometrui — galima laukti giedro 
oro su šaltoms naktims, pavasaryj ir rude
nyj prie tokių vėjų galima laukti šalnų.

Prie šiaurrytinių arba rytinių vėjų ir 
kylant barometrui — galima laukti ilgiau 
besitraukiančių šaltų lytų.

Prie šiaurrytinių arba rytinių vėjų ir 
pastovumo barometro —galima laukti gie
dros.

Prie Šiaurrytinių arba rytinių veji}, 
puolant barometrui, jeigu ant dangaus yra 
grumuliniai debesys — galinga teipgi laukti 
giedros. . \

Prie šiaurrytinių ir rytinių vėjų, puo
lant barometrui, jeigu ant dangaus pasirodo 
palšos dulkės — galima laukti lytaus.

Prie rytinių vėjų, puolant barometrui, 
jeigu oras šiltas, galima laukti lytaus su 
perkūnijoms.

Prie pietrytinių vėjų ir pastovaus baro
metro rodymo — galima laukti?- giedro ir 
šalto oro.

Prie pietrytinių vėjų, puolant baromet
rui — galima laukti lytaus.

Viduriniuose,* ypač gi rytiniu »se, Ma- 
skolijos kraštuose tąsyk taukiaus ai būva 
sausi vėjai, o paskui užstoja lytus..

Prie pietinių vėjų ir pastovaus, arba ky4 
lančio barometro — galima laukti giedros, ‘ 
bet ne ilgesniam laikui.

Prie pietinių vėjų, puolant barometrai -
— galima laukti lytaus, tankiai su per
kūnijoms.

Prie pietvakarinių vėjų ir žemo baro
metro, bet Jam kylant, jeigu lyja — galima 
ir toliau laukti lytaus, pasikręipimo vėjo į 
vakarus; tąsyk gana tankiai lytus traukiasi 
kelias dienas. , j

Jeigu prie pietvakarinio vėjo baromet
ras greitai pradeda kilti, kas būva pa va sa- 
ryj ir rudenyj, — galima laukti giedro ir 1 
sauso oro, persikeitimo vėjo į šiaurvakarinį 
net iki šiaurrytinio ir naktinių šalnų. T F1

Prie pietvakarinių vėjų, puolant baro
metrui — galima laukti ilgai besitraukian
čio lytaus. Tas pats būva ir pučiant vaka
riniams vėjams.

Prie šiaurvakarinių vėjų, kylant baro
metrui ir nepastovaus oro^ ,— galima laukti 
trumpų, bet smarkių, lytų, paskui giedros ir 
atšalimo oro. i

Prie šiaurvakarinių vėjų ir mažų j>erai- 
keitimų barometro — galima laukti ir toliau 
lytaus.

Žiemos laike persikeitimai oro atsibūva 
greičiau ir žymiau ir temperatūra neturi to
kios svarbos kaip vasaros laike. ,

Pasirodymas plunksninių debesių turi 
tokią prasmę žiemos kaip ir vasaros laike. 
Ciklonai žiemos laike pereina greičiau, re
čiau stovi ant vietos negu vasaros laike, to
dėl jiems praėjus prie šiaurvakarinių vėjų, 
nebūva nė ilgų lytų, nė sniego puolimų.

Prie didesnių lytų arba sniego puolimo, 
perėjus ciklonui prie pietinių arba pietva
karinių vėjų, vėjas paprastai greitai persi
keičia į šiaurvakarinį ii* šiaurinį ir tempera
tūra puola. Jeigu gi d^įgus prasišvaisto, 
vėjas pereina į šiaurvakariis ir šiaurius, tem^ 
peratura mažai persikeičia*— tairtas yra žeu<5 
klu besiartinimo kito ciklono, o drauge su 
juom šilto oro su lytum arba sniegu.

Apart situ apsireiškinBi yrą dar <itt>ki, 
ant kurių remiasi spėjaini apih ateinančio 
laiko orą. Daugelis iš tokių patėmiJimųJ 
turi svarbą, nes jie paremti aut datyrimų ii ] 
ilgų tėmijiraų, bet toli ne visi toki žmonių : 
imtėmijimai turi tikrą vertę. Paminėsimą] 
čia tik svarbesnius. . . į

Prasišvaistymas dangaus, išsisklaidymas 
debesių rytmety j, saulei užtekėjus — yra* 
ženklu gražaus ir sauso oro.

Raudonas dangus rytuose užtekant sau* 
lei, bet greitai, išnykstantis, yra ženklu tu
rinčio užeiti lytkus.

Jeigu saulei besileidžiant nėra debesių 
ir saulė šviečia gelsva šviesa — galima lank
tį gražaus oro; Jeigu gi saulės parva, besilei- 
džiaut, raudona — galima laukti lytaus.

Šviesiai raudonos, parves besi leidžiant’ 
saulė yra ženklu giedros ir sauso oro. .

- Geltonos parvos besileidžianti saulė»yra Į 
ženklu turinčio ateiti vėjo, o šviesiai gelto j 
nos parves — yra ženklu lytaus.

Jeigu saulė leidžiasi į debesis ir dangus 
rytuose raudonas —įgalima laukti lytaus.

Lengvi debesėliai pralenkianti tirštus j 
debesis — reiškia besiartinantį vėją arba j 
lytvi-

Besididinimas mažų debesių — yra žen-| 
klu turinčio užeiti lytaus, o besimažinimasl
— yra ženklu giedro ir gražaus oro-

Juo dangaus parva tamsesnė, juo oraąj 
sausesnis. Pasidauginimas drėgnumo viršu-1 
tiniuose oro sluogsniuose perkeičia dangaus 1 
parvą, jis tąsyk balzganas;j^ikiaj 
laukti lytaus.

Žmonės dar savo spėjimus remia ir am I 
oro praėjusių laikų, paveikslan: laukia toj® 
kio jau oro per Velykas, koks buvo per BloJ 
vieščius; liepos mėnesyj laukia tokio oroJ 
koks buvo sausyje. Tūli iš tokių sp^jimi® 
visai klaidingi, kiti gi dar neištirti ir 
jų teisingumą negalima nieko spręsti.

Svarbiu yra ūkininkams, ypač pavasary j 
ir rudenyj, įspėti ar naktyj šalnos nebus j® 
Paprastai, apsaugojimui nuo naktinių šaln'ZlI 
lepesnių augmenų, žemdirbiai ant .dirvos sufjj 
kuria krūvas šiaudų, mėšlo ir kitokių išduc I

(Pabaiga bus). Si
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Gyvenimo Mokykla.
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.

SKYRIUS II.
Jaunuomene sunkiose laplinkybese.

numeryje: „Busiu piktu, kaip tiesa; nenuolankiu, kaip 
teisybė. Tai ne vien grūmojimas. N.eišsitarsiu dvipusi- 
škai; nesiteisįsiu ; nenusilenksiu nė ant plauko, bet ma
nęs klausysite.” Kas tai jauno vyro narsumas, turinčio 
visą svietą priešais savęs.

Robertas Hayne iš pietų Carolinos rašė Otis’iti, Bos
tono preaidentui, kad nežinia kas atsiuntė jam „Išliuo- 
auotojo” numerį ir.prašė jo patirti leidėjo vardą. Otis 
atsakė, kad rado beturtį jaunikaitį spausdinantį „tą be 
jokios pakraipos laikraštį'’ tamsioje uoloje, su vienu pa- 
gelbininku, juodu vaikėsu ir keletą „visokių varsų” ypatų,

dalVas sakydavo apie jį: „Jis yra didtiaurtu eksperimen- 
fališku filosofu, Kada Davy’jo klausta, .kuka yra di
džiausias jo atidengimas, atsakydavo: ,,p4y^olas Fara
day”. į ' i ,, i

— Kas kartą atsitiko, gali dar kartą atsitikti — kal
bėdavo vaikinas, kuris ilgainiui likę lordu Beacons* 
field’u, pirmu Anglijos ministeriu. — Nėsu vergu, nėsu 
nubaustu kalėjimu, o prie energijos galią pergalėti visus 
keblumus.

Semitų kraujas tekėjo Jo gįsloee ir viskas buvo prieš 
jį, bet atminė jis Juozapo paveikslą, kuris tapo pirmu mi
nisteriu Egipto ir Danielių, kuris buvo pirmu ininisteriu 
didžiausio pasaulyje despoto 500 metų i prieš* Kristaus 
gimimą.

Valė sau kelią pirma per žemesnes kliasas, per vidu
rines, paskui ir aukštesnes, kol nepasijutojroip galiūnas, 
politiškos ir visuomeniškos valdžios viršūnėje. Atstum
tas, paniekintas, išjuoktas, apšvilptas Valščių Bute, pa
sakė tik: „Ateis laikas, kada manęs klausysite.” Tas 
laikas atėjo ir vaikinas stipriai valdė Angliją per amžiaus

Del ei dolfarfų....
- „DoliaHa — tai daiktu, ui kurį 
varta kitus imeižti'* („Naujoji ba
dysi”.

Lietuvos socijal-demokra- 
tai sako, kad jie esą vienin
teliais Lietuvos revoliucijo-

Nestebėtina, kad žmonės 
delei panašių musų revoliu-^ 
cijonieriškų darbų .šiądien 
šian Ir ten stpjasi priĄ ingais 
revoliucijai. Pertat rmsų so- 
cijaldemokratai, patįs to ne

ų so-

neturinčių jokios įtekmes..
’ Bet tas beturtis jaunas vyras, kuris valgė, nakvojo ir 

opauzde „tamsioje uoloje” privertė pasaulį užsimąstyti 
ant to reikalo, apie kurį nieks lig to laiko nemąstė ir dėl
to reikėjo jis sutrukdyti. Draugija ^Sar^yba' pietų Ca- 
rolinoje paaukavo 1,500 dolerių dovanos už sulaikymą ir 
teisman atidavimą kiekvieną ,.Isliuosuotojau^ platintoją. 
Gubernatoriai vieno ar dviejų valsčių pažadėjo užmokėti 
už leidėjo galvą. Georgijos valdžia apgarsino 5,000 dole
rių už jo suėmimą ir teisman atidavimą.

- Vaikinas sukėlė visą tautą. Dvylika ,,fanatikų” su
sirinko vieną audringą naktį afrikaniškos bažnyčios urve 
Bostone ir uždėjo naują anglišką ir antivergišką draugy
stę. • Kova daręsi vis.sunkesnė. Chandalio rrudentiadei- 
do keletą juodųjų hfcų^aičių į saįvo. mokyklą Connecticut'e,’ 
kurią aprūpindavo turtingieji iš Boston’o ir New Yorko. 
Prekėjai atsakė jai ką-nors parduoti, o gatvių minia grū
mojo vidurnaktį sugriausianti mokyklą, o mokytoją už- 
mosianti. Harrison’ą ir jo pusininkus persekiojo visur. 
Vienas kunigas Illinois'e, vadinantysis Lovery, tapo mi
nios užmuštas dėl to, kad gynė jų tiesas, o „Sename Ame
rikos laisvės lopšyje ’ turtų, Massachusetts’o valdžia ir in
teligentija sukilo prieš „Išliuosuotoją”.

Visą liaudę apėmė karštis. Karolis Sumner'is Suvie
nytų Valsčių senate, tapo kumsčia parblokštas Brooks'o 
iš pietų Carolinos už kalbą prieš platinimas: vergijos Kari- 
sas'e. Tas valsčius buvo audringiausias ir labiausiai gy
vuliškos linksmybės pragare paskendęs.

Tarp šiaurės pijonierių ir vakarų karžygių bu.vo ilga 
ir smarki kova dargi tolimame Californijos kampe. Dra? 
mos kulminacijos punktu buvo naminė karė. Kada karė 
pasibaigė ir po 35 metų nenuilstančių milžiniškų darbų 
Harrisonas kaipo liaudies svečias tapo užprašytas pas 
prezidentą Lincoln’ą, tada išlinosnotas vergas pagarsino 
pasveikinimo adresą, o dvi jo dukteri padavė jam didelius 
gėlių ryšius.

Apie tą laiką Richard'as Cobden’as, antras nuvergtų
jų draugas, numirė Londone, jonas Brigth’as porą me
tų vėliau pastatė stovydą Bradford’e su iškirstu didelėmis 
raidėmis parašu „Cobden”, o aplinkui: „Laisvė ir ramu
mas gerų geidimų žmonėms”.

Richard o Cobden'o tėvas numirė palikdamas devy
netą vaikų beveik plikais. Vaikėsas uždirbdavo pragy
venimui ganydamas kaimyno avis, bet negalėjo vaikščioti 
į nfokyklą anksčiau kaip dešimtų metų. Įstatyta ji į pen
sionatą, kur biauriai su juo apsiėjo, kentėjo badą, o na
mo rašyti leido jam tik kas tris mėnesius. Penkioliktuo
se metuose pradėjo pirkliauti pas dėdę, kaipo pagelbinin- 
kas. Išsimokino francuziškai, keldamas anksti ir dirbda
mas tą syk,.kada jo draugai miegojo. Trumpame Ištikę 
tapo išsiųstas prekystės agentu.

Pašaukė Joną Brigth'ą, norėdama įtraukti jį pagel- 
bon prie kovos su baisiu gaivalu „vaisių čyžę”, kuri atė
mė duoną beturčiams, o davė ją turtingiemsiems. Atrado 
Brigth’ą skaudžiame nuliūdime prie žmonos lavono. — 
Šioje valandoje tūkstančiuose namų Anglijoj, — tarė 
Cobden’as, —: guli žmonų, motinų ir vaikų lavonai numi
rusių iš bado. Kadangi pirmas naroksizmas praėjo, pa
tarčiau taWeiti su manim: nepasilsesime, kol „vaisių čy- 
iė” netaps atšaukta. Įtaisė susivienijimą prieš „vaisių 
čyžę” ir kada prasišalino badas Irlandijoje,- iškovojo čyžės 
atšaukimą 1846 metuose. Brigth’as tardavo: „Nėra 
Didžiojoj Britanijoj beturčio,', kuris, ačiū Richard’o 
Brigth’o darbams, neturėtų geresnio, didesnio, pigesnio 
duonos kąsnio.

Jonas Brigth’as pats buvo beturčio, sunkiai dirban
čio žmogauš, sununj, o tuose laikuose aukštesniųjų moky
klų durį? tokiems kaip jis buvo uždarytos. Bet dora to 
dailaus narsaus vaikino širdis atjautė m i Ii j (Mm anglų ir 
airių beturčių vargus, kurie mirė badu dėl ,,Javų čyžės”. 

‘Cobden’as negalėjo žiūrėti, kaip duodavo duonos užmoke
sčiui beturčiams dėl ūkininkų ir arendorių naudos ir vi
sa širdžia užsiėmė tos didelės reformos pravedimu: „Tai 
nėra darbas vien politiškos pusės — tarė — kada visų ša
lių žmonės joje renkasi. Yra tai visųarčiausias klausimas, 
eantikiai tarp darbininkų ir aristokratijos.”

Bado laike, kuris nušlavė du milijonu airių per vie
nus metus, Jonas Brigth’as turėjo didesnę valdžią, negu 
visa anglų aristokratija. Aristokratija drebėjo prieš jo 
nenuolankią logiką, galingą iškalbą ir stiprų būdą. Iši
mant Cobden’ą niekas tiek nepadarė, idant duoti trum
pesnę darbo dieną, pigesnę duoną ir didesnį uždarbį dar
bininkams.

Londone ant tvarto gyveno beturtis vaikinas pravar
de Mikolas Faraday, kuris nešiojo laikraščius pardavinė
damas. Gyveno septynerius metus paš knycrrišį ir kny- 
gyninką. Kada aptaisinėjo „Britaniškąją Enciklopedi
ja”, jo akis pastebėjo straipsni apie -elektrotechniką ir jis 
skaitė tą straipsnį, kol neperskaitė. Pasirūpino bonką, 
seną kaminėlį, porą prastų daiktų ir pradėjo daryti tyri
nėjimus. Vienas žmogus, kuriš pirkdavo nuo jo laikra
štį. pagailėjo vaiko ir paėmė jį su savim į chemijos at- 
skaitą Humphry Dawy’jo.

Faraday išdrįso parašyti ištrauką iš atskaitos ir pa
siuntė garsiam mokytojui. Vieną vakarą, kada Faraday 
jau rengėsi gulti, Humphry Davy’jo karieta sustojo pas 
jo gyvenimą ir tarnas perdavė jam rašytą pakvietimą pas 
garsų chemiką. Faraday vos savo akims įtikėjo skaity
damas Davy’jo laišką. Ant rytojaus ritėjo. Davy pa
liepė jam valyti įrankius, įnešti ir išnešti juos iš auditori
jos. Lekcijų laike Faraday godžiai graibšte kiekvieną 
Davy’jo pasijudinimą, kuomet šis taisė atsargos žiburį ir 
darė opių sprogstančių kūnų tyrinėjimus, turėdamas sti- 
krnę uždangą ant veido. Faraday mokinosi ir dirbo tyri- 
jkimus savarankiai, galop pašaukta tą beturtį vaikiną at
skaityti lekciją prie didelio klausytojų skaičiaus. Pa
kviestas profesorium karališkos akademijos Woolwich’e,
pragarsėjo moksle kaipo musų amžio įžymumas. Tyn- į

ketvirti. • : i
Henry Clay, maluninkas, buvo vienu iš septynetos 

neturtingos našlės vaikų, kuri neįstengė pasiųsti jo j ko
kią kitą mokyklą kaip tik į kaimo. Kiekvieną liuosą va
landą apversdavo jis mokslui be mokytojaus pagelbos, o 
metams praėjus, tapo karalium tarp savamokslių. Vaiki
nas, kuris mokinosi kalbėti kūtėje, turėdamas tik karvę 
ir arklį klausytojais, tapo vienu iš didžiausių Amerikos 
kalbėtojų ir politikų.

„Kada persitikrinau — kad esu juodu — tarė Alek
sandras Durna — užsispyriau gyventi, lyg bučiau baitas 
ir priversti žmones užmiršti apie mano odos varsą.”

Kaip uepavyzdžiai išrodė, pažvelgus į Jokūbo Sharp- 
les'o, garsaus Anglijos kalvio — dailininko ateigą! Netu
rėjo jis už ką pirkti knygų, tai kėlė taukiai trečią valan
dą ryto ir perrašinėjo tas, kurių reikalaudavo. Ėjo pės
čias aštuoniolika mylių į Mancheeterį ir atgal sunkų die
nos darbą pabaigęs, nusipirkti medžiagos savo dailia dar- 

•bui. Reikalaudavo sunkiausio darbo kalvėje vien tik 
dėlto, kad toks darbas reikalavo daugiau laiko įkaitinti, 
o tą syk galėjo turėti porą liuosų akimirksnių gvildenti 
naudingas knygas. Kasgi paliečia liuesas valandas, tai 
buvo puikiai išnaudojamos; naudojosi kiekviena, regis, 
lyg ta turėjo būti paskutinė. Paaukavo liuesas nuo pri
verstino darbč valandas laike penkių metų stebuklingam 
veikalui: ,,Kalvė.” • .

Kokią progą pagarsėti galėjo turėti Galilei’jus astro
nomijoj ar fizikoj, kurį tėvai priverto lankyti medicinos 
mokyklą? Vienok, visai Venecijai miegant, jis stovėdavo 
aut katedros šv. Morkaus bokšto ir atidengė Jupitero san-, 
keleivius ir Veneros permainos su įKigelba teleskopo pri

dengto savo rankomis, nes nebuvo teip turtingu, kad'nu- 
si pirkti. O kada priversta [jį išsižadėti prieš visuomenę 
klūpant tiesų žemės sukimus aplinkui saulės, dargi Inkvi
zicijos galybė negalėjo telaikyti silpną, Beptynesdediintift 
metų senelį heprašnabždėjus: ,,O vienok jnda.”

Kuomet įmetė jį į kalėjimą, prirodinėjo su šiaudo pa- 
gelba savo kambaryje, kad tuščia žarna dahg stipresnė su
lyginant su rykšte to pačio storumo. Dargi apjakus ne
nustojo kantriai darbavęsis.

Perstatykite sau karališkos mokslo drauc:Jos Angli
joje nųcstebumą, kada beturtis, nežinomas Herschel’is 
atsiuntė raportą apie žvaigždės Georgium L irius atidengi
mą ir artymą apskaitymą jos tako, kartu žinią apie Sa
turno žiedus ir satelitus. Beturti^ vaikinas Ravo ranko
mis pasidirbo teleskopą, per kurį atidengė faktus nežino
mus to laiko astronomams. Sukulė du šimtu stiklų, kol 

[galop gavo gerus.o , • I
Jurgis Stephens )n’as buvo vienu iš aštuonerio vaikų, 

kurių tėvai teip buvo pavargę, kad visi gyveno viename 
kambaryje. - Jurgis ganė kaimyno karves, tečiaus visados 
stengėsi turėta lai ką molines mašinas dirbti, naudodama
sis erškėčių rykštėmis vieton žarnųf Kada turėjo septy
niolika'metų, gavo darbą prie mašinos, kur tėvas buto 
kurilui. Nemokėjo nė rašyti, nė skaityti, bet mašina bu
vo jo mokytoju, o Jis j^s atidžių klausytoju. Kada kiti 
šventomis dienomis žaizdavo, ar praleiplavo laiką karčia 
mose, Jurgis kardydavo mašiną Į dalis, valydamas tyri
nėjo. Kuomet pragarsėjo kaij)o didi^ išradėjas, tie, ku
rie žaizdavo ir linksmindavos kuomet jis bedirlnlavo, — 
vadino jį launingu.

Garsus anglų dailininkas Martin'as nuėjo pas duon
kepį su paskutiniu šilingu duonos kepalą nusipirkti. 
Duonkepys atėmė jam duoną iš rankų, tardamas, kad ši
lingas yra negeras. Mnrtin'as sugrįžo namo, o radęs su
džiovusią pintą, pamirkino ją vandenyje ir pasidęutinęs, 
nuėjo į darbą su tuo stiprumu, kuris nežino nepasivedimo.

Be dailumo ir ypatybių Carolįna Cusbmau pasiryžo 
atsistoti pirmutinėje eilėje, kaipo artistė darg’rtokiose 
rolėse, kaip Rozalina ir Karalienė Katrė. Pirmutinė loši
ke negalėjo lošti ir Misa Cushman užvadavo ją, prieš tai 
susitarusi su ja. Tą vakarą pritraukė prie savęs žiūrėto- 
jus^tokiu inteligentiškumo ir geležinės valios stiprumu, 
kad žiūrėtojai užmiršo apie stoką jai gamtiškų ypatybių. 
Nors beturtė, be draugų ir nepažįstama, uždangai nusilei
dus pirmą kartą, jos pasivedimas buvo užtikrintas. Vėle
sniuose metuose, kada gydytojai pasakė jai, kad turi bai
sią neišgydomą ligą, atsakė visai saitai: „Išmokriu gyven
ti su savo kančiomis.” į

Beturtė- mulatė, gyvenanti mediniame bute, turėjo 
trejatą sūnų, o visi trįs turėjo tik vienas kelines. Vie
nok teip geidė duoti jiems mokslą, kad siuntė juos į mo
kyklą paeiliui. , Mokytojai pastebėjo, kad kiekvienas vai
kas ateina tik kas trečią dieną ir kad visi nešioja tas pa
čias kelines. Beturtė motina geriausiai išmokino vaikus. 
Vienas liko profesorium, antras gydytoju* o trečias dva
siškuoju. Kas tai per pavyzdis vaikams, kurie^kundžiasi 
beturtyste aiškindami tuo savo sulaužytą gyvenimą.

„Reikalauju Biblijos graikų kalboje” — tarė Jonas 
Brown’as iš Carpow’o (Škotijoj) į knygininką St. Au
drele. Pirklys pažvelgė Į piemenuką, kurid drabužiai 
liudijo, kad dvidešimtį mylių kelio padarė tąMnaktį pės
čias ir pradėjo juoktis iš teip stebėtino kaimo vai ko rei
kalavimo, kuomet įėjo universiteto profesoriuj Profeso
rius, paklausęs ko Brown’nas reikalavo, i^tarėp,

— Jeigu perskaitysi vieną skyrių iš tos biblijos ir iš
verst, gaust knygą dovanai.

Vaikas išvertė keletą skyrių lengvai ir nukeliavo 
džiaugdamasis namo su gauta dovana. Išsimokino jis lo- 

nU ir graikų kalbų ganydamas bandą. Pragarmėjo pa
skui plačiai erudicija ir uždėjųmokyklą paaugusiems.

Samuelis Cunard as, jaunas škotas iš Glasgow’o, pa
dare keletą išradimų, išdirbdamas juos b'e įvairių įrankių, 
su pagelba paprasto peiliuko, bet jie neatnešė jam nė 
garbes, ne pelno, kol neatsikreipė į jį Burns’as ir Mac Ivoz, 
kurie troško palengvinti sunkenybių pervežimą. Pagal pa-

j Toliau bu*.

nieriais ir kad jiems vieniemspaa8^arn^ trukdo, stabdo tik- 
priguli amerikiečių doliariai, rev°liuci^’yPač val^‘iu‘ 
paskirti revoliucijos, reika- J®»'va^fltiečių tarpe.
lama Bet Amerikos Re v o- JĮ
liucijos Šelpimo Komitetas I yra tikras revolinci- 
kitokhr budu, matyt, supra- ^0B darbas! Susipratnsiejie 
to revoliucijos darbą ir nesu- ^rtuvos valstiečiai žiuri į re- 
sipratęs su Liet, socijaldemo- T°Dnciją kitaip, negu Lietu- 
kratais, ėmė ir paskyrė dalį vos aocijal-demokratai. Už- 
savo pinigų Lietuvos demo- tatai nepasitikėdami So
kratams. Už tokį nemanda- djal-demokratų užtarimu ir 
gų užmiršimą ir paskyrimą lkurė gavo „Sąjungą”, kurios 
pinigų demokratams išėjo vi-|tiksla yra ^kovoti „laisvę ir 
sa istorija. Amerikos Revo
liucijos Šelpimo Komitetas
buvo stačiai išvoliotas, o Lie- ka’P saitu vandeniu apipylė 
tuvos demokratai išvadinti ’ 
„monarchistais”, „tautos išda
vėjais”, tiesiog juodašimčias. kad kas abejotų apie Lietu- 
Rodo?, turėjo persitikrinti VO8 socijal-demokratų nuopel- 
amerikiečiai, kad vieninte- nūs, imtų perkratinėti jų 
liais revoliucijonieriais yra taktiką, imtų juos kritikuoti, 
Lietuvos socijal-demokratai. *r tai da viešai, per laikra- 
Bet kur tau! Amerikiečiai ėč|us!.... Ar tai da verta 
ir vėl siuntė savo doliarius apw. tai rimtai kal- 
Lietuvos demokratams, visai bėti, aiškinti klausimus, su- 
nepaturėdami socijal-demo- rištus su revoliucijos bėgiu, 
kratų šauksmą. Tuomet so- 8,1 Lietuvos kultūra, su Lie- 
cijal-demokratai, netek** kan- tuvos nauda?! Žinoma, kad• . I
trybės,nutarė lioikoiuoti Rev. ne: pakanka visuomenei ži- 
Šelp. Komitetą ir ėmė vary- n°L kdd teip darė Lietuvos 
ti agitaciją, per laikraščius, socijal-demokratai, o klaidų, 
kad doliariai plauktų tik į nors ir kažin kaip tėmytum, 
tokias rankas, kurios jau do- nesuprastum. Ir ką gi daro 
Hariu tų uepaleištų ir tiesiog socijal-demokratai?! Jie tie- 
Juos nuBių.-tų’Lietuvos soči- pavadina atsiliepimą Tė- 
jal-demokratams. Kilo vai- 'ynės Mylėtojo „šmeižimu” 
dai, šmeižimai vieni kitų, Lietuvos socijal-demokratų, 
iširo Komitetas, plaukimas 0 šmeižimo priežastis esą A- 
aukų ėmė eit mažyn .... Tie merikos doliariai! „Bąjun- 
vaidai ir ginčai da nė dabar giočiai — sako oNaujoji Ga- 
nėra pasibaigę Amerikos lai- dynė” No 24 — šmeižia soci- 
kraščuios. jal demokratus tik dėlto, kad

„Vienybes Lietuvnidkų” jiems kvepia amerikiečių do 
No. 34 tūlas Tėvynės Mylėto- Hariąi, dėlto, kad norėtų vi
jas, prisidengdamas pats tė- pns kruvinai uždirbtus musų 
vynės meile ir amerikiečių brolių amerikiečių pinigus 
vardu, kreipiasi į ,,tėvynę supilti į Lietuvos Valstiečių 
mylinčius Lietuvius-amerikie- Sąjungos kišenių”. Ir čia jau 
čius”, kad tie rinktų dolia
rius ir siųstų jrios tam tik
ram Komitetui ^rba redakci
joms su prieraše, „kad aukos, 
skiriamos revoli icijonieriams 
socijal-demokrai ams (L. S. D. 
Partijai). . Bet 
ko nelaimė: ats 
vyne- 
ir pakiša koją 
Tėvyne- Mylėto 

.demokratui, sa tydamas, kad 
„l»e socijal-deinokratų yra 
Lietuvoj ir kitos revoliueijo- 
niškos organizai-

Tas antrasis 
lėtojas, „Lietuvos No.40,dagi, 
piktinasi iš drąsos pirmojo. 
Tėvynės Mylėtojo, kuris ma
lonėtų visus aiperikiečių pi
nigus susižertj sau į kišenių. 
Maža to, jisdaiįgi išdry’sta iš
reikšti abejojimą apie išga
li’ 
mokratų keliamos 
Jos. *

„Kad Lietuvos 
mokratai revblincijonieriai 
— sako tasai Tėvynės Mylė
tojas — tai jieįnš to užginti 
negalima. Bet koki?

Išplėšimas monopolių, kro
sų, pakirtimas telegrafo stul
pų — tai revdliucijonieriški 
mųsų socijal-demokratų dar
bai (nors kai-k|ada ir sunkiai 
atskiriami nu 
kų). Atlikdami jie tokius 
darbus, visai nepaiso, kad 
jų smūgiai, taikomi j val
džią, krinta aut žmonių, ku
rių tiesas jie, sakosi, esą pa
šaukti ginti. Teip „užsto
dami” žmones, toli gražu ūe- 
atsiekia savo ii kalą

Išplėšus krasą, valdžia pir
miausiai 1 uždaro ją, ir viso 
apskričio gyventojai pasilie
ka be laikraščių, be laiškų.. 
Paskui užtraukia baudžiampo 
sius karei viri bulius, kurie 
žudo., muša, plaka nieku ne
kaltus žmones, vagia, naiki
na jų turtą, varo juos kalė ji- 
tnosna ir galų gale užkrauja 
ant viso vaiščiaus 3000—4000 
rublių kontribucijos.

Ne žudyme, naikinime,

žemę”.
Toks atsiliepimas tiesiog

Lietuvos soči jai-demokratus. 
Ar^ai girdėtas yra daiktas,

čia vėl atsiti* 
rado kits Tė- 

Mylėtojas, kuris ima 
pirmamjąm 

•į ui — socijal-

duodamas amerikiečiams pa
tarimas ne duoti pinigų są- 
jungiečiams, kurie nieko ne
veikią, o jeigu amerikiečiai 
nepaklausysią Lietuvos soci- 
jaldemokratų ir Visgi duosią, 
tai busią aišku, kad ameri
kiečiai einą prieš soči jai -de
mokratus, prieš revoliuciją.

•ijos”.

ytingumą tosios socijal-de- 
revoliuci-

socijal-de-

juodašimtiš-

i Tai mat kaip aiškinami 
Lietuvos reikalai Lietuvos 
socijal-demokratų luįioinis! 
Argi Lietuvos socijal-demo
kratai bijotų žvilgtelti į pra
eitį, į savo ir kitų darbus?!

Ir kągi tokio baisaus pasa
kė tas Tėvynės Mylėtojas?! 
Jis pasakė, kad „ne žudyme, 
naikinime ir plėšime yra tik
ras revoliucijos darį^s”. Ką 
gi ant to atsako socijal-demo
kratai? Ar jie aiškina kame 
yra „tikras revoliucijos dar 
bas! Anaiptol! O paaiški
nimas toks šiame laike butų 
labai geras: dar neseniai 
patįs socijaldemokratai tiktai 
ir garbino ginklus, naikini
mą, plėšimą, tais darbais gė
rėjosi, o dabar tuos pačius 
darbus jau vadina juodašim
tiškais ir nuo jų visomis ke 
biriomis kratosi. Amerikie
čių Rev. Šel. Komitetas gali 
imti manyti, kad Lietuvos 
socijal-demokratai jau nusto
jo buvę rovoliucijonieriais ir 
gali nebesiųsti savo doliarių. 
Tiesiog dėlei vienų doliarių 
reikėtų paaiškint. Bet kur 
tau! Doliariams įgyti geriau
sias esąs vaistas — šmeižimas 
savo priešininkų. Ir socijal- 
demokratai šmeižia Tėv. My
lėtoją, šmeižia sąjungiečius, 
šmeižia begėdiškai, sakysiu 
ciniškai, prikaišiodami jiems 
norėjimą prisisavinti sveti
mus pinigus.

Gal socijal-demokratai buvo 
pasipiktinę iŠ to, kad prie < 
jų ’ primaišyta juodašimčių 
kompanija?! Bet bene tame 
kaltas Tėv. Mylėtojas? Patįs 
socijal-demokratai prisipažį

šta, kad juodašimčiai tai bu 
vę jų draugai, ką sykiu bu 
jais varė „šventą revoliucijos 
darbą”. ■ Laikraštis „Darbi
ninkas” savo laiku buvo iš
leidęs atsiliepimą į savo drau
gus — socijal demokratus, 
ragindamas juos „apsivalyti” 
nuo draugų — vagių-j uodą 
šimčių. Apimtą pat dalyką 
buvo rašyta ir ,,Lietuvos Ūki
ninke”, ir „Liets Ūkininko” 
skaitytojai žino, kokią „revo
liuciją” yra sukėlus garsioji 
Lietuvos socijal-demokratų 
kompanija, vadinamoji „Su
valkų gub. organizacija” Ar
gi gali visuomenė tylėti apie 
tokius darbus, argi galima 
ramiai žiūrėti, kaip pas mus 
keliama revoliucija, argi ga
lima reikalauti, kad apie tai 
nebūtų rašoma?!

Atsisakius soči jai-demokra
tams nuo žudymo^ naikini
mo, plėšimo, kas gi re volių- 
cijoniško yra pas juos užsili
kę? Ar streikąi? Bet strei
kai gali neturėf nieko bend
ro nė su revoliucija, nė dagi 
su politika. Užsieniuos strei
kas paprastas dalykas.vaisius 
nesusipratimo tarp darbo da
vėjų ir darbininkų. Rusijoj 
buvo politiški streikai, bet 
Lietuva mažai ką yra prie jų 
prisidėjus, o dvarų streikai, 
kuriais, „kaip žirnįais buvo 
užbėrę visą Lietuvą” socijal- 
bemokratai, mažai teturėjo 
politiškos dvasios ir nebuvo 
tai streikai visuotini, strei
kai organizuoti, streikai žmo
nių susipratusių.

Ir kame gi tie revoliuciji- 
niai Lietuvos socijaldemo- 
kratų darbai? Nejaugi jie 
butų ne revoliucijonieriai?! 
Ir kam gi tuomet tektų Ame
rikos doliariai?! Socijal-de- 
mokratai dėlei to neturėtų 
nuliūsti. - Nė toks niekšas 
kaip Tėv. Mylėtojas, kuris 
„sėdėdamas sau kampe, norė
tų turėti pilnus kišenine žvan 
gančių doliarių” — nė tas 
nepavydi socijaldemokratams 
Amerikos doliarių, neatima 
jiems revoliucijonierių vardo 
ir pripažysta jiems tiesą gau
ti iš Amerikosdoliarių. '

Besiginčydami su sąjun- 
giečiais, socijal-demokratai 
skelbia netikras, neteisingas 
žinias apie sąjungiečius ir 
apie Lietuvos demokratus.

Sąjungiečiai — rašo „Nau
joji Gadynė” — tai yra tik 
„keli vaikinai”, jie moka tik 
girtis, jie nieko neveikia, 
„neišleidę nė menkiausios 
pn. kliamacijos” ir 1.1.

Keistas dalykas! Sąjun
giečiai, tokia menka spėka, 
be nuopelnų, o tiek reikėjo 
išleisti rašalo ir tulžies, kad 
kiti pamatytų, kad tai men 
ka spėka. <Apie menkus daik
tus paprastai užtyli, nekal
ba, juos aplenkia, ignoruoja. 
O čia išėjo kitaip. Iš tokio 
socijal-demokratų karščiavi
mo ir šmeižimo galima atspė
ti, kad apie sąjungiečius ver
ta kalbėti ....

Kad sąjungiečiai negalėjo 
daug ką atlikti, tai ne dyvai: 
viena, tai jauna organizacija, 
o antra, pirmiejie žingsniai 
visuomet yra sunkus, o pate
kus vadovams į kalėjimus, 
dabar gali ant tūlo laiko vi
sai apsistoti. Bet tai atsitin
ka ir su didesnėmis ir sene
snėmis organizacijomis. Iš 
raštų socijal-demokratų, ži- 
noiha, visuomenė nepažįs 
darbų sąjungieČių, bet kad 
socijal-demokratai „karščio- 
ja” ir ypač dėlto, kad dug
ne viso rašymo tuno doliaris, 
už kurį jie teip guldo galvas, 
tai ir ne -dyvai, kgd jie nega
li užmatyti to,, ką gal matyt 
kiti, o užmato tai, ko visai 
kiti nemato. Jau pačioj pra
džioj karščiavimas apie „ne- 
išleidimą nė menkiausios pro- 
kliamacijos” pavirsta ūmai į t 
„išleidimą lapelio”, ir tai ko
kio lapelio, kurio tapo išlei-



sta 3bt?°0 ir H kurio galėjo 
būt didesufi nauda, Regu iš 
daužymo monopolių. >

Toks jau ,,karščiavimas” 
tėmijamas ir iš atsiliepimo 
apie Lietuvos demokratus. 
Demokratai, anot ,,Naujosios 
Gadynės”, esą ,,ramus, užim
ti vien kultūros darbu”.

• Socijal-demokratai mėgsta 
Ant kiekvieno žingsnio girtis 
ir didžiuotis savo ,,neramu
mu” ir ,,karščiavimu”, tary
tum jau tas šokinėjimas ir 
karščiavimas butų vieninteliu 
ženklu .'jų darbų naudingu
mo. Karščiavimas dėlei do- 
liarių ir šmeižimas savo prie
šininkų mau išrodo visai ne
patogiu apsėjimu ir nužemi

nančiu vardą kiekvieno, ne 
išskyrus nė socijal-demokra- 
tų. Ramus veikimas demo
kratų ant kultūros dirvos at
neša neabejotinų naudų, o 
neramus karščiavimas, vei
kimas Akių, plotu, darymas 
įvairFų revoliucijinių bandy
mų gali žmonėms ir daug pik
to atnešti.

Tai tiek apie ramų ir nera
mų veikimų.

Ką vadina socljal-demo- 
kratai „kultūros darbu”, sun
ku suprasti, atsiminus pa
kraipų Lietuvos demokratų 
darbų.* Lietuvos demokra
tai išleidinėja tokius raštus, 
kurie aiškina žmonėms tik- 
rųjį jų padėjimų Rusijoj, ža
dina juose troškimų įgyti lai
svę ir nurodo jiems kelius ko
vos už savo tiesas, ištisa eilė 
jų laikraščių, knygų ir atsi
šaukimų '• pąšvęsta politikos 
klausimams, raštai platina
mi partijos ir ne partijos 
žmonių, organizuojamos tam 
tikros draugijos, susirinki
mai, susivažiavimai, veikia
ma per atstovus valstybės 
Durnoj ir t. t. Ar tai „yien 
knlturos” darbai? Jei tokį 
darbų socijal-demokratų 
„mokslas” vadina ,,kultūros 
datbu”, tai panašus socijal- 
demokratų darbas reikėtų 
pavadiut tuo pačiu vardu.

Bet man rodos, kad Čia ki
tokia yra priežastis iškreipi
mo visiems suprantamo žod
žio,,kultūra”. Ta priežastis 
tai *.... doliaris. Socijal-de
mokratai negali išsinerti iš 
savo kailio, jie , .karščiuoja” 
ir ,,bekarščiojant”, jiems tin
ka visokį įrankiai, kurie ve
da priejų tikslo .... Jie ap
simeta nesuprantu, kas tai 
yra „kultūra”, arba nežinų, 
kų veikia Lietuvoj demokra
tai, jie nedaro ištraukų iš sa
vo priešininkų raštų, kitų žo
džius perkreipia ir išeina 
teip, kaip jiems patinka.... 
Tikslas socijal-demokratų yra 
toks,, kad skaitančiuosius 
v Naujųjų Gadynę” kuenoto- 
liausiai atstumt nuo demo
kratų ir sųjungiečių, kad vi
suomenei, ypač Amerikos 
lietuviams, pasirodytų, kad 
demokratai nedirba nė ant 
politikos dirvos, ir kad jie 
anaiptol negali gauti Ameri
kos doliarių! ....
"Apie tai kų yra Lietuvos 

demokratai atlikę, ne vieta 
čion kalbėti: apie tai buvo 
išduota apiskaita Amerikos 
laikraščiuose, iš tos apyskai
tos gali visuomenė spręsti, 
ar demokratai revoliucijonie- 
riai, ar ne. Jei ,,Lietuvos” 
redakcija sakosi „nepažįstan
ti demokratų revoliucijonie- 
rių darbų”, tai reikia stebė
tis, nes pati „Lietuvos” re
dakcija yra patalpinus šįmet 
savo laikraščio skiltyse demo
kratų darbų apiskaitų. Be
rods, tep nebuvo minėta rte 
apie kasų išplėšimų, nė apie' 
žmonių užmušinėjimų, nė apie 
kitus panašius revoliucijos 
darbus. Gal būt dėl to de
mokratai ir nėra užsipelnę 
revoliucijonierių vardo ne a- 
fcjBe Lietuvos socijal-demo- 
kratų nė akyse „Lietuvos” 
redakcijos. I

Be to, turiu paakinti, kad

------------ -------------------------- ■ -------------

Lietuvos Valstiečių Sųjunga 
(L. V. 8.) tai yra Lietuvos 
demokratų partijos atžala, 
kuri veda savo reikalus sava
rankiai, ant pamatų plačios 
autonomijos. Po L. V. S. 
vėliava susirinko jaunesnie
ji demokratai, kurie ėmė veik
ti tarpe valstiečių, ir daug 
žmonių prigulėjusių pie Lie
tuvos socijal-demokratų (L.S. 
D. P.) dabar eina prie Val
stiečių Sąjungos. Iš to visas 
piktumas ir ginčas dėlei do
liarių.

Demokratas.

IŠ V1SŪR.
Į Laike devmaldystos Pe

terburgo universiteto koply
čioj likosi nušautas miesto 
policijos'viršininkas, jenero- 
las Launitz. Nušovė jį jau
nas studentas. Atlikęs savo 
darbų, minėtas studentas 
stengėsi pabėgti, bet jį už
mušė vienas oficieras. Ban
dyta užmušti ir juodašimčių 
organizatorių [profesorių Du- 
brovinų, bet paleisti į jį Šū
viai ne pataikė. Ant Peter
burgo geležinkelio stacijos, 
išeinant trūkiui į Carskoje 
Selo, likosi suareštuotas vy
riškis policijos oficiero dra
bužiuose. Policija mena, kad 
jis yra svarbus revoliucijo- 
nierius ir važiavo į Carskoje 
Selo ten kokį caro tarnų nu
dėti.

| Prūsų valdžios pradėjo 
smarkesnę kovų sulenkais Po- 
znaniaus, Slezijos ir Vakari
nių Prūsų provincijose. Dėl 
streiko lenių mokslųeivių pa
teko po gudu pagarsėjęs len
kas Koscielski,sąnary s Vokie
tijos ponų namo, Prūsų eei- 
mo sąnarys Chrzanowski ir 
20 žymesnių vyrų. Visi jie 
apskusti užparengimąKosciel- 
skio parke viešo susirinkimo 
be policijos leidimo. Visi 
apskusti yra vadovais orga
nizacijos „Sokol”, kurį Prū
sų valdžios laiko už revoliu- 
cijonieriškų. Poznauiaus pro
vincijoj prašalino nuo vie
tų 250 lenkų urėdninkų.

| Ant geležinkelio Huijos 
Hamburg-Koeln, netoli staci
jos Ottersberg. Prusnose, su
simušė greitasis pasažierinis 
trūkis su tavoriniu, prie to 
penki geležinkelib tarnai li
kosi užmušti, o 13 tapo su
žeistų. Apart kitoko, užsi- 
degusuiosevagonųgriuvėsiuo- 
se sudegė- ant 20 milijonų 
čekių ir bonsų siunčiamų ban- 
koma Paryžiaus, Londono, 
Bruxelles ir Antverpeno.

| Anglijos laikraščiai, ka
dangi Anglija susirišo gu Ja
ponija, dabar perkratinėja 
užgimusius nesutikimus terp 
Japonijos ir Amerikos. Lai
kraštis „Standard” sako, jog 
jeigu Amerika užpultų ant 
Korėjos, Anglija turi padėti 
Japonijai išvyti amerikonus; 
bet jeigu Japonija užpultų 
ant Ha vai arba Filipinų salų, 
Anglija neprivalo Japonijai 
padėti tas salas nuo Ameri
kos atimti. J

| Lodziuj, Lenkijoj, val
džios, bijodamos badaujan
čių darbininkų sukilimo, su
traukė ant gatvių kareivius 
su kanuolėms. Pasitaiko ant 
gatvių mūšiai baduolių su ka- 
riumene. Darbininku organi
zacijos gali streikuojantiems 
darbininkams suteikti vos 
50ę. ant eanvaitės, iš ko, ži
noma, netik šeimyna, bet ir 
pavienis žmogus negali išmi-

| Tambove, Maskolijoj, 
pradžioj šių metų buvo su
rengti net 93 karės lauko 
teismai, perkratinėjimui by
lų kareivių dalyvavusių 
maištuose liepos mėnesyj.

| 3 d. sausio visoj pietinėj 
ir pietvakarinėj Maskolfj<tj 

siautė sniego darganos. Ke
lius teip užpustė, kad guvi
au apsistojo geležinkelių tru
kių bėgiojimas. Pietvakari
nėj Maskolijoj sušalo 160 
žmonių.

| 1 d. Sausio Odesos porte 
nežinomi vyrai stengėsi išme
sti Į padanges garlaivį „Gre- 
gori” bemėginantį atlikti pir
mą kelionę į New Yorką. Už
gimė smarkus mušis terptų 
vyrų ir laivo jurininkų, ku
riame daug jurininkų likosi 
užmuštų, bet visgi aut galo 
jurininkams pasisekė nuve
stą prie dinamitinės bombos 
knatą užgesinti ir užpuolikus 
nuo laivo nuvyti.

. l  ■ \ f

( Arabijoj, ant pussalio 
Navi pasikėlė gyventojai 
prieš Turkijos sultauo val
džią. Turkija pasikėlėlių nu
malšinimui išsiuntė 4000 ka
reivių. Iš tų kareivių dabar 
apverktiname padėjime su- 
gryžo tik 1000 vyrų, kiti ar
ba puolė mūšiuose, pasimirė 
nuo visokių ligų ir bado, ar
ba pabėgo ir daug jų pristojo 
prie maištininkų.

| Susirinkę mieste Canton, 
Chinuose, chiuiški prekėjai, 
už tiesas išduotas prieš chi- 
niečius Amerikoj, nutarė 
boycotuotiAmerikos tavoms, 
laikraščiams nedaleisti gar
sinti amerikoniškų tavorų; 
uždrausti chiniečiams darbi
ninkams važiuoti prie darbo 
Panamos kanalą dirbant ame
rikonams. 1 ►

| Lenkijos general-guber- 
natorius uždraudė katalikiš
kiems kunigams rinkimuose 
durnos atstovų prigulėti Į o- 
pozicijos partijas. Daugelis 
kunigų atsisakė klausyti ge- 
neral-gubernatoriaus.

——————————— \
| Ant salos Celebes, vieno

je terpkalnėj rado negyvą 
paslkėlusį prieš Holaudijos 
valdžią kunigaikštį Goa. Jis 
mat, bėgdamas nuo bolandi- 
škų kareivių, nupuolė į tarp- 
kalnę ir užsimušė.

I • ■

{ Tangerą atėjo žinios, 
kad Morokko sultano jene- 
rolas Ben Mansen paėmė į 
nelaisvę pagarsėjusį pasikėlu* 
šių prieš sultaha maurų vai 
dovą Raisuli. Kiek teisybės 
yra tose žiniose, dar tikrai 
nežinia. Į Europą apie tai 
ateina vien prieštaraujančios 
žinios.

. 1 t
| Prancūzija pasidirbdino 

naujus ir tai daug didesnius 
povandeninius kariškus lai
vus, kokiems lygių dar netu
ri nė jokia kita viešpatystė. 
Jie gali paimti 800 tonų sun
kenybės ir-plaukti su greitu
mu 15 mazgų.

| Šiaurinėj Afrikoj, Moi* 
rokko sultunate, pasekėjai 
maurų vadovo Raisuli užpuo
lė ant tautiškos giminės Ben 
Manzur, perėjusios į sultano 
puaę ir daug jų išskerdė.

t | Maskolijos randas atsi
sakė mokėti kokius nors ino- 
keščlus svetimtaučiams nu- 
kentėjusiemi laike revoliuci
jos ar tai nuo revoliucijonie
rių, ar nuo valdžios tarnų ir 
kariumenės.

, | Poznaniaus provincijoj, 
Prūsuose, 250 vaitų ir moky
klų prižiūrėtojų, dėl streiko 
lenkų mokintinių, likosi nuo 
vietų prašalintų.

| Mieste Lodz, Lenkijoj, 
muštynėse terp socijalistų ir 
tautiškų darbininkų,atsitiku
siose 2 d. sausio, 14 ypatų li
kosi užmuštų. .

| Kijeve policija suėmė 
■euBidedmsfcą Iš 80 ypatų so
či jaliatišką •rgaaisaciją.

jGerian nenoriu.
Daug kas kalba apie gerus 

gėralus ir rašo, bet, kaip nian 
gerai likosi padaryta, tai ge
naus nieks negali padaryti. 
Už tą didžiausią geradėjis.tę 
noriu padėkavoti ir savo pa
žįstamiems pasakyti,j kurie 
gana gerai žinojo maiįo ligą 
ir išjos sunyklpą. kuri var
gino per porą metų: /uždegi
mas gumbo, skausmingos ant- 
krapanės ir baltosios nuola
tos kankino, diegliai šonuose 
ir po krutinę, teip-pat ir ko
jų skaudėjimas, galvos skau
dėjimas su kvaitimu ir kitose 
dalyse kūno. Ligos perslmai- 
nydamos kankino mane, kad 
nekartą pp 'kelias dienas ant 
patalo išgalėdavau, per ką 
ant kūniškų pajiegų visai 
buvau nupuolu^. Jums visos 
mano draugėa, kurios teip 
m*ne apgMlėjbte atsilanky. 
damos, 4abar ir pranešu 
kad esu sveika- jr išgydyta 
per Dr. CblllBh Medical In
stitutą iš New ¥orko, su jų 
pritaisytatįęvaįįtais dėl mano 
išgydymo -tam* tikrai kaip 
man gromatoje buvo para
šyta. a

Dabar, pasilikus sveika, 
kaip geriau it norėt negaliu, 
iš dėkingumo ištariu širdin
giausią ačių profesoriui ir 
visam Dr Collins Medical In
stitutui.

Petronė Vaurienė, 
118 Kari st., Andecson, 8.C.

| BulgąĮlj^ austraikavo 
tarnaujamu a»t geležinkelių. 
Randas tfpkfį vedimui pa
skyrė tapai^nčius karių- 
menėj mašinistus.

| Genuoj, Napolėj ir ki
tuose Italijos fortuose strai- 
kuoja portų darbininkai ir 
laivai iš portųpegali išplauk
ti.
* ■ . ■

| Prūsuose užstojo dideli 
ėalčiai. Netoli Thorno ant 
'kelio sušalo 5 žmonės; tokie 
^atsitikimai buvo ir kitur.

[ Į Washingtoną atėjo ži
nia, jog aplinkinėse Teguci- 
calija, Hondūrą*©, užgimė 
revoliucija.

| Varšuvoj, ant Granična 
gatvės, revolųicijonieriai nu
šovė du žandaru.

APGARSINIMAI.

/ Ant iArandavojlmo geras 
štoras po nr. 928 38rd Street, 
prie pat lietuviškos bažnyčios. 
Pasižinokite „Lietuvos” re
dakcijoj.

Mažesnis n uosi uitis 
r7 mirčių.

- Abelnai žmonėms rodosi, 
kad musų prabočiai pasi
džiaugė ‘ilgesniu gyvenimu, 
negu męs, vienok tas netiesa, 
kada ant tikrųjų paimsime 
amžiaus ilgį. Statistikos pa
rodo šiądien daug mažesnį 
nuošimtį mirčių, negu kada 
nors pirmiau, ką, žinoma, 
reikia priskaityti prie geres
nio padaboji m o ir gydymo 
ligų, visai higienai ir geres
niam, inteligentiškesniam gy
venimui žmonių. Męs žinome 
šiądien labai gerai, kad pasi- 
tverdami pirmutinius apsi
reiškimus ligos ir juos išgy- 
dydami, galime apsisaugoti 
nuo daugelio sunkių ligų. 
A|>sireiškimai.. paveizdan, 
kaip netekimas apetito ir kū
no nusilpnėjimas lengvai ir 
greitai išgydomi Trinerio 
Amerikoniškojo E!ixir kar
čiojo vyno. Vaistas sudruti- 
na ir priduoda didelį atspirtį 
prieš ligą; vaistas atnaujina 
kraują, pašalina keukenčias 
medegas iš kūno. Jis teipgį 
sudrutina nervus ir raumenis, 
ir priduoda naują gryną 
kraują, padaro visą organiz
mą sveiku ir tvirtu. Gauna
mas a į (tiekose.

Jos Triner,
799 So. Ashlazid A v. 

Chicago, Iii.

Draugysčių Reikalai.
Burlrlnkliua* 8u*iv. L. A.

C h i c a g o 36-ta kuopa 8. LA. ture* 
tavo kvartalini susirinkimą, nedalioje* 
13 d. Saulio, J.Ruigio salėja, po No. 3301 
So. Morgan st., 1 vai. diena.

Todėl kviecslami visi tanariai 80 kuo. 
pos pribūti ant minėto susirinkimo Ir 
užsimokėti prigulinozia mokesti, ir bus 
daug reikalu dėl apsvarstymo. / Teipgi 
norinti prlelraesytl prie Šasi v. L. A., 
meldžiama atsilankyti.

S.L.A. 36 kp. Komitetas.J. .
T, Draugyste Dovydo Karaliau* 

M. ir G.
Pranetzme visiems lietuviams, jei 

kurie norėtu prislrassyti prie minėtos 
Draugystes, jog nuo dabar Instojlma 
numažino ant puses, t. y. nuo 18 —20 
metu 8150, nuo 20—25 82.25, nuo 25—10 
81 00. gu guondone

Komitetas.
Italių*.

M r Irose Park, 111. , Dr-ste D. L. Kuni- 
gaikssczio Algirdo parengė puiku balių 
19 d. sausio, 1907 m. Jos Htefankevics 
saleje, kampas I9-ks Avo. ir Lako st. 
Visus lietuvius užpraszo ant szito bailaus 
atsilankyti, nes tai bus goriausias salta, 
me krasste miesto.

Komitetas.
Didelis Balius! *

Brooklyn, N. Y. Dr-ste Kusivienyju- 
stu Ltotuvaiesiu parengs pirmutini ba 
liu, 20 d Sausio (January), Masonic 
Tomplo svetainėje, Grand it. kampas 
llaveonever st. Inžonga vyrams 25c 
merginoms 15d. Prasidės 2 vai. po pietų. 
Munka bus net ist IVasbingtono. Kvie- 
cziame atsilankyti visus aplinkinius lie
tuvius ir lietuvaites. • Komi etas.

SuMirlnkiruas.
Chicago, UI. Dr-ste Teisybes Mylėto

ju turėk savo metini susirinkimą nedė
lioję, 13 d. Siusto, 1 vai. po plotu, P. 
Radavicziaus saleje, IH2 3)'gatves Už
tai turi būtinai visi draugai susirinkti, 
nes būt daug dalyku ant apsvarstymu. 
Telpgi' užpraszomo Ir gorus lietuvius pri- 
s trasi y 11 prie mum draugystes, kol yra 
pigi 1 natūjimo mokestis.

, J. K. (.'hmslauckai.
3285 Auburn avė.

Teatras!
Pirma naujiena E. 8t Louis, III.
Pirmas asabiszkas lietuviszkas teatras 

po vardu „Dinamite Fabrikas" bus lesa
las, telpgi ir daugiau perstatymu bus 
duota Ir grajys kuopuikiaustaa melodi
jas Silpo Jociaus saloje, 537 Collinsville 
Ava., Jaa. 20 ir 21, Nedalios ir 
panpdollo vakarais. Salo at
sidarys 6-ta va!, vakaro, perstatymas 
prasidės 730. Teatre perstatys H. Moc
kaus kompanija, inkorpurdou Chicago- 
jo. Pirmas ir paskutinis toks teatras 
szimoti E. St. Louit, Iii.

Taigi p ras zo m e atsilankyti ankseziau. 
Idant galėtumėte gauti sėdynės, o vėliau 
atėjo aerugokite, kad negavote sėdynių. 
Tikietias suaugusiems 25 c , vaikams 15c.

Su guodono
H Mockus A Co.

EAJIEŠKOJ1MAI.
Paliesikau savo sunaus Antano Mul- 

vincko ir jo draugo Jono Simokaiczio. 
Abudu Naumieszczio (Vladisiovovo) per. 
Zapysakio kaimo. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žino adresu:

. I F. Mulvinckas, 
,197 Bodford Avo , Rrooklyn, N. Y.

Pajleszkau dėdės Jurgio Tribulo, Kau
no gub , Panevėžio pavieto, Pakrojo pg- 
rsp , Msžeikunu oodžiaus. 3 metai kaip 
raiše grumste savo motinai ist Bkllimo- 
re, Md. Jis i»ats ar kas kitas telktis duo
ti tinę adresu: '

Mikelės Szipavicze.
1330 Wood lt., Philads’phis, Pa*

Pajieszkau Kazimiero Jasaiczlo, Kau
no gub., Raseinių pavieto, Tauragės vol., 
Norksicslu sodžiaus, 18 metu kaip Ame
rikoje, pirmiau gyveno Chicagoje. Jie 
pats ar kas kitas teiksis duoti tina adre
su: Teeis Jasaitis,
1440 Arnold st., y- Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio Petro Rakolio, 
noesojiai pribuvusio isz Peterburgo Chi- 
oagojlB. Jis pat* ar kas kitas teiksis duo
ti žinia adresu:

Mik Savickis,
1177 E 63-rd st..; Chicago, III

Pajiossksu Felikso Radzvilo, Kauno 
gub , Hziauliu pavieto, Paszvitinio vals- 
czlaua, Rimsacniu sodžiaus. Amerikoje 
gyvena jau apie 17 metu Chloagos mies
te, rugpiuczlo menesij 1906 m. dirbo 
Kleino cztore. Turiu labai svarbu reika
le. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ii. 
ne adresu: Pranas Kazimieraitis,
804 13 st, Pbiladelphia, Pa.

j Pajieszkau savo tėvo Jono Kirkickio 
ir savo brolio Frrnciszkaus. Asz ka tik 
atvažiavau'Amerikon ir gyvenu dabar 
pas Joną Simonaiti. ’ Meldžiu duoti fine 
ant szio adreso: Jehn Simonaitis,

Box 63, Prinoeten, Mass.
Pajieszkau Onos Aniulytes, po vyru 

Franciszkienes Balszaitienos, Suvalkų 
gub/ir pavieto, Skiduliu gmino, Sllu- 
piszkiu kaimo. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti fine adresu:

Jonas Aniulis,
84 Railroad avė., Bridgeport, Conn.

Pajieszkau Kazimiero Griciuno, Kup- 
relisskiu perap. Pirmiau gyveno Pltts- 
burge, o 4 metai atgal, girdėjau, kad 
gyv^Bo So. Bostone, Mase. Teipgi P*' 
jteezkau Kazimiero Rudžio, Petro Ras- 
tavsko ir Stanislove Vosylie. Visi Vabal- 
D*nk « parap. Jie patjre ar kas kitas teik
sią duoti iins adrese;

Jee Beetecac,
Mi Merbee et., Plttsburgh, Pa.

Pajieszkau lito brelio Jurgio Rsievi- 
oalaua, pirm keliu melu gyveno Ashland, 
Wli. Paeina isz Suvalkų gub.,Naumios, 
ez o par., Kidulių valiczlaus. Svaigintu 
-aimo. Turiu labai svarbu reikale. Jis 
oats ar kas kitas teiksis dudti žine adre- 
•u: Fraociszkus Raževiozia,

| 2239 Hamilton st, C.eveland, <>hio.

Pajieszkau savo draugo TeoLl ausSta- 
lygos, Kauno gub., Sziauliu pavfeto, 
Sziaullonu vol. ir parip jos, Szudaicziu 
jodžiau s Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti fine adresu:

Jul. Beker
83 Elmwood avė., W. Lyne, Mass.

Pajieszkau Stanislovo Szakio, Kauno 
gub., Teisti u pavieto, Plungės parap., 
Bercziu sodžiaus, Bcrnatavos vol. Girdė
jau, kad gyvena Chicagoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Kaz. Kazlauckis,
2222 Summer st., Pbiladelphia, Pa.

Pajieszkau sau apsivedimui lietuvai
tes, nejaunesnes kaip 18 metu ir neae- 
nesnes kaip 30 metu. Asz pats esu 24 
melu amžiaus. Malonecziau, kad butu 
mylinti czystata ir laisve, nes ir pats 
myliu laisve. Esu tikras darbininku 
draugas; in anglį kertu, kad net ugnis 
lekia.. Gali būti ir kitoniszko tikėjimo, 
nes tas yra pnvatiszku dalyku; asz pats 
esu tikras katalikas ir kss penkta* me
tas einu iszpažinties. Kalbu 7 kalbas. 
Meldžiu atsiszsukti ant žemiaus padėto 
adreso: Jonas Kalnakasis,

Boz 167, Lodford, III.
t

Pajieszkau savo keturiu draugu: Kaje
tono Koszelaucko, Mikolo N skrosto*, 
Juozapo Navalinsko ir Jievos Urbaiczlu- 
tes. Turiu pas juos labai svarbu reikale. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žiee 
adresu: Fcliz Paliion,
285 Clinton et., 'Binghamlon, N. Y.

Pajieszkome savo 'pusbrolio Stepo 
Konstantinavicziaus, Vilniaus gub., Tra
ku pavieto, Merkines vol., Marcinkonių 
parap , Margioniu kaimo. Keturi metai 
atgal gyveno Bostone- Turime rms jį la
bai evarbu reikale. Jis pats ar kas kitas 
teitais duoti žine adresu:

M. ir K.*Kousianiioavicz, 
89 Porier avė., Mostelio, Mass.

Pajieszkau partnerio prie sztoro, tu- 
rinezio apie 70) dol. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso: Louis Geležinis,

1835 Jeffery avė., Grant Works, UI.

. Pajieszkau savo dėdės Antauo Butcz- 
niaus, 15 metu kaip Amerikoje, teipgi 
pusbrolio Antano Trlazkiaus. Abu Kau
no gub., R. samu pa v.. Kvedaines vol., 
I-aukavos parapijos. Treigiu sodžiaus. 
Jie patys ar kas kita* teiksis duoti žine 
adresu: Antanas Butszaus.

109 Valley avė., Pittaton, Pa.

P4j1ettk.au savo tikro brolio Juozapo 
Daugelio*, Kauno gub., Raseinių pav., 
Sartioinku vol., Z gaieziu parapijos, Pu- 
tokizliu kaimo. 18 metu kaip Ameriko
je; pirmiaus gyveno Balti nore, Md. Jis 
pais ar kas kitas teiksis duoti žine adre
su: Alei Daugeli,

Bok 375, Westville, Iii.

Pajieszkau savo brolio Viktoro Ali- 
szauskio, Kaune gub.. Raseinių pavieto, 
Mankunu vol., Girkalnio parap., Pa- 
starpolskiu viensedystos. Pirmiau gy
veno Chicagoje. Turiu ovarbu^reikala. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Jurgis Aliszauskya, , 
801 Bank et., Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo brolio Juozapo Butke- 
vieziaus, Kauno gub , Tolsziu pavieto, 
Alsėdžių parap., Eivydu kaimo. 15 metu 
kaip Amerikoje, dirbo angliakasy klote 
aplink Scrantona. Pa. Jis pats arkas 
kitas teiksis duoti žino adresu:

Pr. Butkeviczc, 
4459 So. Wcod sL, Chicago, Ih.

Pajieszkau savo pusbrolio Jono Bart
kaus, Kauno gub. ir pavieto, Gnnkisz- 
kes parap., Pypliu sodžiaus. Jis pat* ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

St. Pūshkevics, 
4554 So. Paulina st., Chicago, Iii.

i
Pajieszkau savo motinos Marijonos 

Kaktienės ir brolio Aleksandro Kaktos, 
Kauno gub., Raseinių pav, Pirmiau gy
veno Illinojaue sieite. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu duoti žine adresu,

Antanas‘Kakta,
13 Diamond Sv, 8.8., ' Plttsburgh. Pa

Pajieszkau Baltraus Lazaucko, kuris 
prie kriauesiu dirbdamas, o pas mane 
būdamas ant burdo, pridirbo man skriau
dos ant 100 dol. Delio persergteziu Broo 
klyno žmonot, idant toKio apgaviko sau
gotus!, kad nepadarytu te.p kaip man 
padare. S. Bernotą.

Aukos reikalams revollud jinio 
judėjimo.

AUKOS „LIETUVOS" REDAKCIJON 
ATĖJUSIOS.

Isz Nsw Haven, Conn. 8. Jonikas, A. 
Jurkus, J. Kasparavicze, V. Zavvorskas, 
8^ Buczinskas, J. Januszka, N. Bzerdvi 
das, J. Kasparavicze, V. Gvrasdaitis, V. 
Zavo akas. J. Naikelis, J. Szczeviczo, P. 
Januszka, V. Rimavicze, V. Macziute, 
Naikelis, B. Mpntridiute, 8. Riszkiute, 
M. Medelis, Z. Medeliene po 25e., iszski- 
riant A. Jurkaus, davusio 50c. X iso 
85.25, 15c. ant pasiuetimo. Lieka viso 
85.10. Skirto* L.S. D P.

Isz Brooklyn, N.Y. M. Sinkeviczieoe, 
J. Marcin po 5)c.; J. Binkevicze, 30c.; 
Ur. Marcln, E. Kvederiene, A. Dudinc- 
kas, P. Binkevicze ir V. Bevardis po 25c. 
M. Racziuniute 15c.; V. Marcinkęvicze, 
M. Marcinkevicsiene, V. Kvedera, P. 
Vichertiene, J. Talocka po J6c.; J. Gus
taiti* 1 c. Sykiu 83.21. Ant pa«iuntimo 
10c. Gauta 83.00. Skirti L.8.D.P.

Ijz Roseland, III. R Jpkubka 65c.; M. 
G. ValMkas, V. Vnlaakiens, F. Marčia, 
M. Januszaucka* po 50c.; P. Vosyliui, 
A. Kulesziene po 35c.; J. Petreni*. A. 
Zioka, L. Stumbria, A. Kuleszius, J. 
Pauliukas, L. Gylbis, A.Likenas, P. Ba
denas, S. Valatkas, A. Jonuli*, A. Va 
laskas, R. Kuliu* po 25c.; S. Markūnas 
20c.; P. Valaskiene, J. Barama, T. Ku- 

leszius, J. Kulesziuks, V. Kulisai ūke, ’l 
Kulesaiukss A.Kulessiukaa, K. Mark 
aaa, M. Markuniene, P. Sidule, P PI*;

ka, J. Petronis, V. O rubine k aa, J. Ku <1 
liukas, J. Syminas, A. Žilinskas po 10J 
Viso 88.00. Skirto* L 8.D.P. ]

įsa Rentcn, Wash. M. Kalvaitis 88 Otų 
P. Sziletka, D. Hcgon po 82 00. M. Kai 
lauokas 81.50, D. BvHvica. A. Kalviitijl 
š Rimkus, J. Urboną, V. V’oichunai pd 
•1.00; F. Stankevicze; J. Mockus, P. MaJ 
leszka, i. Burdulis, L. Smitas, P. R u to
limi*, .L Liepomis, J. Taurara. J. Ja- 
monta, J. Pratapa po 50c. Viso 818.£0c. 
Isz szitu 815.00 skini L.S.D P , o 83.50 
ant kankiniu. 1 .

Isz Thomas, W. Va. P. G 81.00; A. 
Ekomanas, A. Tuipias, L. Tu i plato, E. 
Virbickas po 2.5c. Viso 82.C0. Skirti 
L. 8. D. P.

Isz Central Falls, R. L F. Czelkunat, 
Z. Rimkuniute po 81.00; M. MalKzauc- 
kas, M. Maliszaucklene, J. Rimkunas 
po 50tį. Einant per stubas surinkta nuo: 
Iz. Matelis, B. Seilius, V. Baldjiur. A. 
Grigas, K. Ramonas, A. Staniulic, F. 
Grigas, S Sutkaitis, P. Ramanite pj 
50c. Viso 88.00. Skirti L.8.D.P.

Aukos kankiniams.
Isz Edwards, led. K. Platokas, 

Rutkauckai, J. Kulzinene, J. Karpine: 
po81.00; K. Kaminskai, V. Stranpinskac. 
J. Bisims, S. Pleczkaitls, M. Stranpin- 1 
(kas, J. Juocius, A. Balanavicz, E. L J 
Stranpinska* po 50c.; J. Grybas, J. A 
guttinas, P. Augustinas, M. Rukauskiul 
te, A. Slapulevicz, De. Mondy po 25gJ| 
Vito 89.50. Ant persiuntimo 20c. Li J | 
89 30c. . I

Isz Ra n ton, Wash. 83.50. (Žiure« 
aukos revoliucijai to miesto. Rd.) I

l'raneszimas.
Praneszu lietuviauJ? kad užsiimu *.3 

symu armonikų ir stublniu vargonai. | 
Armonikas sutaisau gerai irdrueziai, 
senos armonikos padarau kaipi nau^l 
Teipgi sntaisau ir vargonus, iszvalau 1 
indedu nauja* dūdas gerai sutaikyk J 
mas. Jeigu turite taisyti vargonus, t*s 
prisiuskite laiszka ir apraszykite kas sul 
gedo, teipgi ir savo teisinga adresa,: c 
asz tuojau ateisiu ir sutaisysiu. Armcd 
nikas pnszau pas mane in namus afl 
neszti. Mano adreaas:

M. K. Keturakis,
1663 Keyder avė., Scranton, Pa. 1

■ Ant Pardavimo. ]
Pigiai ant pardavimo firma, ISOakrS 

didumo. 85 akrai ariamoYzcmes. <0 al|a 
ru pievos ir 55/akrai girios kietmedži|fl 
Namai su 8 rdtnaif, kitos 5 dideles t.- e 
bos; 4 arkliai, 11 raguotu gyvuliu, 
kiaules, 60 vitztu, vežimai, visos masąH 
nerijos. Žeme labai derlinga, viskas au- | 
ga. Viena myle nuo miestoStevenspoink ] 
VVid. Ferma parsiduoda už 70)0 doL 1 
Norėdami gauti arteenias žinias, raszy- 1 
kitę, judėdami už 2 c. marke, pas: ;

J. Sneider,
R. F. O. No. 6, Stevens Point, Wis.
Ant pardavimo galiūnas, 346(1 Auburn 

avė., kampas 35 gatves. Bizkis^ gerai j 
uždirbtas, lietuviu apgyventoje vietoje-fl 
Savininkas iszvažiuoja in sena krajuJ 
Ateikite pažiūrėti, o persitikrinsite apiM 
geruma vietos. Atsiszaukite ant adreso(|

B. VVeiss,
3461 Auburn avė., Chicago, 11L I

Pigiai ant pardavimo sztoras visokitM 
daiktu. Vieta gerai iszdirbta ir prie pati 
lietuviszkoe bažnyczios. Toj vietoj gali | 
ma visokį bizni varyti. Randa pigi. į 
Parduodu dėlto, kad turiu issvažiuoti isz į 
Chicago*. Ataiszaukit ąpt szio adreso:’ J

’ Jonas Visznevskis,
221 W. VVabansia Avė., Chicago, III. i 

= .1

i ’Reikalaujamo vyru sofų apmus^^ 
neloju <J ouch upholsterers). Gera 
keltis; darbas ant visados.

Hafner Furniture Co. 13 
2629 Desrborn st., Chicago, IIU

1

Atyda!! Dykai!!
Kaip pereituose metuose, teip ir si > 

met prisiusime kožnam už dyka dai’ 
liėtuviszka Kalendorių aut ateinancz 
1907 metų.

Atsiszauk t ant adreso :
A. Grochowski & Co.

298 Bedford Avė. Brooklyn, New Yorl|

Donatas A. Labunskąs, 
810 MUwauke Avė. Room 201 

(an lenkiszko banko)
Offiio valandos: nuo 8 ryto iki 5 vakar 

ir nuo 7 iki 9 vakare
‘Sriuomi praneszu guodojamiems vie. 

gsneziams isz Rusijos, kad atz atidaria 
notariszka offisa vedimui ir iszemimu , 
visokiu legaliszku dokumentu, kai po ta* j 
paliudyjimu paveldėjimu, iszdavim - | 
paliudyjimu issvažiavimui in k ra ji J 
permainymo paszportu, atjieszkojim I 
tėvu pslikimo ir vedimo visokiu byld y 
teismuose (suduose). ’. u, 4

Teipgi priimu visokius darbus piešti a 
mui, plienu padirbimo ir visako* inei 
nanezio in rybas architektūros ir bude 
vojimo. Turiu vilti, kad sanžiniszku 1 j 
teisingu savo darbu atrasiu užsitikejim 'j 
ir parėmimą godojamu viengeneziu.

Naujos Fortepijoną Natos.
Lietuviu Hymna*. Žodžiai ir mėlio I 

dija V. Kudirki*. Fortepijonui ji 
sze A. K* etano \ t kis, Rygoje, 1.30

Pinigus sluik'.te ant adresov 
A.. OLSZEW8KI,

O0*A 33 rdbi.. Chioaųz*, XH>

Dvi naujos knygoTj
Pirma: Puiki Istorija apie Ąktarj Filipo k| j 

relvio. '
Antra: Namelis Pustelninko.

Namelis Pustelnink) labai puiki- ist^J 
rija, pirmąjį iszleidima pardavė po81 C 3 
dabar parduodam už 50 c Ant szį« 
ivieju knygeliu viii pardavėjai imda*^| 
didesniame skaitliuje gauna dideli nu«® 
.z imti.

Raszydami pas msne uždekite sc; ’ 
kanu adresa:

T. P. Kryžananckas,
. OI 62 arba 9-11 W. Cherry sLfl 

Sheuandoi.h. 1

P4j1ettk.au


f**

Knygų Kataliogas. Geikie. N

tai ir supraataiasi aprale visa susu žeme. 
> pavtdala, diduma te platuma, Joa kalno*, 
vardus, augštl, vulkanu* metaaZluz 14 iawj

BS Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti tlaltuenfu 
sukandu gražiu | asakaldu: Atsisveikinimas;
— Vagis; -w-Kaa kalta*; — Gatve* raikai; — 
Paparčio žtada*:— kitko Sargas; — Signalai;
— keleivį. Cbicago, III. 19U, pusi. 99..1SO

Dš Pasakos 14 gyvenimo lletuviikų Vėlių bei

I (dangui, čyščiu, pekla, apie giltine, mira,
L ketera, apie dvases (dužias), Vainius, ju vai-
į dinimast ir tt. Pasako* užrašytos t klote
į kalboje kokioje buvo pttaakotos Kauno gub,
f pagal kauniečiu kalte. Suvalkn gub. tegul

suvalkiečiu kslbsuPrusu Lietuvoje pagal Pru-
[ su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
| ir tu Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu-

* siparka šia knyga. Preke neapdar.... 81.50
[ Apdarytos...................... į,....................... 40.00
44 Iš mano atsiminimų (su autoriaus paveik

slui. Parašė Drers Vincą* Pietaris, spaudon 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago. 111., 
1905 nt , pusi. 301. Gražio* apysakėlė? iš gy
venimo sodiečių................................. 73c.

07 Lietuviškos Pasakos Yvairto®. Dalis L Sta 
rinko Dr. J. Basanavičius. OhicagO. IIL, 190a 
m. pusL 280. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas šita knyga 
turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdaryto®..........81-25
Apdaryta........ . ...................... ........ . 81 50

88 -LietuviSkos Pasakos Yvairto®. Dalis IT. Sta
' rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, IIL 1903 

pusi. 330. Telpa čia 205 gražiu, žingeidžių ir 
Mokingu pasakų, bovyjaučiu kiekviena skai-

i loja tr klausytoja.......... ........................81.25
Apdaryta ..........................  81.50

09 Lietuviško® Pasakos Y vairios. Dalis III. Su 
rinko D-ras Basanavičins. Chicago, IIL. 1904,

. pusi.333, Telpa čia 903 gražiu ir labai juokingu 
Pasakų.............. T...........................81 25

i Drūtuose apdaruose.................................81.50
L? O Lietuviškos Pasakos Yvairio*. baite IV. Su.
■ rinko D-ras J. Basanavičių*. Chicago. III Iteft.
■ pu*l. 299. Telpa čia 234 labai gražios ir uži-
■ ' mančio* pasakos, berijančios kiekviena skaį,
■ tytoja ir klausytoj® ........................ .'..„81.25
■ Drūtuose -pdaruose ..................................81.50

kitu mineralu; kiek atariu, ežeru, u pi u; ju 
vardai, plitte, švito; koki kuriuose vandenys: 
sūrūs, prtekl, saldus ar kartu*, koki juose gy
vūnai gyvena, ir tt. K tek kurioje žemėje yra 
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro 
ciai, užsiėmimai, prameni* tr tiesos;koki mie
stai, su kiek gyventoju, pabriku. pramonių; 
kur koki orai :l*Mtal. karatai. Itatns ar gie
dros; kur koks ilgls dienos ir nakties; kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur šaute per ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, te 

10.00 
•0.50

tt. Prokei.
iyiaryta

«£5rt Istorija ateina. Dalis I. ParaM Dras A. 
Racevičla, Chicago, IIL, 1»4. pusi. <«. hu pa- 
veikslais. Aprašo viską, ka* snt svteto dėjosi 
nuolaika 2800 prieš Kristaus gimimą iki 
14®po Kristaus gimimui.............ll.OO

1070 Lletuvikkas Lementortua sę poteriai*, 
katekizmam ir mlztranturu. Vilniuje, IMS, 

puti. M.................................................. 1“°

•ulalae F. J.. Uvtnviškai verte J. Laukte. Chl- 
•a«o, IU., ĮSOS, pu.l. sea Yra tai Išallklnl- 
n>M »onu darymo. Dabar jau au naoau kny
gomis nieką lietuviu neprigaudiaea, m* nusi
pirkę Ii* knyga atraaite joje viaaa monu ir 
ourtu paalaptte ir jai suprasite, nes aiškiai

1505 Rankvedis gromatu rašymui. Pamokinan
ti knygelė kaip ralyti grussatas visokiuose 
reikaluose in visokiu luomu žmones: in gimi
nes, draugiu, p re k 4jus, ponus, kunigu*. 
rtdninkusTr in pati oara. Telpgi meiliški laiš
kai jaunįkaičiu in mergina* ir merginu In jau
nikaičiu* reikale susipažinimo ir apsivedimo. 
Chicago, II!.. UN6, pust 114...............4Oc

PITT8BURGJ PA.
Jonas Ignotas, 18 Dtamend 8quar® 8.8.
L M. Maskeliūnas, 2137Mh Ava

ELIZAB^TH,’ k J.
Wm. Bocskus, D 111 First st.

WE8TVILLE,ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MĄ88.
K. Balczlunas, 6O7J N. Mam et.

MINERBVILLE,
uozas Ramanauskas,

KPRINGFIELD,
J. Klembauskas, 7

J
ILL.

Millrow

Laivu Kalendorius

>7 Pamokslui Ilminties ir Teisybės ilguldinėti 
galvoėiu visu amžių. Cbicago, H!., !§». pi»e- 

rilapiu 18J Szitoje knygelėj telpa 128 gra- 
piioa. juokingos ir išmintingos pasakaitės. Kas 
t nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
f skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turo* 
F ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo

kės duoti išmintinga atsakymu........... oOc
OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt per 2S 
I metu vaikėčbKlama po svietą daugybe bėdų te 
i vargu iškentėjo. Chicago,III. IMS.pual.CS.UO<v

Ponas ir Bernas, Chicago, III. 1904 pust M. 
f Apysakaite L. Tolstojaus te gyvenimo masko- 
b nširu kaimiečiu: žingeidi norinčiam su.ina- 
L *intl su bu via ir san lygoms gyvenimo m*sko- 
■ 4ku kaimiečiu; ji verčia skaitytoje, ja uti 
K^tauge su prislėgtais vur; u žmonėmis.... li*o 
I0- Robinsonu* Kražius. Graži ir moral;lt.i pa- 
į *ka. Antra pertateita laida. Chicago. Iii. 
j pusi. 83................J.............................. fc£5c

■rj bk-ago. 11L, 1809. pusi. 23. Graši apysakėlė:
■ t ^aip turtingo prekejo -nnus apsivedė’ su var
ta' ‘ Kingą ntergina te laimingiau gyveno ui kitus,
■ j su turtingoms spaivedusius............ . ........lOo
F 1O Detfe a>Važiava. Komedija viename akta. 
įt€ Pagal fe ūkiška sutaisė K.B-* te M. P-is. Chb
■ ' eago, IU. 1WZ, pusi C2. Šita komedija buvo 
m keli* kartu* lošta lietuviškos draugyste* Pe- 
[ terburgo. Maskoliuje. Ji yra maskoliškosd valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į

i Lietuva parsiųsti, Maskolijos valdžia jos par
siuntimo nedraudžia..«....:.............;...0Oo

’C M. P-is. Chicago, Iii. ĮSOS. pusi. 48. Šita 
,o knygute telp kaip ir No. 210 yra Maskolijos 
P cenzūros daleis ta ir. gali būti Lietuvon siun-

Čiama.................    -15c
L 30 Mindaugis Lietuvos karalius. Chicago. III.
I 1900, pusi. 86. Išoriškas paveikslu* iM nkiuoae 
L. aktuose. Lenkiškai parašė Julius blovacki, 
pi lietuviškai vertė Vincas Kapsas (Dras Kiaiir- 
L , ka>. Knygelė paskirta ypatingai mylėtojam* 
PDteatru................... Į.......................  ,.03c

Žile golvou.—: velnias vuodegon. Komedija 
ta viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-is, 

Cbicago. 111. 1902, pusi. 31. Šita knygute telp 
g-' kaip ir No. S10 yra Maskolijos cenzūros dalei- 
1 "a ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo
|d71 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu žmo. 
1 nė* nuolatai žiurt bet ju gerai nesupranta. 
I Chicago. III., 1894. pusi. 76. Sa pavęikslais. 
I Parodo iš ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
F ir sniegas; ka* yra debesiai, ant ko jie laikosi?*

r3 Mokslas apie žeme ir kitu* svfetus. in bn- 
, -Vi Ir nabaiga. Chicago. IU. 1896, pusd. 266. Su 
□ paveifslėliai*. Aprašo ka* yra ženiė.. fe ko ji 

ausideda. ant ko laikėsi ir kaip sųk:i4i„kas yra 
aauiS, 'žvaigždės. menulis ir kiyfp jos toli vic-

* na ntx>kitos; ka»yr« piianetoš, kometos ir ki- 
k tos rotai matomos žvaigždės.Yra.tai vienatinė 

knvga. iš kurtos žmogus gali tikrai apsišviesti
Į Prekė..........................................   75c
L Drntnoee, gražiuose apdaruose .......SI.OO
L 75 Aritmetika. Knyga išsimokinimui rokun- 
į dų. Prekė........ . ..........................  ...05o
I SO Biologija a>te Mokslas apie gyvu* dulk- 
| tus. Pagal prof. Nusteuma sutaisė Szernas, 
Į Chicago. IU.. 1901. pusk H7. SU paveikslėliai*.

, Tai yra mokslas, kokiu bodu radosi sutvėri
mai ant tpusu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 

f- nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu, 
įt žvėrių ir kitu sutvėrimu.......... ................ 4Oc
f Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
| A- Bacevičia, spauda „Lietuvos,” Chicago, 
J III. 1908, pusi. 209. Knygele su daugeliu pa- 
į veiksteliu: py vuliu,vabalu, žuviu, žmonių, me- 
[ džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta- 

R mai Ūatekina gamtos istorija, ypač tuos da- 
/ {tekus, ant kurtu žmones nuolatai žiuri, betJu 
g^^erai nesupranta. ............  50o

*8 Gamtos pajlegos te kaip iš iu naudotis. Pa
gal B it nėra sunuM Szerna*. Chicago, III. 1904 
<>usl. 238. . Svarbios moksliškos verte* knyga, 

..su daugybe paveikslu vvairta ** .inerijn ir 
81 kitokiu prietaisu ui išnaudojimo gamtoms 

pajiofc-A.-- yi-lr...........................  ....SOc
ręo Iš kur atsirado musu naminiai gyvuliai te 

^anginam! augmenys?Pagal Lunkevičiu sutaisė 
t Szernas. Chicago, 111, 1901, pusi. 73. Su paveik- 
J slėllais............ . ...........  :2Oc
1125 Kaip gyvena augmenys? Chicago. III, 1901, 
■’ pusi. 129. Su paveikslais. Aprašo yvairius mu- 
H su žemės auga) us. ja judėjimą, atmainas gy- 
įj, vi ir plštojitnssi nuo menkiausiu augalėlio iki 

didžiausiu ir tobuliausiu.....................35c

C57 Istorija Suvienytu Valstijų Sztaurinės A* 
metikes; Chicago. IIL. IW6 m. pusi. 364. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki Čia 
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai iš Huropo* pradėjo Amerikon plaukti, ko 
klos kart* buvo, už ka kariavo ir kokiuose me
tuose; k|ek prezidentu buvo, koki ir k tek ku
ris geru šiai žemei yra padare*. Teipgi telpa 
Suvienytu Valstijų konstitucija, kuri yra re i- 
kaiingfansla Amerikoje gyvenančiam dėl su- 
pr u nuo kokias ji* čia turi tiesas, kaa jam yra 
Valia daryti, ka* ne,M... . ...
Apdaryta................................................H

O5M Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų ir 
kn. Kraučiuno prova su laikraščiu ••Lietuva” 
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Chiesgro. IIL, 
visi. SJfr. Yra čia surinktos visos tikriausios 
žinios spfe Chicago* lietuvius ir visa kn. 
Kraučiuno prova, kuri tesėsi per 5 dienas kri- 
minaiiškaine sude, žodis in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno, 
“Lietuvoe’’ išleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicago* šv. Jurgio liet, bažnyčios V1.O4Š 
Apdaryta.......................  81.50

007 Kražių Skrrdynė ir joa pasekmė*. Paplete 
kn, J. Ž.. Chk ago, IIL. 1887. pusi. 97. Aprašo 

. ana teisu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai 
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, mu
šė, šaudė ir plovė* nekaltus žmones, išgriovė 
altorius ir uzpečėtijo bažnyčia....L...15c-

080 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Paraše S.
M. Išleido T. M. D. pusi. 47. Chicago,, Iii. 
Knygute aprašo visa smogaus gyvenau* ant 
žemes nuo pat jo ttsiradimo iki pasiekiate ci
vilizacijos. 25 paveikslėliai penalo kliovės 
žmonių vartotu* akmeninius i n rauktus, na-

• muslrtt................. . .................. J. a 1O®
075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1328 Utį 1430 m. 

Parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis. 
Chieago, iii., 1899. pusi. M. Yra tat aprašymas 
Lietuvos »t» Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mė*. Kaip lenkai t -a* teigė su Lietuve* kuni
gaikščiais: Keistučiu, Vytautu fe kitais, ka 
perskaitė suprasite, ar niuiu* prietelystš len
ku naudinga, ar blėdin^S-..^.... .  15<*

O7N Lietuviu protėviai Mažoje Azijoje nuo se
novės iki jie pateko po vaidila per*u. Parašė 
Ltetuvoa Mvtetojas, Chicagū. IIL. 1899. pusi. 
283 ir 4 didelės mupos, parodančios vieta*, kur 
senovėje lietuviu protėviai gyveno 6e0 metu 
prieš Kristaus gimimą........... ,....5Oc

703 Po priedanga Sventinybė* Istoriška apy
saka iš Rvmo laiku, parašė K. Pustert, vertė 
K. J., Odesoje, I9Č6, pu»l. IU)........ 25c

7OH Rašto Istorija. Pagal A. B. ScbnltzerĮ 
sutaisė Serus*. Chicago, 111.. pusi. AM. su pa- 
vvlksiai*. Aprašo kokiu bud u žmouės rašyti 
išmoko, kaip išdirbo raštf kiekviena žmonių

• tauta, koki raštai buvo senovėje, daug metų
prieš Kristų, kada žmonės vietoje rašto varto
jo mazgelius ant šniūrų, išplauttymu* ant 
medžio, iškauojimu* ant akmens, piešė pa
veikslus, ir tik nelatei seniai dnėto iki *>a- 
dieninjo alfabeto, teip kad pa»idirb-> sau ku
lias dešimti* ženklelių Gitarų), su kuriai* da
bar gali [tarašyti kiekviena žodį ir visk* ap 
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra 
tai knyga, kuri fetikro žmogų interesuoja, pa- 
rodydama kaip toiųrfiuost. ant sviete ra- 
Iras..-.......................................................$1,00
* Apdaryta......................;......................$1,25

720 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėri*. Chicago 
III., 1898. pust. 94. Su paveikslai* ir majiomi*. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visas 5 dalis 
sviete ir vi*a žemės-istorija, teip kaip didelė 
geografija. Ji gerumų lai atsako reikalam* 
pradiniu mokyklų............................... 25c

732 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R. 
Vipper, vertė iš rusiško* kalbos D. Su paveik
slai* senovišku liekanų ir 5 kolioruotai* žem
upiais (maporais|. Chicago. 111.. 19U4. pu*!. 
3U6. Yra tai tikriausia svteto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. iki nupuolimui Rymo viešpatystės 81.00 
Apdaryta..................................  81-05

851 Anie turtu išdirbima. Parašė Schram. ver
tės. Yf.. Chicago, III.. 1900. pirai. K». Veika
las gvildenanti* politiškąją ekonomija.kokiai* 
keliais Išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir 
kaip atsiliepta ant draugijoj gyvenimo..35c

800 Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus. Iš
leido T.M.D.. Chicago, Iii., pusi, 76. Yra tai 
baudžiavos istorija, kokiu budu ji Lietuvoje 
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
rė, kada ir kaip tapo panaikinta............. 15q

801 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. Iš 
rusiško išguldė V. Gintautas. Chteagū? IIL 
1903. pust 41. Išrodymai kaip lenkiška kalte 
sunaikino ir sudemoraiizavo Ltetuva ir kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai.—.15c

870 Dvyniai Vagtn. Paraše kn. Dembskf*. II- 
• leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa

veiksiu ąutoriaus ir paveikslėliu Loakoono 
grupes, Chicago. Ui.. 1908. pusi. 8®, Knvgeiė 
patiekta reikalui pakėlimo moteriškė*. Ji nu
rodo priežastis, delei kuriu moteriškė tapo že
mesne už vyriški ir paduoda rodykles ant to* 
pakėlimo.................. -05o

IBOtf Mažas Aukso Altorius, 
prastais drutaU.apdarals. auk
sintais kraštais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotomis 
btat-Hmis. su ksbuta....

WORCESTKR, M A SS. 
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

G1LBERTON, PA. 
J. Ambrazevięsiua Box 4

PITTSBURG. PA.
Fort. J. Bagoczius, 1914 Aun 84.

. NEVY HAVEN, CONN.
(K. B lėlaiti*, 217 Ferry 8k

MOUNT CAliMEL, PA.
Jonas Bauis Boz 541

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į 
Europą iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžčs ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelione kaštuos.

tAIVO VARDAS Kompanijai vardas
Psrtas 

ii ksr (įplaukia

1HO1 Maža* Aukso Altorius, pra
stais, drūtais apdarais, auk
sintais kraštai*, te apkali- > 
mo.... . ..........,,n.,...OOo

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele,

Pavesta Lietuvos Katalikilkal JaunuemeneL
Knygeles n-.t«ra2UXlM- PusUpoi ISO, steos % salta 

J/až-uuriu, gratiavtia ir 
m.ildoŽHyyš nritit JVižios, miš
parai ir nplikacijoa Ukalbant lolg- 

' ^/MJtai ir litt^riUai. Turi t ims rrUaiing<is 
malJat ir kalmiiarl^Į Uipkaip MdtUkni- 
ga. Balta plona grra popiara. Čia yra jos 
partiktlHiai IrprtUt: .

EA8T ST. LOUIS, ILL.
F«lix J. Galmloas, 537 Collinsvill® Avė.

BROOKLYN, N. Y.
E. Froomes, 73 Grand at.
4. Diržulaltis, 155 Metropolitan ava.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-n d 84., j

BALTI MORE, M D.
Wm. J. Morran,

B. E. Cor. Sharp A Camden
J. Diemedis, 531 Columb a aro.

J. Luis, 22 Graan st.
BROCKTON. MASS.

Jonas Pocius, 14 lutervall®st.'

str.

Teipffl gulima gauti mus Kalėti* 
doriUM pa* MZ1I14 lietuv|[4jt: 

Jurgis A Ilsia uc k a s, C.iffora, III.
J. M. Juries, Jolimlon City, Iii. 
T- Czuprinsk&s, Slėgė r, 111.

Jo*. lUwat; 1003 M ar kelsi De Kalb, III 
Ant. Nurkaitla, St. Charles, 111.

No.1901.
Juodi, kisti, drūti a®, 

dlmo apdarai, išrodo kaip 
•kūrintai, gražus fe*p®u*U 
ištnargin linai. lapų kraštai 
raudoni. Prekl... 400

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, Išrodo lyg 
•kuriniai, gražus iš* pa uiti 
išmarginimži. auksuotas 
kryžmi* aut šono. aukwo- 
U lapų kraštai. Prekė 5Oe

No.1903.
Juodos franciu likot 

•kureįė* kieti lygu* apda
rai. naktiniai parašai ant 
tono U nugaros, lapų krat- 
tai begotai raudonai auta 
•uotl, rundlni kampai

Prekė 7Ao

No.1904.
Juodo* francuziiko*ly- 

gtoa * kure D*, miakital 14- 
kimlti apdarai, kampai 14- 
marglnll, aukzlntal parašai 
ant nagam* ir tono, raudo
nai bagetai aak*intl lapų 
kraštai, rundlni kampai.

I*tvH$1 OO

206 8 Geness® st., 
Alei Vlenbiak^s, 
. Chat Jurkus, 

A Sadauskai, 
Antai)as Slodkus, 

Girnius ir Guzewiczla, 
Jonas Jszavltas, 
Vidc. Zorskis,

Wauk®gan, Iii.
Springvalley, III.' 

Grant Works III.
Oglesby, 111.'
Aurora, IU.

Bonld, III.
Ladd, III.

Herrtn, III.
Melroae Park, I1L

Oslhnavill®, Ui.

Aj. KTEAMER............l...
AMERICA.,.................
BLUECHER.............. j.. .
HARBAROB8A.... 
BREMEN............ *..........
HRANDENBURG 
HALTIC.................
RATA VIA...............
HRE8LAU...............
CANADA.;..........
CYMRIC................. .  J .
CARMANIA.........................’
CAMPANIA.......... ..............
DARMSTADT....... J........
DOMINIOM..........................
OA88EL.............................
CEHEMN1TS...................... ’
EMPRE88OF IRELAND.. 
E M PRbSS OF BRITAIN... 
ETRURIA..........,..1.........
FRIEDRICH d. GROfcsE.. 
HAVERFORD..........17....
HANOVEB................ ........
IVERNIA.........  ........
KRONPR1NZ W1LIIELM. 
KAI8ER WII.HELM jį.... 
KRooNLAND..........Į.........
KA1SER AUG. V1CTORIA 
LAKE MAT1BONA L.,.. 
LAKECHAMPLAIN........
LAKE ERIE............. ....;
LUCAN1A................ ....
MAIN.........................
MAJESTIC................. ........
MERION ............... .
NEW YORK ............ . ...
OCEANIO............. .  ........
PHILADELPHIA.. ........

Hamburg American

North German Lloyd

White Star 
Hamburg-American 
Nori h German 
Dominion 
Whit® Star 
Cunard

North German 
Itominion 
North German

Canadian Pacific R.

Cunard
North German Lloyd, 
American |
North German Lloyd 
Cunard • <
North German Lloyd

Ib d Star 
Hamburg American 
Canadian Pacific

Lloyd

Lloyd

Lloyd

New York

Bal ti m ore
New. York

Portland 
Boston Masa. 
New York

Baltimor® 
Portland 
New York 
New York 
Jt. John N.
Montreal. Que. 
New York

Philadelphia 
New York 
Boston Masa. 
N«w York

B.

St. John N.

Pa

B.

PATR1CJA 
PREToRIA 
RHEIN .... 
HAXONiA .

Cunard
N<»rth German I.
White Star
American
American »
White Star
American i
Hamburg American

Joyd
New York 
Philadelphia Pa.

£few York

^■Q&5 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa- 
gal Bittnej' .utaisė Szernas. Chicago, III., 1905. 
pusi. 113ęt(i paveikslais. Aprašymas visokiu 

’ veislių bakterijų, mikrobu, bacilliu ir kitu 
k smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau

sias ligas terp'žmonių, kaip tai: maru, cbole- 
F ta, raupus difterija, sifilis yra geriau žinoma* 
~ J 'jr. ng pranduzligč. ir tL.

• 13 Paėjimas orgarJško svieto. Pagal Bittneri 
SJJiutaisė szernas, t nisago, III., 1905, pusi. 137.

paveikslai*. Yra uiistorija augmenų ir gy- 
Einannosenu seniaušiu laiku pagal moks- 
Ekus fetyrinėii mus susektus požeminiuose 
luogsniuose. Knyga dideles moksliškos ver
gs........... ..........................  : š5c
R Senu Gadynių Išnykę Sutvėrimai. Pūrai 
iutciunsona sutaisė Szernas,Chieago,Ill.,190Q, 
Inai. 376. Su paveikslai*. Aprašo seniausiu ga- 
įvniu y vairia* sutvėrimus gyvenusiu* ant te- 
bė* dar prieš atsiradimą žmogaus. Sziandien 
to sutvėrimu kunu* žmonės kasdami gilius 
[alinius, kanalus, ar imdami iš žemės anglis 
landa žemėje. Tnlu sutvėrimu atrado čielus 
besugadintu* kanu*, kurie šiandien yra išsta
tyti yvairiuose mušėjuose ir iŠ ju žmouės mo- 
rtaaai pažinti, kaip senavra musu žemė, kiek 
laug milijonu meta reikalavo pakol ant miru- 
[io žvėries kūno užaugo eilė žemės keliolikos 
Sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že- 
£ės sluogsnlu, kuriuose tu sutvėrimu kunu* 
Lnda, mosklinftai apskaitė kaip sena yra mu- 
to žeme ir kaip seniai atsirado ant jos žmo
na ................................... ..................... ta* XVLpdaryta  ............. .........................,!tl—5

17 Spėka irMedega, principai prigimtinio stt- 
Mdymo visatos drauge su morališku mok d u 
knt anu paremta.' Visiems suprastinai parašė 
ferof. Dras L. Buechner. pagaJ XIX vokiška 
laida sn mažai* pridėčkais iš senesniu laidu 
Krtwviš»rai pergnldė Dras J. Szlibpes, Chicago 

talll. 1902, pnsl. 380, su paveikslu ir biografia 
Iruialfau*. Yra.tai mokslas gvildenanti* gam- 
Btos dalykus, kuriuo* žmonės vadina Dievo sa- 
Brėrivmn ................................*1-50
Kgražiuoiė, drūtuose apdaruose......... ėiž.OO

•SOc

ĮfTiflaO- Įsi. s *«*V*V izastas. ——• -
’noti tasda bus svieto pateigs tegul perskaito 
Šia kfOT®!®..^.......r............... ...................1O,>

Rusiškai parašė Rubakin’s*. Verte Dru- 
I«V6 Išteido TKD , Chicago, DL. ia00.pusl.33. 
£ mveikstėltate. Aprašo visas vandens 

L ~rm£nas ir veikme®: kaip y® perritetėte te 
Cvt. in viriu ir tenai tveria debesiu*, debesiai 

stvėserkHčtvi in vandens lėlius 
!r sntego lustelius ir vėl krtnts ant žemės, te

it ’raSS upe* ir upelius ir klojasi po žeme, 
kur vė^eikia ta piti darba, ka u ant vteaus

k*t **»mėAstort}a. Parašė S. M. teleido T.M.D., 
f*! III 1SKM pusi- 5ė. Su paveikslėliais. 
IPagol^nok/lteka ištyrimą aprašyta kaip ir per 
Iktek: »žin tvėrėsi žemė kokia snt to. ptr-

•*£

L Chicago. IU ĮSOS, pusi. ®87. Yra tai svarbtau- 
knvfl’a anie visas musu pašau-^te'molrallšk* knyg*ypte-vteM mu«o . .

£I7teka J li ^u/purtu javelkslu matysite 
Gražia, prasta ir btauriu. tulu visas

Kaitas Henta* sako: ..Sutvėrė 
vas Smogu aht abrozo ir paveikslo savo, bet ĮažvSrms i tulu žmonių veislių veidus,!mato- , 
me Atafeli nevtenoduma. tada nežino kurte iš 

s

Cbicago, 111., 1900. pusi. 40. ni knygele ap
rašo kokios kada kare* buvo- kaa buvo ju 
priežasčia. kiek tos kaštavę, kiek bfedes žmo
nėm* padare ir daro, ir kas į jas žmonija stu
ms....................................................................lOo

01O Kaip Ma koiljs persekioja Lietuva. Pagal 
L’opprėssiot. ru**e eu LHhunnie, suplėšė kn. 
V. Dembskis, Chicago. lŪg 1900. pusi. 15, lOc

971 ržmušimas.caro Aleksandro IT. Paraše ^0 
na* Gražys. Išleido Susiv. Liet. Laisv. Chi
cago, III., 1903. pusi, 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! revoliucijitke judėjimo 
Rosi jo j, kova su carizmn ir, kaipo pasekme 
tos kovos, užmušima minėtojo caro...I5o

1135 Hygiena. Daktariška knyga arte moks
lai apie užiaikyma sveikatos, iš kartos gali te 
pagelbės daktaro išsigydyti nuo daugybes li
gų, Cbicago, UL, 1897. pusi. 132. Szita knyge
lė privalo rastis kiekvienuose namuose, nes 
kšs ja sa atida perskaitis, pa taiki* apsisaugo
ti nuo tūkstančiu ligų, užlaikytičiely nėję svei
kata, pailginti savo amži ir užauginti sveikais 
ir tvirtai* savo vaikelius.......... ’.........35e

1150 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piešiny* 
Dro L. Wehiam. Iš angliško išguldė kun. V. 
Demtekis, Chicago, III., 1900, pusk 29,....15c

1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pagal OI- 
lendorfa. Harvey, Maxwell ir kitus surašė J, 
Lauki*. Chieago IIL, 1906. pusi. 307. Yra tai 
praktiškiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam pėr save te pagelbės mo
kintojo. Jos žodžiai yra surašyti trejopu bu
do: kaip rašosi, kaip tariaši ir kf reiškia. Szi 
knyga yra teip gerai sutaisyta, kad iš jos žmo
gus, nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai 
išmokti angliška kalba.........$1,50

Apdaryta........................................... $1,75

1320 Žodynas Hetnviikai-angllškos kalbos Ida. 
li*I>. Sutaisė A. Lalu, Cbicago. Iii.. 1908. 
Pusi. 382. Czta rasi visokius lietuviškus žo
džius išguldytu* angliškai. Kiekvienas žodi* 
paženklinta* kunlvoms literom* prie kokio 
Skyriaus gramatikos jis priguli. Knygos for
matas 6x9 colius. Kieti mėlyno audimo ap
darai, sidabrinės literos ant nugaros $0 ,OO

1327 Žodynas lletuvilkai anglilkos ir angli- 
škai-lletuviškos kalbų [abi dalys — I te II. k 
y.. Kr. 1326 ir Nr. 1S8] vienoje knygoje. Yra 
tai reikalingiausia knyga norintiems gerai 
pažinti angliška kalte. Formatas ir apdarai 
toki kaip Nr. 1328....’........  $0.00

132R Žodynas snglišksi-lletnviškos kalbos 
[dalis Ilf. Sutaisė A. Lali*. Chicago, Iii., 
1606, pusi. 836. Čia rasi visus angliškus žo
džius Išguldytas lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžio* angliškai tartL telpgi kiekvtyž 
nasžodts paženklintas kuršy voro* literoms 
prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli.

* Knygos formatas 6x9colius. Apdarai, nuga
ra ir kampai drūtos, gražine morokko skuros, 
šonai audimo, ant nugaros parašas auk 
so literoms, lapų kraštai tearmnruoti 4-1,00

1329 Žodynas. Tas pat* kaip Nr. 1327. tik pil
nai apdaryta* brangia, gražia morokko oda 
[čia audimo nėra nė biskio].... $7,00

1302 Gyvenimas §v, Tėvo, Popiežiau* Bene
dikto fX, valdžiusio apaštališku sostą Ryme Į 
nuo 1083 iki 1044 metų. Kas nori pažinti po
piežių Iventinybj, tegul perskaito šitg kny-

1420 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėji- 
miški, moksliški ir draugijiškai politiški. Au- 

, • tra laida su priedu, Chicago, UI., 1901, pust
311..................................................................OOc

140S Lietuviška® Sapnininkas, surinktas iš 
daugelio svetlmtaatisku sapnininku ir surėdy
tas pagal tikra persiškai egiptiška sapnininką 
— su 310 paveikslu ir aprašymą planetų bei 
paslapčių, kokias senovės žmonės vartojo in- 
spėjimui ateitės. — Geriausiai^šguldo viso
kius sapnas, Chicago, IU. 1895, pusi. 206 5Oc 
Apdaryta*.. . ..............    05

,i ■ į
1512 Priedelis prie lietuviško klausimo. Chica

go, III.. 1905, pusi. 38. Politiška* Lietuvos
I klausimas............... ......................................15o

1515 Naujas Pilnas Orakulas arba knyga bar 
i tu, mona ir visokiu paslapčių, ir praktiška C.

C. St. Gertnain Deluažinystė, su paveikslėliais 
Surinko ir išguldė iš svetimu kalbu J. Laukis, 
Chicago, III., 1904, pusi. 418. Knygos formatas 
6x9 colius, ant virtau* apdaru kolioruotas pa
veikslas burtininko ruimo. Yra tai dužiau
sia te praktiškiausia knyga monu, burtu ir dal- 
nažinystės mokslo............../.........-t8 OO
Apdaryta..SS.50 t

suoti lapų kraltai.
Prekė 5Oo

No.1905.
Kalto* zkuratez 

drūti apdarai, gražų* ita

No.1906.
Baltos skun-14* m Inki

lai iškinritj apdarai, par a- 
kn galą bėga auksuotos 
■ostoa, aaksuotas kryžių 
J ant nugaros paražas, 
mksuott lapų kraštai, run- 
ŽtnlkampaL Prek&OSo

kieti

No.1907.
Baltos eriuloldos gru- 

šus apdarai, terodo kaip 
balčiansiM slontau* kat>. 
las, čyrta. slidi, žvilganti; 
ant tono s iksnotas kieti- 
kas ir kvtetkate žaliatefr ki
tokių parvų lapeliais, ma
dini kampai, lapų kraštai 
begotai sukslail, su viena 
kauline ant vidurio kabo
te. Prekš____ |1U5

Kalendoriai 1907 metai.
Visiems „Lietuvos“ skaitytojams pa

siuntėme Kalendorius pacztu, o įkaity- 
tojams žemiaus paminėtu miestu, pa
siuntėme „ezpresu“ pu „Lietuvos“ 
agentus, pu kuriuos paminėtu miestelin 
lietuviai teiksis aublszkai atsilankyti ir 
uvo Kalendorius puilmtl.

* NEW YORK, N. Y.
A. Lesnievvskis, 144 E.Houston 84.

So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gandrelis. 287 3-rd Street

NEWARK, N. J. .
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.

A. Stanelis, 66 West SL

BROOKLYN, N. Y. 
Btan. Rinkevviczlus, 78 Grand si.

8HENANDOAH, PA. 
Andrius Macais, 131 8. Malasi.

SCRANTON, PA. r 
Jos. Petrikis, 1514 Ross Avė.

WATERBURY, CONN.
Jonu ŽemanUuckas, 39 W. Port®? 8t 

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 21 Piešiant 8t., 

BALTIMORK. M D.
L. Gavvits, 2018 N. Washington st 
Jonu Želvis, 711 W. Lombard st.

J. Luls, 20 8o. Green st.

PHILADELPHIA. PA.
K. A. IgnotMk 1028 8o. 2nd S

Geo. A. Dzėdohkaa.
Frank Kriszezlukaitis,

Chicago IleiphU, 111.
Karolis Vilkonis,

628 Reynolds Ave.,t Kaasas City, Kana 
J. Balsevycsia,

31 Nalad® st., Montreal, Canada.
J,ui. Klapatauokas,

Port VYasbioglon. \Vis.
V. < 1 rabauckas,

1334 8c. lQth st., Shebeyfan. Wis,
S. Grigaliūnas,. Wilbur4oo, Ind. Ter. 
A. Paul įkas, 6!8Aai)*L, Hammond.Ind. i 
J. Ralcsiunas, ‘ Eaat Chicago, Ind. 
Jos. Daillda (SolluWk £ W®at*Jte, IIL 
Jos. Masiliūnas. Indzapa Harbor, Ind.

Frank Goodrich, Cllnton, Ind.
Jonas G rite,

273 Jefforson su Ci®veland, O. 
Klemens Klapatauckas, Kenouha, Wis.

Virsi suraižytųjų miesteliu lietuviai 
tegul apai lanko pas nurodytas ezionai 
ypalas ir visi gaus „Lietuvos" Kalen
dorius dykai.

K ti vist lietuviai, kurie Dorotu gauti 
musu Kalendorius, tegul mums jrisiun- 
ežia mark® už 5c. ir savo gera adresa, ' 
tai mes prtMusime sbu Kalendorių psr 
paeita kiekvienam, kurs tik pad uos 
gera savo adresa.

A Olszewski«,
„Lietuvos“ issleistojas

024 33r<I St. CHICAGO. ILL.

NAUJI TAUTISZK1

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab 
rozai).

1, Didis Lietuvos
Vytautas. ‘

2, Didis
Keistutis.

3, Didis
Algirdaam

4, Didis
Gediminas

Paveikslų miera 22x28 colių.
Preke 35c kožnas.

Nusipirk po vieną šių pa veiksliu, 
galėsi gražiai papuošti savo rui

Kunigaikštis

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

o
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI, 

924 < 33rd st. Chicago, III.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir. Chirurgas

3255 S. Halsted nt., Cbicago, III.
Gydo visokias Ilgas moterų, vaiku ir 

vyru. Taplgi turi didel® praktika ir gy. 
do pasekmingai vjgokia^, limpanczias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyru ligas 
Daro operacijaa pasekmingai.

DENTISTAS

0FFI8AS—Kampas 81-mos Ir 
South Halstod Gatutu ::::::

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKM

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
NORI. DaR^K CSV A RANTUOJA. II

8AINT LOUIB.........
mraf valdersee
ST PAUL,..;........ .
TAUTON1A...............
UMBR1A.....................
VADKR1AND..........
WEKTERLAND.......

YORK... 
VASARA

MASABA........
MINNEHAHA

North German Lloyd 
Cunard 
Red Sta r 
American 
Hamburg American 
American Liue 
While Star 
Cunard 
Red Star 
American \ 
R> d Star k 
N iri lt < <erman HJoyd 
American 
Red star 
American

Boston Mass.
New York

New York

Philadelphia Pa 
New York

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

į Cbięagos į New Y orką.............. ..
„Bostoną.............. ...........

M „ Philadelphią................ .
„ Baltimorę.................    2
,, ’ „ Montreal...................... .

Diena nelau
kime

Valanda 
((plaukimo

l*
vt

 ti
ek

 die
nų
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Šifkžrtė kaštuoja 
■no Porto į

TiUg įEyėtku- 
nūs

VaMrio 3 7.30 ryto 12 87.80 37.93
Vasario 16 8 ryto 10 37.80 37.95
Kovaa 4 5:30 ryto 10 37.80 37.95

99 

Kovas
28 10 ,, 10 38.15 38.20
28 10 „ 11 38.15 38 20

Sausio 23 2 diena 13 36.65 36.70
Vasario « 7 ryto 7 41.80 41 95
Sausio 12 3 ;30 po p. 14 37.80 37.95
Kovo 21 10 ryto 10 36.65 36.70
Sausio 12 2 diena 10 36 05 35.70

• • 29 4.30„ 9 37.80 37.95
Sausio

22 8 ryto 7 41.80 41.95
26 12 diena 7 43.80 43.95

Vasario
18 2 diena 14 36 65 36.70
2 2vakaro 10 36.65 36.70

14 10 ryto 14 36.65 36.70
Sausio 16 2 diena 10 38.15 38.20

25 12 diena 6 37 90 37 95
16 8 ryto 6 37.90 37.95

99 12 2 diena <8 41 80 41.95
*> 271 10 ryto 10 38.15 38.30
tf 24 10 „ 9 36.65 36.70

Sausio 30 2 vakaro 14 36.65* 36.70
Vakario 5 5 ryto 9 38,30 36.45
Sausio 22 2 vakaro 'Į 44.15 44.20
Vasario 12 6 ryto 7 44 15 44 20

• • 6 11 diena 8 39.80 39.95
Sausio 26 3 po piet 10 37.80 37.95

• ® 30 12 diena 8 36 65 36.70
a® 19 12 diena 9 36 65 38 70
• • 22 U.20dien 9 36 65 36.70

JVasrrio
21 2 diena 9 43.80 43.95
21 10 ryto 13 38.15 38 20

Sausio 31 10 „ 7 43.80 43.95
ta*. 20 10 „ 9 36.65 36.70

Sausio 21 10 „ 9 39 80 39.95
Vasario 27 5 ryto 9 43 80 43.95
Sausio 26 9-SOryto 4380 43 95
Kovo 2 < M 14 37.80 37.95
Vasario 9 2 diena 14 37.80 87.95
Vasario 9 2 po piet 14 37.80 37.95

99 11 10 „ 14 36.65 36.70
> •• 11 5 ryto i9 36.30 30 45
Sausio -23 1 diena 7 39.80 '39.95

• a 19 9 vakaro 8 43.80 43 95
Vasario 23 • 2 diena 10 37.80 43 95

f9 15 9.30ryt. i 7 43. bO 3795
• a 2 8 rvto 43 80 43.9.5

Vasario 2 8 ryto 8 41.80 41.95
a a 13 11 diena 8 39.80 39.95

Sausio 9 10 rvto 9 36.65 38.70
Sausio 30 7 ryto 8 39.80 39.95

*-9 » 30 10 rvto 10 38 15 38.20
Vasario 26 9.30 „ . 9 36 65 36.70
Sausio 16 7 8 39.80 39.95
V asa.no 16 9:30 rvto 9 33 65 36.70

»» 2 930 „ 9. 36.65A 36.70

Amerikos geležinkelio

...........$16.00
............ $16.00 7
............ $15.50

Žemiau
* 

paro-

..115.00
. J15.00

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

Ii Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų. , ”

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

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

j ■ A. 0LSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III

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

SLENKZ

Jobū’s Supply Novu, 22 Sta.

tai nelauk kol j to Viliuku 
. autliBk*. Dailu*, tanku 
Air Ugi plaukai padalin- 
r žniogu ir yra didžiauilu 
h. grožybe* tarta. Jaha't

_/iaiTirtląa įsaknl*, iu 
9 >uigia apartu augint* 
lt vieton Užpuolusia ai 
.susUi* haulūį, ssnlnlns 
dsHftia ir ilgo, plauku*, 

įlsznalkina p tetek a te* ir 
visokius ntczyztutuus 
galvota.»- Žilus plaukų* 
nugratina in natūrali*? 
ka pnrva. Tukstanczia

k dailiai*, retais, nuirtu 
f uuslal* plaukais ar pra

Kaulai kur tu 
bejet? Nuri pas 
Petrą Suleki n®s 
labai isztroszkes, o 
pu ji galima alsi- 
vedytl, n®s jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varskaalu, gardžia 
rusk a oczlszczena 
arielka, cigarus not 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, lai Jau 
ilgiau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl vėsai i u tr mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu 
susikalb®ti angliszkai, Ateikit® pu ma
ne, oass jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
Isz kitu mi®®tu galite gauti pas snaae 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Aubarn Chicago, IU.

Dirbtuve Popicru I ^ieeiiaius.
Naujausio iazdarbio popšeru laiš

kams po 15c. tuzinas, 6 tuziaal ei 8 1.00. 
Sstoroinkai ir nesziotojai tari <J»d®li iš
darbi apt sausupopieru. AtaUssukit®

F. MllMAUBkM.

daugiau 
kaip pa* 
tai męs

savo

ADRESAI
CENTRALIŠKO VIRŠININKU 
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentu = P. W. B iri tonas

205 W. Oak St., Shenandoah, Pa.

Vice-Prezid. = J. Taraila,
22 Star 81, Ansonia, Conn.

Sekretorius = M. J. Damijonaitis.
.3120 So. Halsted SL, Chicage, III.

Kasierius = J. Skrituisku,
26 Broad SL, New Britaln, Cenn. 

KASOS
A Ramanauskas,

Darbininku Kalendorius 1907 
metams.

Pusi, virsz 100. Preke Amerikon 25 
kapeikos. Kss daugiau ima, gauna 33^ 
rabato.

„Naujoji Gadyne“
Vienatinis darbininku laikrasztis Lie

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

Jurgio Prospektas No. 39
Vilnius (Lithuania-Russia)

GLOBĖJAI:
122 Essex St..

824 Bank 8L, 
Watsrbury, Cenn

Knygius = H. Paltanavlčia,
15 MHIbury SL, Worc®ster. Mass.

A. J. Povilaika,

Drukuojamos MMzinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Mastine.
Masziua Odeli Typewriter No. 4, 

kurios iksziolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti ui........................... $6.05

Mat mM nupirkome uitu maszinu 
1000 isz vienos subankrutyjusioe firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
gi ai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka 
in fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamos 
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iuparduosime, Ui jau 
kitu telp pigiai negausite.
. Kitas reiks pirkti iu fabriko, kur jos 
kasztuoja po 810.00. Tai pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.95 pu:
A. 0L8ZEV8KL

291 83rd 84. Chicago, 111.

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po......... .. ...........52J
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po....... 52
Viri 1000 rublių, rublis po...................51>

Pri® kiekvieno siuntinio reikta pridėti 
30c ant pačio kaštų.

Jei nori re, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvos’redakcija.adresuodami:•

A. OLSZEWSK1 
024 33rd Street Chicago, IU

„LIETUVOS ŪKININKAS“ < 
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz- 
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. 
Iszei na du kartus per savaite ir* Vii 
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios isz visos 
Lietuvos ir kitu krasztu sv.etor Lietuvoj 
metu preke $1.60; Amerikoje $2.50 

Kam yra miela prigimta szalis tevyne- 
Lietuva, tai irisiruzyktt minėtąjį laik- 
ratzti, o žinosit'ku ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo5 centai Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 S.Halsted st., Cbicago, 111-

Naujas galiūnas.
Frank Auszkalnis, paeina# isz Kauno 

gub., Raseinių pav., Naujamieszcsio vai., 
Tuneno kaimo, atidarė nauja lietuviszka 
karcziama, kur galima 
geru ir szvieiiu gėrimu, 
cigaru. Uitai lietuviai 
adresoi 

' ISO W. 18th sų
4

gauti visokiu 
t®ipgi ir geru 
■•pasairsikit®

Oklosgo, IU.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber of Cemmerc® BMg., Room 709 
S. E. Camer L* Salia ®M Waakii»ęten Street* 

CHICAGO, ILL. 
T ELEPHONE MAIN 3642

-r—gT—i—r ^'i-1 . ..JWS=

Lietuvy® advokatas, baigęs mokslj 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Neda 
visokias pro v aa, civiliškas ir kritnina- 
liškas, visuos® teismuos® (suduos®). 
Gyv. 31121. HatsM 81, arti 3»mos gatvės

Tsleshone Yarts 6®4®

.... „„ .



EIKITE PAS DR. B M. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS 
o jis j ūmi išgydys. Yra vienas iš paaekminriausių 
gydytojų Chicagoj. Turi aa metu patyrimo, išgydo 
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atminti, 
negalėjimą suvienyti mislių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą 
paakių, spuogus ir plėmaa ant veido ir kūno, katarą 
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą vai- 
Syti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies, 

usuli, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkšti] 
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip taukų šlapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo. 

dr. b. m. ross “ysaa"- 
ANT KAMPO MONRO! 8TRS1T. UZSIKSLK BLKVKITORIUM ANT STO FLORO

Ofiso Valandos:— Kasdien nuo 9 ryto Iki 4 po piet Vakarais, 
iėskyru* UUrnįką ir Ketvergą nuo 7 iki & Nedeliom nuo 19 Iki 12.

Pasirodavyk su. Lietu visiku Daktaru
.........pas........... ' *

Chicago Metai Clinic
344 So. State St, Chicago, III.

(Inserted by U. 8. Foreign Press, Vanderbilt Bidg.N. V.)

M£D!COCOLLC61O

| DOCTOR SCHUH į3120 So, HALSTED ST.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

*nB|BMaSI8|E

Brosklyn, N.Y.

Nercik patiems girtis, štai ką
MEDICAL INSTITUTE rašo

•180.807.99

(Keleivis.)

(Saulė.)

(Žvaigždė.)

140 W. 34 th Street

4.428.80
31.793.47

AUJI JAVORAI 
AUJOS PREKES 
atijas kataliogas!

Arnotas. Del m* 
Stulas irwi»u»bnl 
lūs. Visokį darbą at

Offisas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po^letų ir vėl 
nuo 6 Iki 7 vakaro. Nedaliom ir Švontadienom nuo 10 iki 12.

t»ę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių ‘ «* . .
pas mus: J. M. BRI 
996-998 Broadway,

• 1.328 08
Olmttod, Vico-pretidont.

Didervl- 
ą Gyduo

les nuo dantų geriausios*ui 20c. Nuo* ka

me daktarams nė aptiekoriams yra neprieinami ir nežinomi, už tai ir visokias ligas su 
-Dr. Collins Medical Institutas.
rM niekur nesigydo), o jautiesi savyje nesveikumą, tai nežudyk laiko nė pinigų dovanai, |ei ne asabiškai tai per-gromatą 
ą^rijsl Išgydytas nuo: plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų, inkstų (kidneysi, 

aedlrbimo, teip-pat pilvo kataro, galvos skaudėjimo, svaigimo Ir ūžimo ausise, kraujo nečystumo. niežų, parkų ir išbė- 
reematizmo ir vaikščiojančių skausmų po visą kūną, geltligės, lytiško nusilpnėjimo (nemeilės) sėklos nubėglmo, blogų 

luomarioi, abelno nusHpnėjimo, lytiškų piktų užsikrečiamų ligų (limpančių), kokio skyriaus ar vardo jos nebūtų, teip-pat Ir per 
Iriežastj Sugriovimą sveikatos, slogas, pūslės ligas, tankaus ir skausmingo šlapinimosi, pasigadinimo, patrūkimo, nutirpimo kūno 

bei rankose, svmątlyvumą, lenkimąsi draugijos, pagadinimo atminties, neturėjimo vaisiaus, visokias slaptas lig^s. lygiai kaip 
is neroguliariškps mėnesines, bei neturėjimą andrapnių, kaip ir baisų kenkimą, baltųjų tekėjimą ir kurios tik ligos ant žino-

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

gyduolėms, kuriems dm.>datne teisin
giausią rodą per lai ik a dykai.

Kaip'Išsigydyti Kupiūrą, Akių 1 gą, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkua. Kaules į*de ’ ^ ‘
nes, Niežus ir lytiškąjį

r* J ___ _
|ų užtrinų ti&IOc. turime apie pu

Rašyk

Chicago Medical Clinic
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGi

Szlrdinga padekavone.
Aš Rokas Mušilas iš Fairhaven, Mhss.,. siunčiu širdingą padėka- 

vone viešai, jog likausi suvisai išgydytas ir sveikas dėkui Dievui ir 
Dr. E. C. Collins Medical Institute, už išgydymą nuo slaptingos ligos, 
kurią kili daktarai nė hospitaičs negalėjo išgydyti, nors jau žinoma 
kas nupuvo, Ui jau nebebus, ale tai baikos, bile BV’“iL—;-
valgau ir geriu kas patinka, nes esu persitiknn

Guodotinoms tautisskoms ir baž-p 1
lietinėms "draugystėms iszdirb*:-', '
Karuaes, Araerikoniszkas/ <
Wellawas, Szarpas, Juos-1' 1
tas, Kukardas, Ženklelius,< ,
Kepures ir dėl Marsznlku> <[
paradus. V Vvwwuw''
darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suuelpti 
Iietuwaitiai,

! Guodotinisms Kunig-iuu 
i b*:-Kapas, 
'Aus, Albas, I 
rytinius paredi 
'lieka artistiszkai in laiką.
' Nocedamoa guodotioos Dr-tes, 
arba guodotmi Kunigai, kad Jusu 
sawo tautelę, pawe*kite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DlTision St, Chicago, UI.

BRANGINTINAS RECEPTAS 

PRISIUNCZIAMAS DYKAI 
Silpniems ir Nerviškiems Vyrami
Al turiu aaTon<ioaaryl>^y»r*c*ptį branglatinam 

vaistui, prirašomam ganau, daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas ėalj. Ai žiaau ii 
patyrimo, kad vaistas padirbtai pagal Ilty receptą 
yra iiydlru geriausia sUpniems, nerviikirtui ir 
besveikačiam* vyrama. Ai žinau dėlto, kad jis 
man sugražino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nervilkumu ir sietina Besvelkata V tt. Ai 
pirma to ilmėginau specialistus ir Įvairias vaistus 
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Taipgi ii- 
nau. kad daugelis kilų, sirgusių ta arkite ligą nuo 
persidlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų 
ar perdėjimų, kaip nerviikumo, nuobėgių, suny
kimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos. Iinurknybės, netirpuma, 
skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir lt, ka
rkė raM man, teipgl iisigydi, kaip ir ai pats.

Žinodamas, kaip sunku iisigydytl i i toje lėlyje,

valgau ir geriu kas patinka, nes esu persitikrinęs kad liga neatsi 
naujįs, jeigu tik pats savo blogu pasielgimu naujai nepasigaminsiu 
Daugiau nieko nežihau, labai dėkavoju Dr. Ce,,!"* i"«»i»«>»a »J
klapsiu* ir storone, bo ir jau prisikankinau, ] 
kurie mano nė kiek nepagelbėjo, už tai ir viei 
kingumą, kad 
rėjan, i (lai it iš

laujančiam tokio vaisto paraiustam pas msae, ai 
pasiųsta nuarsią lito recepto ir reikalingas pata
rimus užpečėtytame Išlikę dykai. Receptą gaji 
sutaisyti geroje aptlekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai 
geras vaistas, nuo kurto busi sveikas, tvirtas ir 
laimingas. Ai už savo patarnavimą reikalauju 
50o tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju 
daugiau už litą mažą šamą ir nereikalauju jos kol 
tu v išlikai nepasltalsysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al ne 
sluučin nieko apjaękęjrtfn ir neturiu Jokio sumislo 
iigauti pinigus arparauoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti patiltą laikraltį.

Raly k iiądlen, kadangi litą žinia gal neatslkar- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus 
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti SOo 
kol nepasveiksi. Adresas:

C. Bentson, P. H. Bex 655, Chicago III.Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atallankyk In 

GALERIJA MOKSLO 
844 South Stato St. Chicago, iii. 

Ineiima* Dykai.
Patemyk stebuklus Osteologijos 

, ,, „ Fiziologijos
„ >» Neurologijos
,, ,, Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiazkoa rasos nuo 
lopazio iki grabui. 

Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuo 9 ryte iki 12 vidurnakezio 

Papraszyk dažiuretojo -z".z *z.z~ 
Knygos, visai dykai! Atolszaukitasiadien.
844 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILK.

Pristatome guodot. kunigams 
Geriausias pletkeles, keptas elektriką, be mielių ir kilų priemaišų: 

KOMUNIJOMS. HOSTIJOMS 
IR ŠVEN. EUCHARISTIJOMS

Vartojamas Katalikiškose Bažnyčiose. :: Prašykite musų Kataliogo No. 112.

The Sisters of Bethany 
(Rašykite vokiškai ar angliškai.) ERIE, PENN’A.

ts visokius daktaru^ 
d apskelbiu savo dė- 
> aš ir kankynes tu- 

................. _______ ane išgydė, o išvengs 
nenaudingai didelių kašlų'j^kankinitno ligos, gelbėk Dieve, užtai 
dar karta ištariu nužemiotą/pad»‘kavonę Dr. Collins Medical Institute 
už išgelbėjimą nuo biaurlo^ hmpaučios ligos.

Su guodone ant visada
R. Mušilas, Box 397, Fairhaven, Mass.

Dokavoju už sveikatą.
Kad per ilgą laiką pildžiau jaunystės klaidas Jr per tai pasiga

minau liga, kuri vis gilyn ir labyn visą kūną apiponavojo padarant 
suvytusiu,-nieks ant svieto nebuvo man miela— tikrai rengiausi va
žiuot namon. Daugumą daktarų ir specijalistu išmėginau, teip-pat 
jie mane ir labai išmėgino, apaštalais sveikatos vadindąmiesi. bet be 
perstojuno nykau. Tankus Šlapinimosi ir su kraujais, diegliai šo
nuose ir krutinėję, kirkšnyse, galvos Skaudėjimas, o nusilpnėjimas 
visai mane parkirto. Atsiradę rankose, kojose ir pečiuose reutna- 
tiški diegliai, darė baisias turtoras, nežinojau kur dingti, sarmati- 
naus ir slapsčiaus nuo žmonių, kur sau galą pasidaryt, bet ant drąsos 
kad pasigėriau pagriebęs atvogą, nors ir kaip ant juoko parašiau 
apie ligą kiek tada supratimo turėjau dėl Dr. Collins Medical lasItttHB, 
o kad atsiuntė man sutaisytus vaistus, o ėmiau vartoti, tikrą revo
liucija savyje pajaučiau, vienok kad vienus ir kitus prisiųstus vai
stus be perstojimo vartojau, teip iš savo sunkios ligos ir nelaimingo 
padėjimo pasilikau kaip išvystytas ir suvisai jau sveikas, o už sugrą
žintą sveikatą ir gyvastį tūkstantį kartų dėkavoju, kad kententi pa
našioms ligoms, dėl išgijimo kreiptųsi tiesiog į Dr. Collins Medical In
stitute, nelaukiant didelių kankynių, kad išmatos kibirkšties didelė 
ugm.ui.ideg.». t , Bu g„„don.

Marcelius °akius, Box 811 So , Sharon, Pa.

Pripažinimas.
Kad ner trejus metus vargino mane nerviškumas, abelnas nu

silpnėjimas, vidurių gėlimas,. gumbo liga, baltųjų nuolatinis plūdi
mas, ir labai akausmingos. nereguliariškos antdrapanės : Ui per tuos 
3 metus j ieškojau pas daktarus pageltos, jokios naudos neatnešė ir 
net ligonbutyj darė operaciją, bet vis mano padėjimas darėsi sunke
snis ir rodos’kaip su viena koja grabe stovėjau.

Karta ant rodos savo geros pažystamos, parašiau laišką pas 
Dr. E. C. Collins Medical Institute, aprašant ligą ir kaleinas mano gydy
mosi pagal savo supralima ir kaip iš ten man atsiųstus vaistus, kaip 
rašė, pritaikytus prie ligos, kuriuos vartodama per porą nedelių, 
pasilikau sveika ir laiminga kaip pirmiau, rodos, kad nesir
gus, užtai tegul AugšČiausias tą Institutą savo loskomis. laiminą, o 
aš esti labai dėkinga per visąamžį už išgydymą, per ui visada girsiu 
ir tegul visi žino kad niekas nepagelbėjo ir neišgydė, tik Dr. Collins 
Institute mane sveika ir laiminga padarė

(Lietuva.) Paulina Žagaras, 1516 Hecla St., Calumet, Mich.

N Kam reikia sirgti ir vargintis ligoms, kad lengvai ir pasekmingai gali būt išgydytais kaip ir kiti, atsišau
kiant per laišką arba atsilankant ypatiškai (asabiškai) pas

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at< 

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą. '

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą, 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?'

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo- u 
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros,* nepiora- * 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, Į 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar . 
Užakimą Varpos? : ‘

. Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma.' Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
praiialinta. Rašyk paš mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodųi

Pranešu Tautiečiams kaė reikalaujant gerų daiktų, k. L 
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

£ \ kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas SYetiir.tcuti. užeikite pas
mane; iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresų, tai pri- 
*iVs,u s,v0 krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

. Iš kitų miestų, apsteliavlmus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 
Expressą arba pačtą. 5 motai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano d a'adų.

• M. J. DAMIJONAITIS,
CHICAGO, ILLINOIS.

' Jeigu jautiesi nesveikumą
Kad be tam tikrų grynai tinkami) vaistų ir sumaningos daktariškos pagelbos, negalima atgriebti sveikatos, tad 
nevilkyk, bet kreipkis prie Dr. i ns Medical Institute, kuris yra didžiausias ir seniausias Amerikoje.

>> . ~ .
Apart vadovaujančio Daktaro Profesoriaus, šiame Institute ant kožnos ligos yra diplomuoti daktarai sneci- 

alistai. Atsilankius sergančiam asabiškai arba per laišką aprašant ligos silpnybes lietuviškai, tai Profesorius 
su Assistencija tam tikru prie ligos specialistu daktaru, ištyrinčja ligą ir visus kenkimus; ir prie ligos kožnam 
apeciališkai sutaiso pritaikytus vaistus, tad juos vartojant pagal pamokinimus, apturi sveikatą. Jeigu apsičmč, 
tai ir tampa pilnai išgydytas apturint reikalingą pagelbą ir visame tikrą rodą.

šiam Institute vaistai yra partrauk/ami iš viso pasaulio, kokie tik yra žinomi daktariškam mokslui ir gamta 
išduoda, o apart to paties Instituto Daktarai Specialistai, nuolatos per nenuilstantį darbavimosi vis ir vis naujus 
vaistus išranda, kurie kitiė 
geriausia pasekme išgydė 

Jeigu Tai niekas nepagelbėjo a 
atiiUirii aprašant Ilgą, « be apsirikime 
dispesijos, vidurių ligos, kaip ultteHflmo, 
rimo odos ligų, neurastenijas, neuralgijos, 
sapnų, nerviškumo, priepuolei. N 
jaunystės klaidas ir saužagystėa p 
dalių, nemiegojimo, sunkumo koji 
Vyru teip Ir Moterų skausminį 
nių kankinimo atsiranda, po Ištyrimui, kaip apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata ir išgydymas. Slaptybe ssventai užlaikoma.

Kad tas Institutas gerai išgydo visokias ligas, kaip nuolatines, teip ir užsendintas bei chroniškas ir 
visokias, arba ir tas kurias neįstengčHrisi kiti išgydyti, tai iš daugybės dėkavojančių, čionai paduodame nors ke
letą. kurias pats nuo savęs išgydytiejie vieša£ leidosi pagarsinti per laikraščius. Nereik patiems girtis,, štai ką 
patyrus visuomenė apie Dr. COLINS L-ZZZZ— _*2„

galiu pasigėrėt.
ir kankinamo li<os dusulio, reumatizmo 

Vfieta puolančius ir abelno nu- 
i mokslingumą ir gerus vaistus

_________ _________ ’ ““ ’ ‘“i
kad net per metus sirgau, o ne tik vietinis, bet ir iš 

aplinkinės daktarus ir jų vaistus vartojau, bet nepagelbėjo, o ligos

tad kaip Dr. Collins Medical Institute prisiųstus vaistus 

ne tik pasilikau sveikas* bet jau keturios savaitės po 
praėjo ir jokių ligos apsireiškimų nejaučiu ir

(arti Broadway West Side.)

Ketvergais ir Pėtnyčioms.

t
 Ant 17 Akmenų

Laikrodėlis 
Patentuotas regulia

torius nusuk ia užsuka- 
Kas ir nustatomas, vjr- 
ristkssar inoteriazkas. 
1SK auksuota,, dvigubi 
..Huniins" lukssial. 
Kražiai iazkviatkuolas 
Tikrai gerai laika r r d o 
Yra visur vartojamas 
aoleilnkoho tarnu, 
kaipo (oriausiai laika 
laikantis; (varantuo 
taa ant V£5 metu. 
Szjr laikrodėly paslua- 

slme C. O. D. antkiekvieno adreso, su pavelyji- 
mu iszegzaminuoti. Jetcu bus toks kaip ra«zo- 
me, ui«imok«k expresul ir atvežimo

katztus ir paimk laikrodėly, jei ae, nemokėk 
ne vieno cento. Atmink, kad ui toki pat laikro 
deĮv kitur mokėsi S35 00. Prie laikrodėliu ds- 
pndedame 14K auksinta labai gražu leaciugelr 
su kompasu dykai.

• Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg, Chicago,

Inconie.
Pretniutns received durlng the year 152.42d.7i 
Interest and Uividends • .... 24.407.08
Frcft's from sale or maturity of ledger

asasts over book value .... 1.073.2?
Amcunt received from all other sources 2.900.38

Totai Income
Expenditures.

Ix«ses paid durlng tbe year ....
Inrestigation and adjustment of 

claims ••••
Commission or brokerage ....
Sala ries, fees and all <>«•« gargės 
of officers, c,-—-——, —~ 
Renta paid durlng the year 
Ali other taxes, 1.------ - ---
dt partinėm fees " .... -
Atnount of all other expenditures

Totai expendltures
.Ledger Asuets.

Mortgage leans on real esta.e .... 
Lom s on collateral security 
Bock valus of bonda and stoeks 
Cash on hand and in bank ....
BH14 rcceivable ••••
Other ledger assets ••••

Totai Ledger Asset» - —•
Non-Ledger Assets, 

jnterest-accrued •— *
--n.le.’r-r susėta .... 10.000.00

Gitas Pretn’4 tn coa se of eollectlon 12
Grose Aoseta 1679 7*7.72

Dedufft Amsėta not Admitted. 
pmecUtion from book value of real 

estate, bonds and stoeks
Grose Premiuma ineourse of eolleeUon 

seritten prior to Vct. i, ••••
.Other unadmitted assets ••••

Totai 
Totai Admitted Assets 

Liablllties.
Jfet amocnt of unpald losses ....
Totai unearned premiums 
ponuniseiou and brokerage 
(11 other įlabilities

Totai iiabilitiee

MisceH»neoii6.
fotai Premiums reeeived dūrini tbs 

year in lilinots •••*
fotai k* ’ meurrod during the 

year in i.inola
0t9. B
p. W. Barvtv, Secrttary, 

Butscribed and svrorn to before mo thls 13th

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
KT DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugybė odos Ilgų paeina nuo 
DP*v»riius už,ilalkMuo ir tižMkre- 
tlmo teipgl ir nuo viduriniu ligų. 
Daugumas gauna pučkus, pieta-

• „ »ll*>kim| plaukų, jdikima
per apsileidimą Gydosi pas neatsakančius 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus i»vl- 
lloja, o puskui raiote mums, kad ėmėte daugy
be gyduolių ii įvairių apgavikų ir pagelbos 
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės 
“*nlb**- (Taigi meldžiame mums darodytl, 
kokis siuogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius orlglnalilkų padė- 
kavonių ir ta galime ant sūdo prisiekti/Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek padė- 

e “tl duo»‘“* atlyginimą

km tO pagriovy negalima,bet ’*U- 
nas,o turi retus plaukus, o ant odos matjtis 

plaukučiai, tai tam galima Suteikti va. 
plaukai n»ra grybai—vienadlm* nei*, 

digs. Atsmaukiantiems nusiųsiu dyka 
formacijas su plačiu apralymu. Mes nesiūlo
me pristspvrg savo gyduolių, teisintas dakta
ras to ne vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul raio pas mus. Adresai
įM BRUNDZA Co .Chemirt 
New York A Brooklyu, C H A.

13.502.30
1.435.10

•28 800.97 
•050.931.49

KOZ.M1NBK1 A YONDOKF, 
*3 Doartorn st.

Iš m n k f e r i a i.
Mea skolijame PINIGUS ant turtony. 

blu ir jei tu rengleai lurLenyto pirkt 
mea su džiaunamu prlgelbesime, paiko 
liedami tau dali pirštinio pinigu. Greita 
veik imas. Lengvos iszlygos. Agente1 \ 

apmokami dosniai.

75.402 00 
26.879.00 

480 217.81 
70.049 M 
4.202.12 
1 429 10

•020 231.63

Lietuviu Daktaras

MarijaDowiaU
Kauno gubernijos, Szlauliu pavieto. 

723 AV. 10tk »t. Chicago. 1H.
Telefonas Canal 1208, Telefonas Lknei Aib*. 

Telefonuos galima lu kiekvienos anliekps. Pa 
grižo Chicagon ir pralejo gydymą ligoniu kaip 
pirmlaus aat sene adreso.

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Ilalsted st., kerte jrat., Chicago, III.

Tel. 7SU»O "Vmeda
Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams Ir szundaktanaros pas 

kuriuos tik pinigus sukiszaie. o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. Jei sergi kokia liga, eik 
ras Dr. A. L. Graiczuna, jis duos tau teisinga rodą DVKAl, ir paseku ar galima iszcjdyu ir 
kaip ilgai gydymas trauksis.

Dr. A L. Graiczunas nesuvsdžiojo dar jokio ligonio ir isz pirmo pamatymo pasako, ar 
ligonis yra įsagydomas, ar ne; kuri apsiima iszgydyti, iszgydo greitai ir už maža užm 'Vesti, 
turėdamas metine alga nuo llgonbuczio ir nereikalaudamas savo užsilaikymui ligonio kiszenius 
tuszuati. ? ■ ,

„ Gydo visokias liga* be skirtumo; Vyriszkas. moteriszkas ir vaiku ligas.
■ h'eissteklingus gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DYKAI nuo 8 iki 9 vai. 

ryto kasdien.
Vslardos pr ėmimo ligoniu kasdien ir nedelioms: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; nuo 13 iki I vai. 

po pietų ir nuo 0 iki 10 vai. vakare.

41.410.33
79 280.84 

7.015 04 
125.00

•127.837.tl

fpc? OR KNIGH

Valetai Isz laboratorijos Oroel yra pripažinti geriausiais ant viso svieto I
Tikras užtvirtinimas, kad nėra niekame geresniu vaistu kaip įsa ’abaratorijos Gro

si. AirJuoduoms </iodw fttni gvurflMi-Ug žaiŲei/u raishM MrsMmažgs iigot i S dienas. 
tada »u>jr<įipiu pliUipM, M tiltai taun^t, tada tr^iafi dalU raistų 9us tanaodota.

. Jeigu nebūtume persitikrino apie geruma vaistu, Ui negalėtume garsinu po lalk- 
raizezlus. •

Vaistai Grosi yra roiultato daktarissko mokslo, tyrinėto per daugeli metu ir itlso- 
dien gallEe paskižlaug'.i geru vardu. Vaistai gydo: reumatizmą, UagksU, silpnumą, si
fili Irvinas kitas ligas, kurios daktanazko mokslo yra isrgydomos.

Nes turime tris pripažintus dak*srus, nes nenorim* atiduoti aat gy lyra-' vieno.
"vNes eergstim teisiųjų gydymą mesi lacljentu, MĮl graAlaueto ir geresnio musu 

vardo, kada musu vaistai Grosi duoda didžiausi pagaila jima.
Zrps porot akių mato gtriaa. pora.
Suprantamas dalykas, kad per musu uižturvjima galima liga goriau lrgreiea:au 

szpailuti ir priraszytl aUakanczlus talstus, negu daktar.sskuone institutuose, kur yra 
vos vioaas dakraras, o saitas vienas, ttn<>ma, negali teip gerai visas Ilgas pažinti, kaip 
trya užtai ir negali teip gerai liga IsigydytL

Ar galigautl geresni užtikrinimą kaip būti gydomas trijų sumaniu ir permaaan- 
cxiu daktaru, kario gydo tiktai su garoiagomU gydaoltfnit

Jeigu sergate arba jaueziates neriasi sveiku, paraitykite iaetuvtnkkai visus ženklus 
Ugne.atsiduokite su pilna vllese ir bukite užtik n utį kad su geru daktaru pogeiba ir 
garsiomis gyduolemla Oroei iagyslte sveikata. Na*u dak^prai yru lateU mielasiirdiag ir 
per ja page.be lik««i jau lukštą toriai ligoniu Isrgydyii.

Nereikalinga*dalykas sunkiai uždirbtus pinigus dykai atiduoti kokiam aors dak 
tari*xkam rustMutni,.arba kitiems apgaudinėtojams, kada pas nei iiall gauti geriausiu 
gyduolių ant visosvūto ir pagelta trijų garėtu daktaru ux iabsi p g a preke.

AMERICA EUROPE CO.
161 Colombue Avė., New York. N. Y

OFFICIAL PUBLICAT10N
Anaual Statement tt the

BANKERS SURETY COMPANY
©f Cleveland In the State of Ohio, on the 31$t 

dsy of December, 1905, mada to the In
surance Superintendent of the State 

of Illinois, pursuant to law.

Capital.
(mocunt of Capital Stock pati up in easb^^

elerks, agents and employea 40.774 28
• -t .... 4.239.90

licenses and Insurance 
8.009.17

90.421.1 
..........- 0

•222 438.03

Jau
Kad po ilgo varginimo 

po kaulus ir eąafcrius iš vieno* į k 
ailpnėjitno likau išgydytas por aut 
Dr Collin* Medical Institute IŠ N*w York/kuriotns tik parašiau apie savo 
ligą, slrgi

kankynės vis labiaus mano į prapultį stūmė, net nesitikėjau kada 
nors išgyti, 1 ~ —
vartojau, pagal jų suteiktus pamokiditnus pasielgiau, tai dabar galiu 
pasigirti, kad i 
suvartojimui vaisi . , „ . .
jau per tą laiką net 13 svarų daugiau sveriu kaip pradėjau gydytis.

Žmonės, kurie mane pirma dūmino? buk jau mane niekas negal 
išgydyti, tai dabar iš tokios mano gero* sveikatos ir greitos atmainos 
stebisi kad mane išgydė, tai kaip stebuklingas atsitikimas, už ką aš 
esu širdingai ant visados dėkingas tam garsingam Institutui. .

8u guodone
D. Bastanietis, Boz 986, Granite City, III.
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