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Stolypinui pasitraukti nuo 
vietos, arba jis išvaikys ir 
antrųjų dūmą. Kito išėjimo 
nėra.

Garsus terptautiškų tiesų 
profesorius Peterburgo uni
versitete, Martene, neseniai 
važinėjęs didesniuose Euro
pos kraštuose pakviesti juos 
caro vardu terptautiškan san
daros kongrėsan Į Haagų, 
specijališkaine laiške, rašyta
me Londono laikraščiui 
,,Times”, apreiškė, jog ir an
troji durna bus greitai išvai
kyta, kadangi buk terp du
rnos atstovų nėra ypatų vertų 
vardo atstovo; visų jų vie- 
naitinis mieris esąs išversti

Jeigu ir ištikro butų toki 
mieriai daugumo durnos at
stovų, tai tame nieko įsta
baus nebūtų. Juk savo ne
teisybėmis, prispaudimais, 
nerangumu dabartinė valdžia 
visiems įsiėdė iki gyvam kau
lui. Ar gi reikia stebėtiesi, 
kad visi, ne vien durnos at
stovai, bet visi suprantanti 
visas skriaudas valdžios kra
štui padarytas, geidžia jų iš
versti, kadangi su ja negali
ma nieko gero padaryti. 
Juk ta valdžia susideda iš 
niekiausios žmonių veislės, 
iš tikrų Maskolijos putų, o 
tos putos negali susiprasti, 
dar ir dabar joms rodosi, kad 
140 milijonų Maskolijos 
žmonių turi būt atiduotų jų 
išnaudojimui, kvailiems aug- 
štesniųjų urėdninkų experi- 
mentams.

Be abejonės Stolypin ne
nusilenktų prieš durnų ir 
greitai ją išvaikytų, jeigu be 
jos galėtų apsieiti, negužinė- 
tų su ja, jeigu ji jam nebūtų 
reikalinga. Randui mat už
dengimui išlaidų šiems me
tams nepakanka surinki
mų, reikia paskolos. Tuom 
tarpu užrubežių bankieriai 
paskolos neduoda, kol Ma
skolijos žmonių atstovai pa
skolos neužgirs. Tam tai 
fondui ir reikalinga durna,, 
todėl tai Stolypin ir nesisku
bina jų vaikyti, bet jos atsto
vams gazdinimais , stengiasi 
galvas apsukti, tik kasžin ar 
tas pasiseks, nes tasai gink
las pertankiai buvo vartoja
mas, todėl atšipo, rando tar
nų veidmainiavimus ne tik 
durnos atstovai, bet ir Ma
skolijos žmonės turėjo jau 
progų pažinti. \

Dūma prieš Stdlypiną turi 
dabar gerų ginklų, kurį rei
kėtų negreit išleisti iš rankų. 
Ginklas tas yra tai iždo mi- 
n i eteri o apdirbtas biudžeto 
sumanymas, taigi sumany
mas įplaukimų ir išlaidų bė
gantiems metams. Ministe- 
rio sumanyme išlaidos paro
dytos didesnės už pernyk- 
ščias, parodytas ir neprite
klius, kurio uždengimui rei
kalinga paskola. Ministerio 
sumanymų durna rods neat
metė, bet ir neužtvirtino — 
pavedė jį gerai ištirti ir per
žiūrėti specijališkai komisi
jai. •

Dėl neužtvirtinto biudžeto 
todėl Stolypin nors kartais 
bando barti durną, bet prieš 
jų vėl nusilenkia. Mat spa
lių mėnesyj .išleistame caro 
manifeste pasakyta, jog nė 
joki nauji mokesčiai, nė pa
skolos nė narni e je, nė užru- 
bežiuose negali būt užtrauk- 

i tos be žmonių atstovų prita-

reikalaujami ir nauji moke
sčiai ir paskola. Reikia to
dėl manyti, kad kol biudže
tas nebus arba galutinai at
mestas, arba užtvirtintas, 
Stolypin nedrys vaikyti du
rnų. Komisijos gi paprastai, 
ypač Maskolijoj, nesiskubina 
greitai užbaigti darbų, o du
rnos komisija dargi turi gana 
svarbių priežastį su tuom ne
siskubinti.

Pramonlngiausiame Lenki
jos mieste Lodziuj užgimė di
deli nesutikimai terp darbi
ninkų tautininkų ir revoliu- 
cijouieriu. Per keturias pa
skutines sauvaites čia su vir
šum šimtas darbininkų liko
si užmuštų arba mir
tinai sužeistų. Kadangi mat 
valdžios negina čia streiklau
žių, tai jie apsiginklavo ir 
stengiasi iš miesto išvyti so- 
cijalistus ir revoliucijonie- 
rius. Kadangi terp revoliu-

du kaimyniškiejie kraštai 
sutarė sutverti atsigynimui 
nuo drutesniųjų kaimynų 
vienų ryšĮ. Ryšis toks kreip
tųsi pirmiausiai prieš Vokie
tijų, kuri jau nuo seniai ty
ko tik progos turtingas llo- 
landijos kolionijas paglemž
ti.

Terp Belgijos parlamento 
ir karaliaus užgimė svarbesni 
nesutikimai. Mat vidurinėj 
Afrikoj yra didelė Kongo 
viešpatystė, turinti daug 
daugiau negu visa Belgija 
gyventojų, o plotai Jos dide
sni negu Vokietija arba Pran
cūzija. Viešpatystė ta prigu
li Belgijos karaliui. Jis ne
duoda tiesos parlamentui pri 
žiūrėti valdymų tos viešpaty
stės, nauda, kokių ji duoda, 
eina vien į karaliaus kišenių 
ir Į kišenių? Kongo viešpaty
stės kompanijos akcijonierių, 
Dabar Belgijos parlamente 
pakeltas likosi klausymas pa
imti Kongo Belgijos valdyba, 
atimti ji nuo karaliaus, ka
dangi ir dabar atsakymas už

kalavimų, neisim Į darbų — 
tolaik streikuosimi” Strei
kas dar tebesitęsia ir Jie ta
riasi, jeigu dar ilgiau jis pra
sitęs, didesnius reikalavimus 
pastatyti, kaip antai; kad al
ga butų padidinta ir kad bu
tų pagerintos darbo šauly- 
gos. ,Sk.’

cijouieriu yra čia daug žydu, karaliaus tarnų darbus puola l- r* BE 1 I •* £■ •» l
tai laukia pasikėsinimų ant 
žydų.

13 d. balandžio, durnoj, 
Latvijos atstovas Ozel kalbė
jo apie kankinimą politiškų
jų kalinių Rygoj. Mat kali
niai užsilaikė neramiai, tai 
kalėjimo užveizda pašaukė 
jų suvaldymui kariumenę. 
Kareiviai tuojaus pradėjo 
šaudyti, užmušė septynis, o 
12 sužeidė. Ozel apreiškė, • 
Jog jis gavo žinią, kad tie 
kalinių maištai buvo valdžių į 
tyčia surengti: jos mat tokiu 
budu norėjo iš tarpo gyvųjų 
prašalinti vieną kalinį, kurį 
kankinimais bandė priversti 
prisipažinti, dėl ko tūli urėd- 
įlinkai užsitrankė tiriuėtojų 
komisiją. Kitas durnos pa
siuntinys iš Astrachanio ap
reiškė, jog paslėpimui kan
kinimo Astrachanio kalėjime 
vienas kalinys ten buvo ty
čia sudegintas. Pasiuntinys 
reikalavo, kad valdžios atsto
vai tą atsitikimą išaiškintų, 
bet jie atsakė, jog apie tai 
nėra girdėję, todėl ir paai
škinti negali.

Maskolijos ,,Moterių ly
gos” perdėti nes atsilankė 
pas Maskolijos demokratų 
vadovą, kunigaikštį Dolgo- 
rukovą ir prašė jo pakelti 
durnoj klausymą sulyginimo 
moterių tiesų. Demokratų 
partijos vadovai pažadėjo 
moterims pakelti durnoj tą 
klausymą, kaip tik jo išriši
mas bus galimu. Atsakymas 
toks vienok labai neaiškus, 
kadangi, sulyg to atsakymo, 
demokratai gali savo pažadė
jimą išpildyti dabar ar po 
kokiam šimtui metų.
. Sanariai Maskolijos demo
kratų partijos, kaip garsina 
laikraščiai, susekė reakcijo- 
nierių suka Ibį ant gyvasties 
darbininkų vadovo ir demo
kratų durnos atstovo, popo 
Petrovo, kuris dabar laiko
mas vienam klioštoriuj nelai
svėj. Dabar į minėtą klio- 
štorių pastojo kelios nužvelg- 
tinos y pat os. Mat juodašim-. 
čių partija stengiasi neleisti 
Petrovą į durną, kadangi jis 

i žino perdaug tos partijos pa- 
i slapčių. Randas mat, ir 
i jam -pritarianti, atsiekimui 
. savo mierlų, nesidrovi grieb- 
> tiesi žmogžudysčių prašaliu i- 
j mui pavojingų sau ypatų. .

Belgijoj pasitraukė nuo 
vietos ministeriai. . Terp

ant Belgijos. Karalius vie
nok savo arabiškos valdybos 
nenori išsižadėti.

Vidurinė Amerika.
Karė terp vidurinės Ame

rikos respublikų Hondūras

Nivaraguiečiai užėmė pasku
tinę Honduraso fvirtynę, ku
rioj su likučiais savo kariu- 
menės laikėsi Jos prezidentas 
Bonilla. Jis pardavė perga
lėtojams, kurie jį paleido, da- 
ieido jam keliauti liuosai 
kur nors į kitus kraštus, kur 
jis panorės. į *•

Dabar terį) kariavusių re- 
publikų galės pasidėti galu
tinos suBitaikyfto tarybos. 
Nežinia dar vMbolt, ko per
galėtojai pareikalaus.

AnglMa.
į Londone atsibūva 
Anglijos kolianljų atstovų 
konferencija. Mieris jos yra: 
surišti ankštesniu ryšiu Ang
liją su Jos kollonijoms. Kon-

dabar

lauti, kad pinigus ir ordiną- 
riją kas mėnuo duotų pirmą 
dieną ir kad duoną ir javus 
duotų pirmojo numerio; be 
to per streikus neleiskim 
dirbti nė kemeriams, ne ve
žėjui, nė panaktiniui, nė 
pono tarnaitėms. Tuomet, 
kaip nebus kas išverda ponui 
pietų, apvalo kambarius, kar
ves pamelžia, tuojaus nusileis 
— užteks poros, kitos valan
dų streiko ir ponas bus apga
lėtas.

Ant galo, reikia, kad mu
sų tarpe neatsirastų išgamų- 
streiklaužių, — tada tikrai 
laimėsime. ,Sk.’

Rinkimų paveikslėlis.
Susirinkus durnai, kaip 

yra žinoma, pirmiausiai pa
siėmė ji jierkratinėti, ar tei
singai išrinkti jos sąnariai. 
Kam tai reikalinga, kiekvie
nas aiškiai pamatys, susipa
žinęs kad ir su Gardino 
gubernijos rinkimais. 
Štai kai}) aprašinėja tuos 
rinkimus rusų laikraštyje 
vienas Gardino gub. valstie- 
tis-rinkikas:

„Išrinko — rašo jis — ma
ne kartu su kitais valstiečiais 
rinkiku į gubernijos miestą. 
Kada męs rengėmės išvažiuo
ti, prie musų atėjo dvarinin
kai. norėdami kartu su mu
mis važiuoti: ėmė mus 'ai* eidami, kad savo tikėjimą 
šinti, girdyti, pinigus siųly- j pardavėme, kad jis to musų 
tL Męs atsisakėme važiuoti Lusitarimo nelaimysiąs, ir tik 
susais, bet jie, matomai, H 
pirmą kartą savo gyvenime,

kad (Urblnlnkol tvirti! lai- wm®da*artu l trečiąją klia- 
koai. ir dargi pėtnyčios rytą ®ą- Kada mums reikėjo per

sėsti kitan trukin, jie, pasi
skubinę pirma, nupirko 
mums penkis bilietus. Ka
dangi traukinys turėjo greit 
išeiti, o prie kasos žmonių 
buvo daug, męs tenusipirko- 
mei du bilietu, — kitus prisi
ėjo paimti iš dvarininkų, 
bet pinigus jiems tuojau už
mokėjome. Važiuodami to- 
liaus kartu, jie kalbino mus, 
kad susidėtame su jais ir 
duotume balsus už jų kandi
datus. Męs žinojome vieną 
tiktai, kad dvarininkai mums 
nieko gero daryti niekuomet 
nemanė, dėl *to ir dumon 
rinkti reikia teisingi, įtikimi 
žmonės iš mus pačių tarpo; 
jeigu gi vieni} valstiečių 
rinkti negalima bus, tai rink
sime tokius, kurie bus musų 
draugais, bet ne dvarinin
kas, iš kurių nieko ikišiol 
gero sau nebuvome matę.

„ Mieste susitikome su ki
tais, Jau atvažiavusiais, val
stiečių rinkikais ir apsigyve
nome viename viešbutyje. 
Mums pasakojo, kad kokia 
tai brolija dovanai prirengu
si valstiečiams gyvenimą ir 
pietus, bet mus tai neprivi
liojo: męs žinom gerai, kad 
dovanai nieks nieko neduo
da, ir kad vėliau brangiai 
prisieina užmokėti už tas my 
lietas. Atėjo pas mus vieš- 
iutin ir darbininkų linki

ai. Man pasakė, kad mle- 
3tiečiai-žydai norį su mumis 
usidėti. Nuo miestiečių aš 
lieko nemačiau blogo, sulyg 

to gi, kad jie — žydai, tai 
Jų darbas; nuo krikščionių gi 
dvarininkų męs ir musų tė
vai daug skriaudų prityrę 
ėsame. Dėl to męs ir Auto
rėm geriau susidėti su žydais 
ir fabrikų darbininkais, kaip 
su dvarininkais ir be to dar 
lenkais. Męs davėme mie
stiečiams žodį prirašėme at
minčiai savo pravardės ant

Iš Reinentiškių, Vilkavi
škio pavieto.

Rementiškių dvaras pri
klauso Smolsčiui, kuris, be
sitrankydamas po Maskolijų 
ir užsienius, praleido beveik 
visų dvarų, — nebeturi iš ko 
išsimokėti dargi darbinin
kams. Kentę, kentę ilgų me
tą be duonos, darbininkai 
nutarė streikuoti. Prasidėjo 
streikas seredoje (6 d. kovo) 
ir pastreikavus jiems pusę 
dienos, ponas prižadėjo už 
dviejų sanvaičių visų algų 
sumokėti ir ordinarijų ati
duoti; jeigu, girdi, jis 
pildys per tiek laiko 
prižado, tuomet tegul 
kuoja nors mėnesį,
Darbininkai sutiko su tuom, 
bet streikų tolyn tęsė, reika
laudami, kad prašalintų po- 
na* kainerį, Juozų Smolen- 
skį. Jis savo skundimais 
darbininkų ponui ir savo pa
sielgimu su jaisiais teip įsiė- 

Įdęs darbininkams, kad šie 
nepaisė nė žiemos laiko ir 

'streikavo. Išpradžių poliai 
labai užsispyrė ir nenorėjo 
jokiu budu prašalinti teip ti
kro sau tarno, bet pamatęs,

neiš-
savo

strei-

pietinės Afrikos, Transvaa- 
liaus, Australijos, Naujos 
Zelandijos. Nata Ha u s ir Ka
nados.

Ant salos Maltos susi važia* 
vo Anglijos ir Italijos valdo
nai. Per tą susivažiavimų 
Anglija tikisi, jeigu ir nega
lima būt ištraukti Italiją iš 
ryšio su Vokietija, tai bent 
užmegsti su ja ankštesnį 
draugiškų ryšį.

vietos ministei
Belgijos ir Holandijos likosi

IŠ LIETUVOS.

atėmė gyvulių šėrikus, nusi
leido. Kelneris tapo atsta
tytas. Darbininkai, šaukda- 
mi: ,,šalin šėtone! gana pri- 
šnipą vai!” stojo į darbų, pra
nešę ponui, kad nė kojos ne
būtų čionais Smolenskio, — 
neleisią jam nė bernauti dva
re arba liuosininkauti.

,Sk.’\

Iš Vilkaviškio, Sav. gnb..
9 kovo sustreikavo 6 lieja

mojo skyriaus darbininkai, 
— visam fabrike yra 35. Jie 
padavė tokias reikalavimus:

1) Kad kiekvienam darbi
ninkui butų duodama sky
rium akkordą dirbti. Lig- 
šiol Jie visi dirbo drauge ir 
tuom naudojosi jųjų meiste
ris: mažai dttbo arba visai 
nedirbo, o algą už visus dide
snę ėmė iš paskirtų visiems 
pinigų.

2) Kad' mokiniams butų 
skiriama alga iš kontoros, o 
ne iš darbininkams paskirtos 
dalies.

8) Kad bdtų prašalintas 
meisteris ir -

4) kad pritiktų itgal atsta
tytuosius dd darbininku: 
Kudirką ir Snitką.

Fabrikantai nėbori nusi
leisti; ir dar 1|<|e kovo pasa
kė ^darbtųin’---- -
neis , trims i 
kus l-darbą, 
trimtmėneri

-jeigu jię 
m s praslin- 
uždarysiąs 
ąrba ir il- 
riką.' Bet 
igando jo

Iš Keturvalakių dvaro. 
Vilkit v. pav..

Dvaro ponas Fliorenavi- 
čius ilgą laiką šįmet nedavė 
nė duonos, nė pinigų. Rei
kėjo streiku atimti, kur bu
vo vargu uždirbta. Prieš 
tai musų pačios daug kartų 
vaikščiojo prašyti algos ir 
ordinarijos, bet kaipfl neduo
da, teip neduoda. Vieną gi 
kartą musų pačias ir seseris 
„šėparkaT išplūdo, iškoliojo 
ir pridūrė: „Kad norit, tai 
imkit avižų, o kad ne, tai 
nieko negaosit!” Žinomas 
daiktas, jų nė viena neėmė, 
nes tik vaidas buvo avižų, o 
ištiesų — tai lakės. Maty
dami, kad geruoju nieko ne
gausint, susirinkę, nuėjom 
pas poną ir pareikalavom 
algos. P. Flioreuavičius di
džiai ušsirustino ant musų 
už tokį begėdišką, anot jo, 
pasielgimą. Ponas šoko ant 
vieno darbininko, kuris ar
čiau prie jo stovėjo, šaukda
mas: „Išeik iš mano dvaro! 
Kad tavo kojos čia daugiau 
nebebūtų!” Tuomet męs at
sakėm, kad atsiskaitytų su 
mumife, tai visi išeisim; o kol 
neatiduos, kas mums priguli, 
streikuojami” Streikas pra
sidėjo vasario 3 (16) d., o pa
sibaigė 5 (18) d.. Laimėjom: 
poną privertėm atiduoti or- 
dinariją, kad ir ne visą, tai 
nors dalį, bet pinigų dar ne
gavome. Tariamės, pasitai
kius geresnei progai, sustrei
kuoti vėl, jeigu ir toliau teip

musų valstiečiai buvo susi
dėję su miestiečiais ir nesi
gailėjo paskui. Buvome ta
ręsis duoti vieną vietą darbi
ninkams: juk jie teippat iš 
savo rankų darbo minta, — 
reikia ir jiems duoti toksai 
žmogus, kuris žinotų darbo 
žmonių reikalus. Atėjo prie 
musų lenkai - dvarininkai, 
kviesdami su jais susidėti, 
bet męs jiems atsakėme, kad 
jau vėlu, — jau susitarėme 
su miestiečiais. Viskas ėjo 
gerai. Męs sėdėjome sau 
viešbutyj, kaip laisvi žmonės, 
apie viską kalbėjomės, tarė
mės, viens kitam prisižiūrė
jome, išsipažinome, ir jau 
rengėmės rinkti savuosius at
stovus, kaip štai nelaimė ti-_ 
ko. Pirmadieny j, tai buvo 
išryto prieš pačius rinkimus, 
archierejus (stačiatikių vy- 
skupas) pakvietėjn.ua į cer
kvę ant molebnio.; Kaipgi 
neeisi žmogus pasimelsti 
prieš tokį svarbų darbą! Be 
to, ir arcbierejaus kiti nė 
karto nebuvo matę.... Na, 
ir nuėjome. Atradome čia 
daugybę dvarininkų — rusų 
ir lenkų.

„Molebniui pasibaigus, ar
chierejus ėmė mums sakyti 
pamokslą; kalbėjo jisai, kad 
ųięs nusidėjome, išvieno su 

......... ........ d* į kryžiaus priešininkais-žydais 
ėmė mus 'ai-ieį(jami,

tada bus jo palaiminimas, 
kada męs susidėsime su dva-

talikais. ... • v-
..Daug dar kalbėjo jisai ir 

kiti popai — mane šiurpuliai 
ėmė nuo tų kalbų. Kalbėjo 
čia dar dvarininkai, ir visi 
vienu balsu, kad nesą nuodė
mės sulaužyti žodį, duotąjį 
darbininkams ir žydams, 
tiems Kristaus pardavėjams.’* 
Mane lyg kas per galvų butų 
sudalęs, kada išgirdau teip 
kalbant. Nelengviau bu*vq 
ir kitiems klausyti tos ar- 
cbierejaus kalbos, kurį kiti 
musų pirmą kartą dar matė. 
Paskui nuvedė mus į archie- 
rejaus namus, — nusekė ten 
ir dvarininkai. Čia mus vai
šino ir vėl kalbas kalbėjo. 
Ant galo, kada jau męs ap- 
glušome ' nuo tų kalbų ir 
trukšmo, atėjo vėl archiere- 
jus kalbinti.... Puolė jis 
ant kelių su kryžiumi ranko
se ir klausia musų: ,,Ar at
sižadate nuo sutarimo su 
kryžiaus neprieteliais?” Kai- 
kurie šušuko: „atsižadame”, 
bet kiti' tylėjo. Paskui gi 
mus nuvedė į liaudies, namą 
ir vėl ėmė vaišinti, kaip ir 
arcbierejaus namuose. Po
nai mums patys arbatą pada
vinėjo, o man vis rodėsi, kad 
tai sapnas, kad dvarininkai 
meiliomis kalbomis ir vaišė
mis nori mus apgauti, pražu
dyti. Mūsiškiai pasiliko 
liaudies namuose nakvoti; 
jiems ir daiktus atrėžė iš 
viešbučio ir daugiau nebeiš
leido. Daugelis buvo nepa
kakinti, kaip-kurie verkė, 
jausdami, kad Čia kas nege
rai. Naktį visus uždarė 
liaudės namuore. Ir išėjo 
teip, kad valstiečiai išrinko 
dumon du dvarininku ir val
stiečiu^, apie kuriuos ank
sčiau nė manyti nemanė. 
Darbininkams gi, savo ba
daujantiems broliams, nė 
miestiečiams nedavė nė vieno -. 
išsirinkti. Geri bus musų 
atstovai!.... Težino visi ge- >
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LIETUVA
tame kalte: męs žmonės tam
sus, visų paniekinti, — kry
žiumi ir Dievo vardu galima 
kiekvieną įbauginti.... At
leisk mums Dieve!.... ”

Teip elgėsi Gardino gub. 
ponai ir popai, kad tik galė
tų patraukti bent dalį val
stiečių į savo.pusę; panašiai 
elgėsi ir musų kunigai, saky
sim, Vilniaus gubernijoj. 
Dėl tokiii neteisybių Gardi
no gub. rinkimai veikiausia 
bus durnos atmesti ir išnaujo 
paskirti, bet žmonės visur gi
liai juos turi dėmė įsidėti, 
kad nieko panašaus nebega
lėtų daugiau atsitikti.

,Sk?

Lietuvos SociĮaldeniokra- 
tų-atstovų kuopos laiškas.

Męs, žemiau pasirašiusie- 
jie, Kauno gub. atstovai, 
kreipiamės šiuo laišku į mu
sų krašto gyventojus, rūpin
damies greičiau su jais ryšius 
užmegsti. Manom, kad tiek 
męs prie demokratiškosios 
visuomenės, tiek visuomenė 
prie musų turės nevieną rei
kalą, dėl kurių mums nuolat 
prisieta susižinoti. Todėl 
pranešam Lietuvos darbinin
kams, valstiečiams ir mieste
lėnams, kokiu bud u geriau
sia su mumis susisiekti.

Visų-pirma, turint kokį 
reikalą prie bent kurio iš 
musų penkių, prašom kreip
tis vien žemiau nurodytuoju 
adresu prie visos musų „kuo
pos”, nes tiek esam savo pa
žiūromis susiartinę, kad su
tarėm visi susidėti į vieną 
Lietuvos Socijaldemokratų 
atstovų kuopą ir išvieno visą 
darbą varyti.

Šiuo laišku kreipiamės ne 
vien į Kauno gubernijos gy 
Ventojus, kurie mus į dūmą 
išrinko, bet į visus Lietuvos 
piliečius, kas tik turės prie 
musų reikalą. Padėti kiek
vienam nuskriaustamjam lai
kom savo priederme ir ne
skųsim žmonių nė pagal tau- 

’tos ar tikėjimo, nė pagal gu
bernijos. Kviečiam todėl 
prie musų kreiptis iš visų 
Lietuvos kampų: Kauno, Su
valkų, Vilniaus ir Gardino 
gubernijų liėtuvius, žydus, 
lenkus, baltarusius, rusus ir 
kitus. Padėsim, kuom galė
sim.

Talpysim savo pranešimus, 
atsišaukimus ir užklausymus 
pirmučiausiai lietuviškame 
„Skarde” ir lenkiškame „To- 
pčr’e”, o paskui prašysim ir 
kitus pirmeivių laikraščius, 
kad musų atsiliepimus at
spausdintų.

Visokius užklausymus, nu
tarimus, skundus ir seip ra
štus, siunčiamus Lietuvos so
cijaldemokratų kuopai, pra
šome siųsti apsaugotais (za- 
kaznais) laiškais ir dėti ant 
jų tokį adresą:
Manežnyj per. No. 17, kv. 35.

Gospodinu B. Bitovtu. 
peredat deputatu

F. Gudoviču.
Atstovų adresai toki:

• Gudavičiaus: Kiročnaja ui. 
d. No. 23, kv. 23.

Kumelio ir Kupsto: Pre- 
obraženskaja ui. d. No. 32, 
kv. 9.

Stašinskio: Baskov pereu- 
lok d. No. 26, kv. 10.

Lietuvos Socijaldemokratų 
kuopos sąnariai: Gudavičius, 
Kumetis, Kupstas, Povylius, 
Stašinskas.

Ką veikia musų kunigai?
Musų kunigai, juo toliau, 

juo aiškiau parodo, kad 
jiems tikėjimas — tai politi
kos įrankis. ,,Šaltinio”, an
tai, Nr. 9, kunigų stulpas, 
tūlas Skrebenius, begaile- 
staudamas, kad Kauno gu
bernijoj į dūmą liko išrinkti 
eocijalistai, sako, kad iš tų 
Tiųkimų esą matyti, kad ti
kybinis žmonių susipratimas 
labai žemai stovįs. Ten, kur
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politiškos partijos, kovoda
mos terp savęs, stato politiš
kąsias savo programas, musų 
kunigai stato tikėjimą ir to
kiu bud u paverčia jį į papra-
stą politikos įrankį. Teip 
elgdamies, jie nužemina ti
kėjimą, bet musų kunigams 
tai, matomai, nerupi: jie ne
pasigailėtų visiškai pragai
šinti tikėjimo, kad tik savo 
priešius socijalistus nuveikti. 
Kaip jie elgiasi su tikėjimu, 
teip ir su Dievo prisakymais, 
kurie užgina meluoti. Teip, 
antai, tame-pat ,,Šaltinio" 
Nr. 9, korespondencijoj iš 
Pasvalio, vienas iš jų, ne
raudonuodamas iš gėdos, ra
šo, buk „Naujosios Gadynės” 
mokslo pasekėjai pavogę kar
vę, o kitas, su tokia-pat tei
sybe tvirtina, buk Kaune so- 
cijalistai norėję išrinkti į du
rną net 3 žydus, bet žydai, 
esą, patys to nenorėję! Tuom 
tarpu, visi žino, kad suside
dam! su valstiečiais, Kauno 
miestiečiai norėjo išsiderėti 
du žydu-atstovu, bet valstie
čiai griežtai atsisakė: sutiko 
duoti tiktai vieną, ir pastatė 
ant savo.

Neva gindami tikėjimą nuo 
socijalistų, kunigai vartoja 
visokius doros draudžiamus 
įrankius; nesidrovi netirde- 
nuncijacijos — paprasto iš- 
davimo. Teip, antai „Šalti
nio” Nr. 10, ant 155 pusla
pio, vienas iš tų tariamųjų 
tikėjimo apginėjų atvirai 
praneša žandarų žiniai, kad 
Grinienė Senapylėje priklau
siusi prie soc.-demokratų 
partijos organizacijos vadu. 
Ikišiol dar negirdėti, kad 
žandarai butų pasinaudoję 
tų šnipų savanorių praneši-
mais, — matomai, ir jie jau 
suprato, kokią vertę turi 
„Šaltinio” skelbimai ir neti
ki jiems.

Kad kunigai ne teip butų 
palinkę prie melo ir neteisy
bes, tai žandarai galėtų pasi
naudoti iš jų -gabumo. Tą 
gabumą jie jau ne kartą pa
rodė. Štai ką rašo D. iš 
Šunskų, Senapylės pav.:

Smagu būdavo susieiti 
Šunskuose šventadieniais ir 
be baimės pasikalbėti apie 
visokius šių dienų atsitiki
mus; kiekvienas laisvai galė
davome išreikšti savo nuomo
nę, pasiskaityti laikraščius, 
pasidalyti naujienomis, nes 
musų bažnytkiemyj nuo se
niai nėra jokios policijos. 
Tik retkarčiais užklysdavo 
čionai skraidytojų būriai ir 
tik per atlaidus, klebono 
kviečiami, atsilankydavo iš 
Senapylės sargybiniai su ka
zokais. Viskas tas mažai ką 
kenkė mums, šunskiečiams. 
Bet štai, rudeniop, čion tapo 
atkeltas iš Seinų kunigas 
Totoraitis, „Šaltinio” rašyto
jas. Įkūręs čia „krikščionių- 
juodašimčių” kuopą, jis dau
gelį iš jos sąnarių pavertė į 
šnipus, kurie, patyrę kokį- 
nors parapijoną „bedieviu” 
esant, tuoj skubinasi prane
šti savo kuopos vadovui. 
Tasai gi, maloniai išklausęs 
savo agentų pranešimų, at
randą progą išplūsti negei
stinus sau žmones. Tokia 
musų kunigėlio nemalonė iš
tiko ir kelias Pašešupio so
džiaus merginas: atkeliavęs 
į tą vietą, jis ėmė tyčiotis iš 
jų, išvadino „cicilikėmis” ir 
barė už 3,N. Gadynės” skai
tymą ir platinimą priešingų 
valdžiai ir nepatinkamų ku
nigams raštų. Kalėdodamas, 
jis beveik kiekvienoj vietoj 
klausinėjo, ar kas neskaito 
„N. Gadynės” ir tėvams į- 
kalbinėjo persekioti savo vai
kus, kurie nenori klausyti 
„Dievo leistosios” valdžios 
bei kunigų.

O kunigas Rauba Naumie
styje, Su v. gub., kaip rašo 
„Bažnyčios tarnas”, nors ne
atsižymi šnipo gabumais, bet 
teippat uoliai f ildo valdžios 

tarno pareigas. Kalėdoda 
mas po parapiją, jisai, kaip 
įmanydamas, įkalbinėjo žmo
nėms, kad valdžia esanti Die
vo leista ir dėl to reikią jos 
bijoti ir klausyti. Kas, anot 
jo, valdžios neklauso, tas pa
ties Dievo neklausąs, o tas 
esąs bedievis, paleistuvis ir 
numiręs, degs amžinoj praga
ro ugnyj. Tas Dievo tarnas 
žino ir vaistą, kad žmonės 
butų toki, koki jam norėtųsi, 
t. y., akli valdžios vergai: 
tas vaistas — tamsybė. Rei
kia, girdi, neskaityti klai
dingų bedieviškų raštų. So- 
cijalistai, anot jo, daro blo
gą ne tik žmonėms, bet ir 
vargšams-kunigams: ir kuni
gams sunku esą gyventi, — 
žmonės nebeguodoja, neger
bia jų, o kartais dar ir tą pa
čią garbę numažina; tik klau
so, girdi, ar nepasakys ką 
kunigas, kad tuojaus aprašy
ti.... Priešais socijalistus 
kun. Rauba stropiai platina 
juodašimčių raštus.

Su kunigu Paškaniu Lin
kuvoj, Pauev. pav., labai ne
malonus atsitikimas buvo: 
ėmė ir netyčia prasikalto val
džiai. Per Naujus Metus 
pasakė jis pamokslą, ragin
damas žmones negerti degti
nės, nė alaus. Žmonės pa
klausė ir nutarė uždaryti mo
nopolį ir aludes. Išgirdęs 
apie tai, kunigas išsigando. 
Kas čia bus? — pamanė sau. 
Žmonės paliaus gėrę, — at
siras pas juos daugiaus pini
gų ir dar ko gero, ims kny
gas skaityti ir (langiaus su
prasti, kas aplink juos deda
si! O blogiausia tai, kad 
neatsargus jo pr&sitarlmas 
gali padaryti blėdį valdžiai!
Ak per 1906 m. linkuviečiai 
išgėrė degtinės už 55 tūk
stančius! .... Taigi, kad ne
užkenktų valdžiai, kunigas 
kitą nedėldienį iš sakyklos 
ne tik ėmė peikti valstiečių 
sumanymą uždaryti monopo
lį ir aludes, bet dargi patarė 
žmonėms namie alaus nevir
ti, kad aludėse daugiau iš
gertų!

Be to, kunigėlis dar aiški
no savo avelėms, kas tai yra 
lygybė ir paaiškino teip, kad 
lygybei įvykus, augštesnio 
ūgio žmonėms busią nuplau
namos kojos, kad visi butų 
lygus! Bet musų kunigas 
Paškanis ne tik lygybę, bet 
ir mokslą kitaip supranta: 
anot jo gudrios galvos, mok
slą pavogęs iš Dievo Prome
tėjus, dėl to jisai žmonėm* 
nereikalingas; per mokslą, 
girdi, žmonės nieko negauna, 
tiktai išklysta ir Dievas bau
džiąs už tai mokslinčius.... 
Kad kun. Paškanis turi to
kį keistą supratimą apie ly
gybę ir mokslą, tame kaltas 
Prometėjus: pavogęs mokslą, 
jis, matomai, nė grūdo nesu
teikė kun. Paškaniui, dėlto 
jis ir pasiliko toks, koks yra.

Papilės, Šiaulių pav., kun. 
Gudaitis, nenorėdamas leisti 
teip platintis pavogtamjam 
Prometėjaus mokslui, stro
piai platina juodašimčių kny
gutes ir kalbina žmones 
klausyti valdžios. Jis sten
giasi įkalbėti žmonėms pa
klusnumą svietiškąjai val
džiai. Jei, girdi, atstovai, 
nuvažiavę Peterburgan, ne
bus paklusnus valdžiai, tai 
valdžia pirmiaus. sušaudy- 
sianti atstovus, o paskui su-, 
sipratusius darbininkus. 
Daug dar panašių nesąmo
nių kalba kun. Gudaitis, bet 
šito pakaks.

Aluntos, Ukmergės pav., 
klebonas Vainauskis teiposgi 
nekenčia Prometėjaus pavog
tojo mokslo, Jis, kaip rašo 
Dilgynė, rūpinasi konfi
skuoti „Skardo” numerius, 
kad iš jo žmonės negalėtų ap
sišviesti. Mat, tam tyčia pa- 
samdytasai ^mogus, parnešęs 
į Aluntą krasą, pirmučiausia 
užeina pas kleboną ir jis at-

ima iAijo visus „Skardo” nu
merius. Bet visiškai konfi
skuotajame dar nė karto ne- 
pasisefcė, nęs ,,Skardo” par
davinėtojau nuėjęs pas rū
pestingąjį kleboną, pareika
lauja «ą,ti d uvti ir tas turi ati- 
duoti.B ,b

Užmiršo Prometėjus ir apie 
Žagaris kąmendorių Bielskį, 
ueeute|kė jpin, vargšui, nė 
trupinėlio mokslo, dėlto anas 
ir kalba teip, kaip kalbėjo 
per pamokslą 4 ir 18 vasario. 
Anot kun. Bielskio, kaip ra
šo Tautietis, mokslinčiai-gal- 
vočiai, negalėdami suprasti 
bažnyčios mokslo paslapčių, 
iš apmaudo skelbią savo 
„knygpalaikėse”, mirusioje 
„N. Gadynėje”, ,,Skarde" ir 
kituose ,,šlamštuose”, buk 
Dievo nėsą ir dūšios žmogus 
neturįs, ir kurstą žmones 
prieš bažnyčią ir kunigus. 
Toliaus tas Prometėjaus nu- 
skriaustasai vargšas sulygino 
mokslo vyrus su gyvuliais, 
perspėdamas savo aveles ne
klausyti jų, kad nepaliktų ir 
patys gyvuliais.

Linkuvos kun. Paškanis 
žodžiu išrodinėjo lygybės ne
reikalingumą, o Biržių kle
bonas vaizdžiai parodė, kad 
ir bažnyčioj negali būt lygy
bes. Neseniai Čion atrado 
negyvą moteriškę, — jos ku
nigas neleido į bažnyčią, net 
nedavė varpais skambinti. 
Bet kuomet 6 d. vasario at
rado negyvą ponią, garsią vi
soj apygardoj darbininkų 
skriaudėją, kunigas Į>er pus
antros dienus turėjo ją baž
nyčioj ir vią mišias laikė; pa
galios, pasakė lenkiškai ir 
lietuviškai pamokslą, šauk
damas iš vinos galės, kad ta
ponia labai gera buvusi, kad 
darbininkams neduodavusi 
valios...«. Štai kokia lygy
bė pas musų kunigus! Ge
rai, kad kunigai nepateko į 
durną ;su tekiu supratimu 
apie lygybę O jų, vargšų, 
labai norėta ten pakliūti. 
Štai ką mums rašo apie tai 
Kunigas-vCicilikas" iš Pane
vėžio:

Musų kupigų išrinktasis 
Paberžes klebonas, kun. Rum
še vičius, labai norėjo patekti 
į Kauną dvarininkų kurijos 
rinkiku. Matyti, tikėjosi 
jam ten pasiseksiant sodiečių 
rinkikų galvas a[>sukti ir.... 
į durną pakliūti. Bet kitaip 
išėjo.

Man teko apie tai išgirsti 
nuo dviejų dvarininkų; abu
du jie vienodai nupasakojo, 
dėlto manau, kad aprašoma- 
sai čia atsitikimas sutinka su 
teisybe. Kun. Rumševičius 
bėginėjęs nuo vieno rinkiko 
prie kito, kad paduotų už jį 
savo balsus. Prastesniems 
žmonėms kunigas stačiai įsa
kinėjęs: „mesk už mane čia!” 
Turtingesniems ponams kal
bėjęs: „Jei mane, ponai, iš
rinksite, pastatysiu tuziną 
šam|>ano!” Tačiaus priža. 
dėjimai visi nuėję ant niekų 
— kunigo neišrinko. Tada 
vienas juokdarys, atsistojęs 
viduryj kambario ir išskėtęs 
rankas, tragišku (graudin
gu) balsu sušukęs: ,,Ponai! 
tuzinas "šampano prapuolė, 
tuzinas šampano!....” Ku
nigas gi, Įlindus į kertę, jau
tėsi kaiįS* mrainys lekcijos 
neprirengęs. ?(L

Jeigu bkas drystų sakyti, 
kad musų kunigai nesirūpi
na aveliu dūšių išganymu, 
tai labai f>akljrstų. Štai pa
vyzdžiais

Panedėlio, si Zarasų pav., 
klebonas Viksva, matyt, at
simindamas Evangelijos žo
džius, kad „turtingam žmo
gui sunkiaus įeiti į dangaus 
karalystę, negu verbliudui 
perlysti per adatos, ausį”, 
neatidavė pĮnigų vienai varg
šei, kuri buvo pas jį juos pa
sidėjusi; kuomet jif nusilp- 
nėjus, pareįkąląvo atiduoti, 
klebonas, dūšią jos nuo pra

žūties gelbėdamas, atsakė: 
„kam tau, senei, turtai?” Ir 
neatidavė. Vienok pate kle
bonas, kaip žmonės kalba, 
turįs susirinkęs apie 150 tūk
stančių, — turbut, evangeli
joj paduotas tas palyginimas 
tiktai apie paprastus žmones, 
ne apie kunigus.

Tokį pat rūpestingumą pa
rodo ir Senosios Žagarės, 
Šiaulių pav., klebonas. Mat 
ant Senosios Žagarės klebo
no žemės yra gal kokia pus
antro šimto grintelių prisi
stačiusių ir visi toki grintbl- 
ninkai moka klebonui kas
met už žemę įx) 10 kapeikų 
už ketvirtainį sieksnį; kiek
vienam iš jų išeina mokėti 
kasmetai po 20—30 rublių 
sulyg pliaciaus didumo. 
Nuoma mokama ant šv. Jur
gio. A. a. klebonas Skopas 
labai dažnai, pinigus priim
damas, neįrašydavo tuojau į 
knygutę, bet liepdavo ateiti 
kitą kartą. Pernai vasarą, 
Jau sirgdamas, pinigus pri
iminėjo, bet knygutę pasilai
kydavo neįrašęs, žadėdamas 
Įrašyti, kaip pasveiksiąs. 
Jam mirus, atėjo naujas kle
bonas Kadžiulis, arba iš len
kiško Radziulevičia. Ra
dęs pliacininkų knygelėse 
daugelio neįrašyta pernykštę 
nuomą, tuojau ėmė raginti, 
kad užsimokėtų pernykštę 
ir šįmetę. Žmonės su aša
roms meldė klebono ueplėėti 
nuo jų dvigubų mokesčių; 
gatavi buvo kryžių pabučiuo
ti, kad jie užsimokėję kuni
gui Skopui, kad jie nekalti, 
jei Skopas, pinigus priėmęs, 
neįrašė į knygutę. Kunigas 
Kadžiulis, kaip lapė, atsakė: 
„aš jums tikiu, mieli vaike
liai, kad užmokėjote; aš ne
reikalaučiau antrą kartą, bet 
kad iš manęs valdžia reika
lauja, ir aš turiu iš jūsų rei
kalauti.” Begėdis, nepasa
kė, kokia ta valdžia: ar jo 
gaspadinė, ar kas kitas; kad 
tik žmones įbauginti valdžios 
vardu, negėda nė pameluoti. 
Kitas iš jų, neapsikęsdamas, 
jau užsimokėjo antrą kartą 
tą*patį mokestį, bet daugu
mas, patys neturtėliai-rauk* 
peluiai, vos turi tam kartui 
duonos nusipirkti, — kad ir 
norėtų, negali klebono „val
džios” nasrų užkimšti.

Kad nevienas Kadžiulis 
mėgsta savo darbus valdžios 
vardu pridengti, parodo šito
kį atsitikimai: velionis kun. 
Skopas, jau ant patalo gulė
damas, kaip tik pajuto per
nai vasarą, kad į Žagarę at
važiuos gubernatorius, tuo
jau suragino visus pliacinin* 
kus dar neužsiiąpkėjusius 
pliacinių, kad skubėtų užsi
mokėti prieš gubernatoriaus 
atvažiavimą, nes gubernato
rius, girdi, reikalausiąs iš jo, 
ir tiems, kas nebusiąs dar už
simokėjęs, busią blogai. Ži
noma, žmonės, kaip matai, 
visi užsimokėjo. Arba vėl 
tas pats Skopas vieną nedėl
dienį, sakydamas pamokslą, 
ėmė teisintis, kam jis iš žmo
nių už kiekvieną mažmožį, 
prisimindamas; lupa: jam, 
girdi, vyskupas liepęs susi
dėti pinigų senatvei, kad tu
rėtų paskui iš ko gyventi. 
Žinoma, jei vyskupas liepė 
nuo žmonių luptinai lupti, 
tad žmonėms lieka tik tylėti 
ir kentėti! ,8k.’

IŠ AMERIKOS.
Sniegas.

Calumet, Mich. Šiauri
niuose kraštuose Michigano 
per 48 valandas siautė snie
go darganos. Sniegas už
klojo laukus ant 2 pėdų sto
rai.

Prisnigo teipgi Washing- 
tone, D. C. Čia balandžio 
mėnesyj sniego nebuvo nuo 
1889 metų.

Netikri pinigai.
Washlngton, D. C. Val

džios susekė, jog prigavėjai 
paleido terp žmonių diktai 
jų pačių padirbtų 10 dolia- 
rinių pinigų Buffalo leidimo 
1901 m. ir 20 doliarinių 
First National banko.

Suareštavo Grekijos kon
solių.

&-4^pą balandžio, mieste 
Lowelf, 'MaW%likosi suareš
tuotas grekiškas konsulius 
Jatros. Jis apskųstas už 
ėmimą pinigų ir palengvini
mą neatsakantiems ateiviams 
išlipimo ant Amerikos kran
tu

Numirė dėl pagarsinimo 
klaidos*

Evansville, Ind. Pereitos 
subatos dieną pasimirė čia 
49 metų moteris, Louise 
Daley. Suskubino mat mir
tį perskaitymas pagarsinimo 
laikraštyj apie jos pasimiri- 
mą. Tuom tarpu pagarsini
mas buvo klaidus, garsinta 
buvo apie pasimirimą to pa
ties vardo moteries, bet gy 
venusios kituose nomuose.

Suareštavo didžturtį.
Kansas City, Kas. Su

areštavo Čia prezidentą Unit
ed 8am OilCo., Tucherą. Jis 
apkaltintas u'e pasinaudoji
mą iš pačto prigavingiems 
mieriams. Paleistas jis aut 
kaucijos 15000 dol.

Dovanos teplioriams.
Pittsburg, Pa. Likosi čia 

atidarytas Carnegies institu
tas ir padalintos dovanos už 
geriausius abrozdus. Pirmą 
dovaną, auksinį medalį ir 
1500 dol., gavo prancūzas 
Gaston I>a Touche iš Pary
žiaus; antrą — sidabrinį me
dalį ir 1000 doL Thomas 
Enkins iš Philadelpbios, tre
čią, bronzinį medalį — Olga 
Boznanska iš Paryžiaus.

Gaisrai.
Chickasha, Ind. Ter. Su

degė čia didelės Trades Com- 
press <fc Warehou8e Co. med
vilnės presavimo įtaisos. 
Nuopuolius gaisro padary
tus skaito ąnt 700000 dol.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
čia trioba Liogue Island jū
rinės stacijos. ' Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

Columbus, Ohio. Sudegė 
čia didelė Brickell-Nithoff 
trioba. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 300000 
dol.

Louisville, Ky. Sudegė 
čia muzikališkų instrumentų 
krautuvės Smith <fc Nixon 
Co. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 150000 dol.

£xpliozijos.
Key West, Fla. Ant gili

nančio laivo „Geo. W.AUen” 
atsitiko expliozija, kurios dvi 
ypatos likosi užmuštos, o aš- 
tuonios sunkiai nuplikytos.

Šalčiai.
Nepaprastai ilgai laikosi 

viduriniuose štetuose šalčiai, 
kurie užkenkė sodams ir lau
kams. Šalčiai laikosi Kan- 
saso, Arkansaso, Missouri, 
Illinois, Wisconsin, Michi- 
gan ir Indiana štetuose. Nuo
stolius šalčių padarytus skai
to milijonais doliarių.

Nelaimės ant geležinkelių
Montreal, Canada. Netoli 

Champlain.Ont., iššoko ir re
lių bėgantis į vakarus gele
žinkelio trūkis. Penki va
gonai nupuolė nuo augšto 
kelio pylimo ir užsidegė. Su- 
degė ir 15 ypatų.

N Mabtins Ferry, Ohio. 
Prasidėjo darbai Langhlino 
geležies dirbtuvėse, kurios 
stovėjo 26 mėnesius.

IŠ DARBO LAUKO.
N Canadoj likosi išduojĮ 

naujos tiesos turinČiog<J5j^| 
goti draugiją nuo votfu. g 
pasekmių streikų. 
kių užvedimų, kuriuos 
kai gali būt vodingTZg | 
jai, priskaityti: kastyj^ą | 
ležinkeliai, garlaiviai, įil 
grafai, telefonai, žiboZiK 
vandens ir elektriški įZui 
mai. Užgimus tokiosęfaB 
eose nesutikimams darhZI 
kų su darbdaviais, taote I 
turi į tarpą įsikišti Bud^l 
Toks turintis sutaikyti 
tinkančias puses eudagįS 
susidėti iš šešių ypatų- 
paskiria randas, po I 
renka darbdaviai ir darbinei 
kai, o vieną jie pats ifeir^l 
ka. p

N Lobain, O. Kadagį 
streikuojanti laivų dirbtoji 
darbininkai ne gauna iš 
ganizacijos ka.-os pažadij 
pašelpos, daug jų grįžta prij 
darbo.

N Washingtox, D. c I 
Pittsburg Window Glaas Cal 
uždarė čia esančias savo dirbi 
tuves. Stovės jos iki rudei 
niul.

N Nowell, W. Va. Langb. 
lin China Co. rengia čia nau
jas porcelėno dirbtuves. I

N S IK) KAN F., WaSH. Vi. 
suose šiaurvakariniuose sie
tuose, ypačgi Washingtone, 
trūksta darbininkų. Trūk
sta: mūrininkų, elektrikui 
akmenų skaldytojų ir kito
kių triobų statymo darbinin
kų.

J

< Phtsburo, Pa. Pasibai
gė streikas darbinininkų 53 
alaus leidyklų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Waterbnry, Con.

23 d. kovo susitvėrė čia pfr 
šelpinė draugija vardu Lie
tuvos Brolių. Komitetan li
kosi išrinkti: pirmsėdžiu — 
V. Bunevičia; jo vietininku 
— J. Žilinskas; iždininku — 
F. Selaitis; protokolų rašti
ninku — J. Valevičia; finan
sų rašt. — K. Pėža. Drau
gija turi tikslu: uždėti kny
gyną. pratinti lietuvius skai
tyti visokius raštus, skleisti 
jų tarpe apšvietimą, lavintis 
politikoj. Is syk prisirašė 
24 sanariai, įmokėdami po 1 
dol. Per tūlą laiką įstojimas 
bus po 1 dol., vėliau moke
stis bus pakeltas sulyg am
žiaus norinčio pristoti (ar mi
nėta draugystė moka sąna
riams pašelpą ligoj ir po- 
smertinę? - Jeigu draugystės 
mieriu yra vien apsišvietimas, 
tai nėra nė mažiausio pamate 
įstojimo mokestį skirstyti su
lyg metų norinčių prisirašy
ti. Apšvietimo draugijose 
visi sanariai turi būt lygus. 
Red.). Broliai mylinti ap
švietimą kviečiami kuo skait
lingiausiai rašytiesi prie nau
jai susitvėrusios draugija- 
Sekantis susirinkimas atsi
bus 21 d. balandžio, 7 vai. 
vakare. Lietuviško Kliut>° 
svetainėj, pn. 103 Green gat
vės.

. A. Žilinskas.

Iš llazleton, Pa-
Šio miestelio lietuviai pa

starame laike pradėjo kilų 
tautiškam susipratime, P**‘ 
dėjo rašytis prie 45 kuopt* 
8. L. A. ir prie Dr-stės Liu*j 
sybės ir tt. Pamėgo Itikraš- 
čius skaityti, ypač pirmei* 
viškus, k. v., „Kovą”, 
nybę”, „Lietuvą”, nuo kurioj 
pir.na šalinosi. ' .

Nurimo truputį ir ku< B 
Dielininkaitis, kuris pia 
niekino 45 kuopą 8. L 
viršininkus ui agita ||ĮI 
Jau ir ^ciciliku”‘ivradėMM 
sibijoti, kuriuos pirn^JK
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14 ir 15 dienų kovo buvo 
tiouai rodymai krutančių pa
veikslų. rodė Juos drg. A. J. 
Kartūnas iš New Yorko. 
Perstatė gana gerai revoliu
ciją Rusijoje, kaip musų bro
liai kovoja su despotiška ca
ro valdžia. Žmonių abudu 
vakaru prisirinko vidutinis 
barelis. Visi buvo užganė
dinti, išskiriant kelis „bra- 
ciškns”: mat buvo daug ir 
lenkų, kurie, laike revoliu
cijos perstatymų, kada kazo
kai plakė revoliucijonierius, 
ftnė švilpti ir rankoms ploti; 

| prie Jų prisidėjo ir vienas lie- 
: tuvis. \
Į Lietuvių čionai yra apie 

pakrikę gy500, bet visi jie 
vena-5

Darbai eina 
uždarbiai ir 
Darbų kitokių nėra kaip tik 
Miglių kasyklose. _•

Juozu ks.

vidutiniai, 
neblogiausi.
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REIKALAI j
Sisiiienyjimo Lietuviu Amerikoje. 
Susiv. Liet. Amer. XXII 

seimas!
Pranešu garbiems Susivie- 

: Byjimo Lietuvių Amerikoj 
Isanariams ir visuomenei, kad 
[Susiv. XXII seimas atsibus 

mieste Cleveland. Ohio, gegu
žio mėn. 27, 28, 29 ir 30 die
nose, Acme Hali, pn. 2416 E. 9 
Str. Apsistojimo vieta dele
gatams: Hungarian Inn vieš
butis, kertė Ontario Str. <fc 
Prospect avė. S. E.

Seimas atsidarys panedėlyj 
27 d. gegužio, apie 8:30 vai. 
ryto.

Siunčiant linkėjimus per 
laiškus, rašykite,kaip galint, 
trumpai ir aiškiai; pridedant 
auką, paminėti kam jų au
kautojas skiria. Tikime, kad 
guoduotini tautiečiai nepa- 

rffiirš aukų ir „Prieglaudos 
namui su kolionija”.

Kviečiame guodotinas Sus. 
kuopas ir draugystes, pagal 
išgalę, daugiaus prisiųsti de
legatų į seimų. Mat orga
nizacija plėtojasi, rengiasi 
atlikti didesnius reikalus la
bai musų tautos, todėl reika
lingas ir atsakantis skaitlius 
nuomonių, reikalinga dau- 
giaus žmonių, kurie galėtų 
geriaus,sumaniaus musų rei
kalus apsvarstyti ir klausy
mus išrišti. Reikalai tautos 
nepabaigiami: vieni lieka 
apdirbti, jų vietoj gema kiti, 
pagal sanlygas ir aplinky
bes. r

Paprastai po seimui būva 
keliami išmetinėjimai Susiv. 
ir seimo delegatams, kad ne 
Viską atsakančiai atliko, kad 
delegatai negana susipratę 
h tt. Taigi šįmet prisireng- 
kime. Išskirkite geriausius 
tautiečius, kuriems nerupi 
^abiska garbė, - arba palai- 
Pnas kokios nors partijos, 

tokius, kurie rūpintųsi 
organizacijos mieriais, stotų

I Partijų; juk Susi vieny ji-
r Sėtuvių Amerikoj yra
į sparty viskas! Taigi, bent 
| * artą prisiruoškime į darbi.

' labui, o ne ekskursi- 
kaip jau nekartų lai-

kraščių korespondentai yra 
išsitarę.

Susiv. L. A. centro sekret. 
M. J. Damijonaitis.

Aš, kaipo sąnarys 8. L. A. 
ir aukavęs keletu centų lie
tuviškam prieglaudos namui 
su kolionija, atsiliepiu tos 
kolionijos J reikaluose. Jau 
buvo garsinta keletas vie
tų, labiausiai giriama, kai
po tinkamiausia,rodosi vieta, 
parinkta p. Lazaucko, New 
Hamshire, ypač kad, sulyg 
aprašymo, tai daili vieta, 
yra ežerėliai ir valtelės pasi
važinėti. Rodosi, kad musų 
seneliai tik sveiku oru kvė
puos, valtelėse pasivažinės ir 
bus sotus ir viskas bus gerai, 
jeigu nupirks tų vietų. Dabar 
laikraščiuose galima patik
ti pritarimus, bet nė vienas 
ne išreiškia, kas butų reika
lingiausiu minėtai kolionijai. 
Maž daug reikia pasiteirauti 
apie tų ūkę, kiek ir kokių 
gali atnešti vaisių, kiek S. 
L. A. reiks jos užlaikymui 
kas metai pinigų pridėti, ko
kį nuošimtį ji gali duoti nuo 
įdėto kapitalo, kaip brangus 
padotkai, kų reiktų sene
liams pripirkti, o ką galima 
iš kolionijos turėti? Valtys 
ir gražumas vietos senelių 
neužlaikys. Ar dėl gražumo 
vietos ir valties nereikės nuo
stolių turėti, nee paprastai 

> už brangias ir gražias vietas 
ne tik reikia mokėti bran
giau, bet reikia didesnius 
mokesčius mokėti? Ar ta 
vieta ne butų nuošaliai, be- 

, veik krašte 8u vieny tų Val
stijų? Kur kiti komisijos są
nariai, kodėl kiti nieko ne
praneša? Ar ne butų geriau 
parinkti vietų viduryj Suvie
nytų Valstijų, nes čia butų 

, geriau privažiuoti, kam rei
kia. '

P. Vaičulaitis.

jis nebūtų apsvarstytas, to
dėl neabejojame, kad atei
nančiame seime, apskaičius 
nuomones kuopų, lengva bus 
Jį ar šeip, ar kitaip išrišti.

Pakolei dar laikas, aš no
rėčiau paduoti dar vienų įne
šimą, ant kurio, rodos, Irgi 
vertėtų atkreipti atydų bu
siančių delegatų.

Dalykas yra tame: ar ne
geistina butų, kad ateityje 
centrališku raštininku butų 
renkamas mokslųeivis?

Žinau, jog šitas užmany
mas nenaujas, tačiaus trum
pai perskaitliuosiu priežastis, 
kurių dėlei tas yra geidžia
mas.

1. Pertai Susivienyjimas 
duotų milžiniškų reguliariš- 
kų pašelpų besimokinančiai 
Jaunuomenei, nepauešdams 
pats Jokių „extrų” tam tiks
lui aukų, kadangi raštininkų, 
ar šeip ar teip, Susivienyji- 
mas užlaikyti turi.

2. Panaši pašalpa yra daug 
meilesnė Jų imančiam, nes 
šelpiamas gaus tik progų už
dirbti savo mokslui; papra
stos pašelpos tankiai esti ga
na karčios, kaip tai turėjome 
progų užtėmyti neperseniai, 
berenkant aukas sergančiam 
raštininkui, kuriam nuo vi
suomenės, su vaidais visokios 
rūšies,surinkta milžiniškų su* 
mų — 15 dol.

3. Dabartinis būdas rinki
mo
yra nesmagus išrinktamjam, 
nes priverčia jį pamesti savo 
užsiėmimą ant metų, o pil
dyti naujų urėdų, iš kurio 
vargiai Jis gali užsilaikyti su 
šeimyna.

4. Moksląeivis gal išpildy
ti šitų priderinę be pertrau
kimo mokslo ir gal jų atlikti 
jeigu ne geriaus, tai ir ne- 
blogiaus, kaip kiti sanąriai 
Susivienyjimo.

Tokiu budu Susivienyji- 
. mas nieko nenukentėtų f i- 
. nansiškai, ir suteiktų didelę 
, pašelpų vienam ar kitam iš 
. mokslųeivių.

Aišku tai, kad butų „ir 
i vilkas sotus ir ožka ciela”....

Vertėtų tai apsvarstyti.
B. K. Balevičia.

raštininko tankiausiai

Nors kartų sulaukėme lai- 1 
ko, kada, pasiliovus viso
kiems ergeliams, prasidėjo 
rimtesnis apsvarstinėjiraasSu- 1 
sivienyjimo reikalų. Po tei
sybei, Jau didelis laikas 
buvo tų padaryti, nes atei
nantis seimas labai arti. 
£aip galima patėmyti iš 

straipsnių, nekurie klausi
mai išrodo gana kėblus ir 
nuomonės sąnarių skiriasi, 
kaip pavizdin, klausime įkū
rimo savo locno organo. — 
Šits klausimas, rodos,bus vie
nu iš svarbiausių klausimu 
ateinančiame5seime, bet kaip 
jis bus išrištas, sunku dabar 
spėti. Dabar tą tik galima 
pasakyti, jog nuomonės tų, 
kurie norėtų turėti savo loc- 
nų organų, išrodo teisinges
nes jau nors dėlto, kad Jie, 
išreikšdami norų įkurti savo 
laikraštį, kuris rūpintus rei
kalais Susivienyjimo, savo 
nuomones paremia įvairiais 
darodinėjimais ir paaiškini
mais, — tuo tarpu Jų ,,prie
šai” (Jeigu teip galima išsi
reikšti) sakydami, jog mes 
galime dar tūlų laikų apsiei
ti ir be organo, nepaduoda 
jokių motyvų (priežasčių), 
delei kurių Jie yra tokios 
nuomonės. Visi darodinėji- 
mai ikišiol išsireiškia tik: 
,,fiods galėtume apsieiti ir be 
savo organo”,- arba „geriaus* 
pasinaudoti kitais laikraš
čiais, kaip ikišiol buvo”. Bet 
klausimas — dėlko geriaus? 
Gyvavimas Susivienyjimo, jo 
bujojimas, augimas reikalų, 
vis platesni mieriai, reikalas 
veiklesnės agitacijos, žodžiu 
sakant — platus gyvenimas 
sios organizacijos parodo vi
sai atpenč, jog jau neužten
ka ,, kampelio” svetimame
laikraštyje: čia jau laikas 
būti pačiam gaspadorium, 
vietoj „kampininkauti” pas 
svetimus.

Bet šits klausimas yra gy
vas klausimas ir tikimės, jog 

• nebus tos kuopos, kurioje

paskyria iŠ kasos $50.00 iki 
$70.00. Tai kddčI ne[>asive
lyti Bet ant sefeijųHr parva
žiavęs nuo seimo .pats savo 
raporto ne pažysti, neper
skaito. Teip pas r‘inus 8o. 
Bostone ko ne kasini tas at
sitinka. Bus tas fmts ir šį
met, nes tokie delegatas kaip 
r kitais metais’ tapti išrink

tas, ir kaip po Išrinkimo pa
tyriau, jis atvažiavo tyčia iš 
vakaro į Boston^ užr Savę agi
tuoti ir siūlytis į delegatus. 
Jam agitacija pasisekė,nes to 
ki delegatai nenor nė užsimyt 
apie mažesnius kaštus kelio: 
reikalauja visų kelionę 
ir $5.00—$10.00 ant dienos. 
Musų.delegatas gaus tik $501 kų teisingai ves. 
iš viso.Aš persergsčiu ir kitas ____ _ ...
kuopas apsisergčt slaptų agi- vesnis ir įtekmingesnis, nes 
tatoriti, tuščios garbėj trokš- kiekvienas sąnarys gaus 
tąučių ir girtuoklių, mėg- kas sanvaitė organų, 
Staučių tik girtus prisikal- kuriame bus plačiau* išreikš- 
byt už savę rėkt. Gėda ir | ta Susiv. mieriai ir nauda 
skaudu, kad pas mus toki I vienybės; apart to, karts nuo 
dalykai gali atsitikti; bet gal karto galima atspaudinti 
ne visada teip bus.

Susivienyjimo sąnarys. 
I

Ar apsimokėtų S. L. A. iš
leisti savo organą?

Klausimas išleidinėjimo 
Susiv. savo organo keliamas 
kas metai, bet vis būva ati
dėtas tolesniam laikui; bet sų organizacijos ir kad ji ne- 
kad reikalaujančių savo or- liktu paniekinta, kaip mato- 
gano skaitlius kas metas di. ma iš paskutinių laikų, ap- 
dinasi, todėl ar nebus laikas ^varstykite gerai klausymų 
Jau žoliaus to klausimo ne- organo, kurs organizacijai 
atidėlioti, kadangi 8. L. A. teip reikalingas kaip maši- 
jau gerokai sutvirtėjo sana- uai aliejus, be organo o r ga
rinis ir pinigais, ypatingai, !uizacija negali prigulinčiai 
kad išleidimas 8. L. A. orga- gyvuoti.
no organizacijai Skriaudos Musų išleidžiamas organas 
nepadarys, bet priešingai,tik neUį^tos kelio partijoms nė 
kada Susiv. savo organą is- mėgstantiems kelti vaidus, 
leis, suteiks musų organiza- 51 ūsų dirva gana usnims ap- 
cijai, kaip matome kitose di-Lgjug, reikia jų atidirbti, ra- 
deliose organiiacijo^e, dide- ginti prie darbo miegančius, 
snį gyvumų. Į Visiems pabudus, apdirbus

spaustuvės; toliaus apsimo- kai, dailidės, mechanikai, Ijiems. Daug lauko, rodosi,
kės, mokant sąnariams tik laikraščių išdavėjai, redakto- ne reika;* bent man teip to
po 25 cetus ant metų ir gau- Iriai, 
uant sanvaitin^ organų kož- 
nam sąnariui. Kas gi iš 
Susiv. sąnarių nenorės gaut 
sanvaitinį laikraštį, kurs jam 
prekiuos po 50 arba 25 centai 
ant metų!

Žinoma, laikraščio geru- „biznieriais”. ’__
mas prigulės nuo redakto- lau išmintis! Jei norit, tai 
riaus ir sandarbininkų, bet paklausykit rėksnių, atmes- 
už viršui nurodytas algas | kit visus daugiaus prasiiavi- 
galima gauti neblogą redak
torių, ir jeigu pasirodytų, 
galima algą pakelti; vienas 
iš statėjų prižiūrėtų spaustu
vės reikalus, žinoma, turėti) 
užsistatyt parankų, kad vis-

mechanikai, jiems. Daug lanko, rodosi

daktarai, advokatai, dosi. 
agentai, kon t ra k toriai, maši
nistai, chemikai, žuvininkai 
ir ant galo karčiamniukai, 
pagal nesubrendusių rėksnių 
norų, neturėtų būti rinkti

Jonas Tumosa, 
Foxcroft, Me.

Iš Hazleton, Fa.
Per atvelykį, 7 d. balan- 

|delegatais, kadangi jie yra Idžio, kuopa 8. L. A. ir drau- 
Tai tau bro-Įgystė Liuosybėa laikė mitin

gų. Išrinko delegatą seiman 
S. L. A. Joną Kirtiklį; išrin
ko teipgi naujų prezidentą 
45 kuopos 8. L. A., nes Mo 
tie jus Merkevičia išvažiuoja 
į Lietuvą. Nauju pirmsėdžiu 
išrinko Petrų Burkevičių, są
narį L. 8. P. A. Paskui bu
vo peržiūrėta pelnas baliaus,

nusius vyrus, kurie, dar 
rėksniams nė nesapnavus, 
daug prisidėjo prie suorga
nizavimo ir praplatinimo 8. 
L. A. Jau, kad tie vyrai ne
sigėdi tokius menkus išgal
vojimus garsinti ir juos pri- kurio trečių dalį paskyrė .

Tųsyk 8usiv. L. A. bus gy- metinėti viešai 8. L. A., tai, kankinių sušelpimui. i Pini 
rodos, reikėtų nors tiek su-1 gus nutarė išsiųsti tiesiok į 
prasti, kad 8. L. A. sanariai, Lietuvą, kason „Kauk. Šeip. 
sulyg konstitucijos, turi ly- Kom.1’. Senasis pirmsėdis, 

Mot. Merkevičia, savo kalboj 
išreiškė džiaugsmų, kad teip 
umu laiku kuopa galėjo teip 
užaugt ir velijo jai ir prie 
kito pirmsėdžio gero pasise
kimo. Kartink nutarimų, ką 
paduot seimui nuo musų kuo
pos, nutarta ypač, kad sei-

įvairio turinio knygeles ir 
turint savo organų, bus ga
lima seimus rėčiaus turėti, o 
Jie nemažai pinigų paima, ir 
rinkimus centrališko komite
to galima bus atlikti per sa
vo organų.

Taigi kam. rupi labas mu-

anĮ gyvumų. i Visiems pabudus, apdirbus
Kas priešinami išleidinėji- 'dirvų, išvalius usnis, varputį, 

mui savo organo, tas gal ne-1 galėsime sėti grynus javus,iš 
permato, koki pasidarytų iš- kurių 1 
kaščiai išleidžiant savo orga- gjų 
nų. Todėl paduosiu skaitli
nes išleidimo sanvaitinio lai
kraščio, didumo 4 pusių, 7 Nuo 
kolumnų, arba 16 pusių, kaip mažai 
,,Lietuvos Ūkininkas”.

sulauksime grynų vai-

M. J. Damijonaitis.

gias tiesas. Taigi, Jeigu 
konstitucija suteikia visiems 
lygias tiesas, tai bereikalo 
aušinat savo burnelę. Kuo
pos ir be tų išvadžiojimų pa
taikys išrinkti delegatais su
manias y patas, kurios tegul 
tik rūpinas S. L. A. labu, o Į 
bus visiems malonu matyti, Imas neįklampytų Susivieny- 
kada 8.L. A. pradės pilniau-j jimą į nelaimes su, tautišku 
šiai žydėti. j namu ir kolionija, kad tą

Žemiaus parodytos skaitli- dalykų gerai apsvarstytų, ka- 
nės parodo, kad nekurtose daugi tam tikslui kapitalo 
valstijose visai mažai dar-j da beveik nėra. Kalbėta bu- 
buotasi S. L. A. labui. Tur- vo ir apie organo įkūrimų, 
tingiausia valstija sąnariais Nutarėm: ar uždėt locną or- 
yra Pennsylvania. Štai su
rašąs, kiek kuri valstija turi 
sąnarių:

Sįu » kyr. Vaik ak. |

C
a 
K o- 11S r

_ z ■
Pennsylvania.............. 2441 93 75 2
M a$sachuM>etu.......... 1054 60 32
Connecticut................ 041 .56 47 ■ 1
Illinois.. ................. i K37 60 11 8
New York.................. 2fl3 30 -iŠ __
New Jer**y................ 2:w 13 V ■ “

Ohjo..............................NO 5 2
Marvland.................... 73 5 —
Nebruka...................... 61 —— — —
\Vashington................ 57 5
Miehigan...................... 52 1 — —
Rhode Island.............. 46 3 ___ _ _
l>elaware .................... 41 11
Cilifornia.................... 28 3 _ _
Indiana........................ 18 1
Indian Territory .... 16 1 3 — —
Miuouri...................... 11 — —■
Maine.......................... 9 —
Canada.................. . 24 — — —

I ganų, arba stengtiesi gaut 
i vienų iš nedėlinių Amerikos 
! laikraščių už pigesnę prekę 
sąnariams S. L. A. (Jeigu 
nenutars įkurt locno); nuta
rėme, kad seimas imtų tokį, 
kuris rašo (langiaus apie 
darbininkų reikalus, nes Su
si vieny jiraas abelnai ir susi
deda is darbininkų. Nuta
rėme teipgi užbaigt visokias 
intrigas Susivienyjimo su 
Liet. Soc. Part. Am.

Daironuks.

Kaip jau buvo apskelbta 
centrališko komiteto ,,At
skaitos” nr. 20 apie busiantį 
XXII seimų 8. L. A., mes, 
rengėjai seimo, pranešame 
S. L. A. sąnariams ir visu- 
menei, kad musų mieste Cle- 
velande nėra kalbėtojų. To
dėl delegatai rytinių ir va
karinių valstijų malonėkite 
tuojaus pranešti apie savę ir 
pasišvęskite su kalboms, kad 
mes suspėtume patalpinti į 
apvaikščiojimo programų.

Klausiant kokių informaci
jų, kreipkitės žemiaus pasi
rašiusio adresu:

Jonas P. Gritė,
511 Jefferson av.S.W. 

Cleveland, Ohio.

Kasmet ir šįmet teko pri- 
siskaityt gana visokių įneši
mų ir užmanymų musų orga
ne S. L. A. reikaluose, užta
tai tegul bus leista ir man 
ištart porų žodžių, įpatingai 
apie rinkimų delegatų, t. y., 
kad kuopoms reikia labai ap. 
sižiurėt renkant, reikia žino
ti kų rinkt delegatais, kad ne
pakliūtų koki biznieriai(aš sa
kysiu labiausiai girtuokliai) 
trokštanti garbės, kurie apie 
Susi v. labų ir seimo svarbų 
nesirūpina, arba visai nesu
pranta, kas tai yra seimas — 
sesijos, ir kokis kas žmogus, 
kokių svarbių 'užduotį apsė
męs atlikt. Jam tas ne gal
voj, tik tiek žino, kad bus de
legatu, pagarsės; nuvažiuos 
visų lietuvių seiman, pasima
tys su kitais tokiais delega
tais, drūčiai išsigers, pašne
kės karčiamoj, pasirodys sa
vų dideliu, o pinigų turi ga
na (Jeigu biznierius), o jai 
ne, tai gal kokia, draugystė

pereito XXI seimo 
dirbta parupinimui 

________________ |„ Kolionijos prieglaudos 
Įtaisymas spaustuvės su namu ’, todėl ir aukų mažai 

reikalingoms raidėms, maši-1 nuo draugysčių ir pavienių 
noms ir kitais prirengimais sulaukta. Nors dabar, prieš 
kaštuos apie $2500.00; pini- seimą, reikėtų stropiau imtie* 
nigus galim paimti iš po*’si darbo. Reikėtų parengti 
smurtinių fondo. Kasoj yra atsakantį atsišaukimų ir iš
ganą pinigų.______________ siuntinėti visoms draugy-

Spaudinant 7000 sanvaitl- stėms ir kuopoms. Atrišau- 
nio laikraščio,reikės 500 sva- kimuos reiktų Nurodyti, kaip 
rų popieros kas sanvaitė, bus kolionijos reikalas stovi, kiek 
pusėtina popiera mokant po pinigų yra jau sudėta ir kiek 
2c. už svarų, tai į metus išeis būtinai jų reikėtų pradžiai.

Jei tb nepadarysim, seimų 
praleisim, aukų mažai 
Įplauks ir vėl negalė
sime prieit prie bent kokios 
pradžios. Sulaukus pradžios 
gegužio mėne^|į, ketinu nu
važiuot pas p. Lažauskų ir 
draug su Juoiu nuodugniai 
apžiūrėti Jo nurodytas fir
mas, o i>askui, kiek galint, 
perstatyti visą reikalų visuo. 
menei. Taigi dirbkim, nes 
darbas visuomenei pageidau
jamas, Kolionijos su prie- 
glautos namu jau nuo seniai 
lietuviai geidžia, todėl S. L. 
A., su pritarimu visuomenės, 
tų gali lengvai Įsteigti, ži
noma, reikia darbo, snau- 
dimu nieko nenuveiksim. 
Ateinančiame seime bus dar 
daugiaus darbo negu pir- 
miaus buvusiuose seimuose, 
todėl visi važiuojanti į seimų 
turi gerai prisirengti, kad 
galėtų šaltai ir išmintingai 
reikalus nutarti. Delegatai 
visi gert, kokius tik kuopos 
išrinks, mes iš pasalų negali
me rėkti, kad tokių ir tokių, 
„biznierių”, iš ofisų nerink
tų delegatais, bet vien darbi
ninkus. Tas rėksmas yra be 
vertės, nes Jam nėra nė jokio 
pamato. Jei kas tokių neiš
mintingų rėksnių paklausytų, 
turėtų visus vertelgas, vyrus 
iš ofisų atmesti. Taigi visi 
kurpiai, siuvėjai, mėsiniu-

... 100.00

už popierų................. $520.00
Pačtui už siuntinėjimų 

laikraščio per mutus 255.00 
Atramentas laikraščio 

spaudinimui per me
tus.......................... 25.00

Pačto markės atsakinė
jimui ant laiškų.... 120.00 

Spaustuvės randa už
vietų permetus....... 180.00

Redaktoriaus alga po .
$80.00 mėnesyj, per
metus............. .  .960.00

Statėjams 2 po $60.00 
mėnesyj, alga per 
metus................. 1440.00

Smulkus netikėti išlei
dimai

Išeigos sykiu $3600.00
Įeiga. Priseitų mokėti 

kiekvienam sąnariui (išski
riant vaikus) po 50 centų per 
metus, esant 7000 sąnarių 
bus.................    „$3500.00
Apgarsinimai atneš

per metus ne ma
žiau, skaitant colį

• po 50c. už kiekvieną 
kartų, per metus.. .1500.00 

Atskaitų tąsyk nereiks 
skyrium spaudinti, 
o jos per metus kaš
tuoja su virš....... - - 400.00

Įeigos sykiu $5400.00 
arba $1800.00 viršaus. Yra 
tai geras nuošimtis. Iš tų 
su porų metų galima atgau
ti įdėtus pinigus įrengimui

kad kitose 
lietuvių ga- 
bet prie S.

Tas parodoj 
valstijose, .nors 
na daug gyvena, 
L. A. visai mažai priguli.
Taigi reikėtų gero velijan
tiems draugams apie tai pa
sirūpinti. New Y’orko val
stijos lietuviai toli užpaka
lyj pasilikę, nes pačiam tik 
New Yorko mieste lietuvių 
yra su virš 6—7 tūkstančiai, 
o prie S. L. A. priguli mažas 
nuošimtėlis.

Daugiaus darbo, mažiaus 
rėksmo, o vaisiai bus geresni.

J. Tareila.

Besiartinant seimui, visi 
pradėjo rupintiesi reikalais 
tautiško namo su kolionija. 
Todėl ir aš turiu tiesų iš
reikšti mano nuomonę.

Man rodosi, kad p. Lažauc- 
ko aprinkta New Hamshire 
vieta musų kalionijai ne tin
ka dėl sekančių priežasčių: 
ten per ilgos žiemos, daug 
sniego; Ji per daug kaštuos; 
Ji per toli nuo didelių mie
stų, sunku bus kų iš Jos pa
daryt, reiks daug mokėt, o 
senelius reikės visgi užlaikyt 
iš aukų, nes daržoves par
duot nebus kur. Jeigu an
gy ti grūdus ir šienų, tai 
reiks daug drūtų darbininkų, 
o ir iš to maža nauda, nes 
vakaruose viskų užaugina ir 
parveža pigiau, negu rytuose 
galima padaryti.

Man rodosi, kolionija tu
rėtų būt nupirkta Massa- 
chusettse.Connecticute, Penu- 
sylvanijoj arba Illinois. Čia 
oras šiltesnis ir ne teip at
kampiai. Žemės turėtų būt 
ne daugiau kaip šimtas akrų, 
kad butų geras, didelis na
mas netoli didelių miestų. 
Augyti daržoves, o namuose 
patalpinti galėtų jas ravėti 
kad ir iš nuobodumo ir pats 
prisidėtų prie išmaitinimo. 
Reiktų ir porų karvių laikyti

Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos „darbai”.*)

Daug kartų dabar tenka 
skaityt Amerikos laikraš
čiuose apie Lietuvon Valstie
čių Sąjungų ir ,,galingųjų” 
jos spėkų, tik, nelaimė, nie
kuomet neparodomi jos dar
bai, iš kurių butų galima 
apie tą spėkų spręsti; kalba
ma teip-pat per mitingus 
apie jos nuopelnus, šaukia
mi žmonės Jai aukas dėti, ka
dangi dabar tiktai ji viena, 
na, ir da Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga, galinti išgelbėti 
Lietuvą iš Egipto nelaisvės, 
Ji geriausius kelius tam su
radusi, bet ir neparodo aiš
kiai, kokie tie jos keliai, ir 
nepasako kokie nuopelnai.... 
Ištiktųjų, keisti išrodo tokie 
sąjuugiečių ir jų bičiulių 
šauksmai, ir Amerikos lietu
viams, aukaujantiems revo
liucijos reikalams sunkiai 
uždirbtus savo centus, reikė
tų gerai apsižiūrėti, kam jie 
aukaujami.

Rašydamas čia apie Lietu
vos Valstiečių Sąjungos dar
bus ir išarti pažindamas Jos 
veikimų, aš anaiptol negaliu 
pasakyt, kad Ji nieko ne
veiktų. Kaipgi, veikia, tik 
kiek veikia ir kiek nuveikė? 
Geriausių atsakymų ant šito 
klausimo randame ,,Lietuvos 
Ūkininko” N 3, kuriame 
,,Laikinas Lietuvos Valstie
čių Sąjungos Centro Komi
tetas” paduoda savo darbų 
apyskaitą nuo 24 liepos iki 
27 gruodžio 1906 metų. Žiū
riu į tų apyskaitų ir nenoriu 
savo akims tikėt: tiek buvo 
kalbėta tam pačiam „L. Ūki
ninke” ir Amerikos laikraš
čiuose apie Jos spėkų, o da
bar pasirodo, kad.... lėkė 
kaip sakalas, nutapė kaip 
vabalas. Pinigų išleista, pa
sirodo, išviso per pusę metų 
528 rub. ir 25 kap., o iš tos 
sumos raštams— 114 rub. ir

*)2r. „Skardo” N. S



/lOkap...,. Be abejones už 
‘tokią Sumą galima daug raš
tą išleisti ir da daugiau „dar* 
bo” atlikti! Štai tie jos dar
bai, neskaitant raštą platini
mo: >,1) 12 kartą žmonas bu
vo siunčiami programas pla
tinti į Suvaiką, Kauno ir 
Vilniaus gub., 5 kartus su 
kitais Sąjungos reikalais į 
visokias vietas. 2) Reika
lauta tūlose Senapilės ap
skričio vietose {kurt dvaruo
se darbininką vaikams mo
kyklas, bet be pasekmią”.....
Tai tokie Lietuvos Valstiečią 
Sąjungos darbai! Ir šitos ži- 
nios ne mano sugalvotos, o 
jos Centro Komiteto paduo
tos!
• Vienok Amerikos laikraš
čiuose po'senovės skelbia są- 
jungiečiai ir demokratai apie 
sava spėką.. Parodyti tam, 
net 1905 metą savo apyskai
tą apskelbė ,, Lietu vos Demo
kratą Partijos Komitetas” 
„Lietuvos” N. 4. Tam pa
čiam numėryj randame* ilgą,

vieni iš jų dabar ant socijal- 
demokratų Šunis karsto „Lie
tuvos Ūkininke”, kiti — 
„Vilniaus Žiniose”. Kauno 
gubernijos atstovų socijalde- 
mokratų vardą teip-pat vi
saip šmeižia žmonių akyse, 
platina neįsitikėjimą jiems, 
bet apie tai plačiau parašy
siu kitą kartą.
Lietuvos socijaldemokratas.

„Senio Demokrato”! 
straipsnį apie „Lietuvos re*

* voliucijonierius’\ kuriame ji- 
~ . sai išrodinėja, kad Lietuvoj 

esą ne vieni tik socijaldemo-^ 
kratai-revoliucijonieriai, o ir 
demokratai, sąjungiečiai. O 
kame pasirodė tas ją revoliu-

- cijos darbas? Gi tame, kad 
jie „revoliuciją darę pačią 
žmonių galvose!” Tik kiti 
tokie „revoliuciją darytojai" 
ištolo bėga nuo revoliucijo- 
nierių vardo, o musu demo
kratai ir sąjungiečiai, kaip 
tik užeina kalba apie Ameri
kos doliarius, tuoj pasijunta
didžiausiais revoliucijonie- 
riais esą.

Demokratai nuolat prikai
šioja soči jaldemokra tams, kad 
męs tik rekliamuojamės, 
šaukiame, rėkiame, o nieko 
nedarome; tą-patį daro ir mi
nėtasis „Senis Demokratas”,,
bet ištikrują, turbut, daug 
daugiau jie šaukia. Ir ką 
veiks nešaukusi tokia Lietu
vos Valstiečią Sąjunga, turė
dama per pusę metą vos 528 
rublius apyvartos! Kokia 
tai yra menkutė suma, su
pras skaitytojai iš to, kad 
paprasčiausia Lietuvos Soči- 
jaldemokratu Partijos orga
nizacija, sakysim, Šiaulių ar 
Panevėžio, turi didesnę apy
vartą, negu visa Valstiečią 
Sąjunga. Da menkesnė spė
ka yra Lietuvią Mokintoją 
Sąjungos, vienok visi šaukia, 
rėkia. Nenustoja to darę nė 
dabar, po rinkimą, kuomet 
jau visai aiškiai pasirodė ta 
„galingoji” ją silpnybė.

Da vieną mažmožį norėčiau 
Čia pastebėt. „Senis Demo
kratas”, matomai, norėda
mas didesnę užuojautą įgyti 
Amerikos lietuvių-darbinin- 
ką širdyse, kartais ir visai su 
teisybe apsilenkia, — ten jis 
sako: „Valstiečią Sąjunga 
neima savo globon visos 
draugijos, bet valstiečius, 
bežemius ir mažažęmius”, o 
tuo tarpu „L. Ūkininko” N. 
4 Lietuvos Valstiečią Sąjun
gos Centro Komitetas teip 
rašo: „Paduotas vieno iš su
sivažiavimo saharią sumany
mas, idant darbuoties ir tver
ti kuopeles daugiausia terp 
bežemių ir mažažemių tapo 
vienbalsiai atmestas. Nu
tarta lygiai terp visų val
stiečių platinti susipratimą 
ir Sąjungos programą”. Mat, 
Amerikos lietuviai-darbinin- 
kai žino, kad lygiai rupinties 
bežemių-darbininką, mažaže
mių ir turtingųjų ūkininkų 
reikalais negalima, kadangi 
tankiai tie jų, reikalai yra 
priešingi, užtai ten „Senis 
Demokratas” teip ir rašo.

Paskutiniam tarpe da pui
kiau pasirodė musų demo
kratai ir jų bičiuliai —sąjun
giečiai: kovai su įgijusiais 
didelę įtekmę terp žmonių 
socialdemokratais jie dargi 
susibičiuliavo su kunigais ir

Dėlei atskyrimo lietuvių 
apgyventosios Suvalkų gu
bernijos dalies nuo Len

kijos.
Napoleonas I, norėdamas 

atsilyginti lenkams už jų pa- 
gelbą, 1809 metais sutvėrė 
„Lenkų karalystę”, prie ku
rios prijungė ir buvusios Lie
tuvos kunigaikštijos dalį, 
būtent Suvalkų guberniją. 
Taigi nuo to laiko Suvalkų 
gubernija paliko surišta su 
Lenkija. k

■ Beniaus, kol buvo tvirta- 
senoji Rusijos valdžia, kuo 
met nebuvo vilties greitu lai
ku iškovoti laisvesnį ir pato
gesnį gyvenimą, nebuvo nė 
kalbos, nė reikalo atskirti 
lietuvių apgyventąją Suval
kų gubernijos dalį nuo Len
kijos. Maža to, jeigu tuo
met kas-nors ir butų pradė
jęs skelbti atsiskyrimą nuo 
Lenkijos, suvalkiečiai butų 
buvę griežtai tam priešingi, 
kadangi Lenkijoj, apskritai 
imant, buvo kiek didesnė 
laisvė ir geresnis surėdymai 
negu Rusijoj, prie kurios pri
jungta yra Lietuvos dalis. 
Teip antai, Lenkijoj nebuvo 
ir nebėra luomų skirtumo: 
pr'ie valsčiaus lygiai prigulk 
vįsi sodiečiai ir bajorai, tu- 
rintiejie ne mažiau šešių 
margų lauko; buvo ir yra 
geresni, žmonių renkami, 
valsčiaus teismai; sodiečiai 
ten turi žemę nuosavybėj. 
Buvo da daug ir kitokių da
lykų, kurie mažiaus varžė 
ūkio ir apskritai visuomenės 
plėtojimąsi. Nieko pana
šaus nebuvo kitoj Lietuvos 
daly j, prie Rusijos prijung- 
toj.

Ačiū mažesniems suvaržy
mams, šiandien mes matome 
Suvalkų gubernijoj augėlesnį 
ūkio ir žmonių išsilavinimo 
laipsnį," didesnį kapitalizmo 
išsiplėtojimą ir dėlei to aiš
kesnį visuomenės^ pasiskir
stymą į atskiras kliasas (dar- 
badavius ir darbininkus). 
Viskas tas aiškiai matyti, 
palyginus Suvalkų guberni
ją su Kauno, o ypačiai Vil
niaus gubernija.

Bet štai pastaruoju laiku 
suiro senosios valdžios galy
bė, ir visi pamatė, kad urnai 
turi įvykti laisvė Rusijoj. 
Visi suskato rupinties, kaip 
geriaus ir patogiaus sutaisy
ti savo gyvenimą, kad len
gvinus ir greičiaus pasiekti 
didesnę gerovę. Pas Suval
kų gubernijos lietuvius drau. 
ge su tuo pakilo klausimas 
apie reikalingumą atskirti 
lietuvių apgyventąją guber
nijos dalį nuo Lenkijos ir 
prijungti prie kitų Liųįuvos 
gubernijų. Šiandien jau vi
si pripažysta, kad tas atsky
rimas būtinai reikalingas, 
nors ne visi vienaip pama
tuoja tą reikalingumą.

Lietuvos Socijaldemokratų 
Partija jau seniai savo pro
gramoj pastatė reikalavimą 
laisvos Lietuvos, prie kurios 
būtinai prigulėtų ir lietuvių 
apgyventoji Suvalkų gub. 
dalis; tą patį reikalavimą sta
to ir musų demokratai ir 
naujiejie jų draugai, atžaga- 
reiviai-klerikalai. Tokiu bu- 
du matote, kad šiandien vi
sos lietuvių partijos reika
lauja atskyrimo lietuvių ap
gyventosios Suvalkų gub. 
dalies nuo Lenkijos: ir dar
bininkų partija (socijalde- 
mokratai), ir smulkiosios bur
žuazijos partijos (demokratai

ir klerikalai), tiktai kiekvie
na iš jų kitaip pamatuoja t 
savo reikalavimą: klerikalu 
reikalauja atskyrimo, ka* 
ginties nuo sulenkinimo 
demokratai, — kad to reika 
laujanti Lietuvos nauda, be 
ta jų Lietuvos nauda — ta 
niekas daugiaus, kaip smul
kiosios lietuvių buržuazijos 
nauda; pagalios, socijalde- 
mokratai reikalauja atskyri
mo laisvės ir darbininkų ge
rovės dėlei.

Paaiškįsime šitai plačiaus. 
Socijaldemokratai pripažįsta 
ir reikalauja kiekvienai tau
tai pilnos laisvės savo kal
bos ir kultūros reikalams 
aprūpinti. Pilniausiai pa
siekti šitai galima tuomet, 
kuomet kiekviena tauta ga
lės savarankiškai aprūpinti 
savo reikalus.

Kadangi Suvalkų guberni
jos lietuviai skiriasi nuo len
kų ir kalba, ir savo kultūros 
reikalais, tai prijungimas jų 
prie Lenkijos ir atskyrimas 
nuo kitos lietuvių dalies turi 
trukdyti tų reikalų aprūpi
nimą. Tas trukdymas nedi
delis šiandien, turi tapti 
daug didesnis, kuomet Len
kija gaus autonomiją. Terp 
lenkų buržuazijos visuomet 
atsiras nemažai žmonių, no* 
rinčių varžyti lietuvius jų 
kultūros reikaluose, o to ne

dali būti, kuomet Suvalkų 
gubernija paliks prijungta 
įirie Lietuvos. Lietuvos dar
bininkai teipogi turi nuken
tėti nuo tokio lietuvių kultū
ros reikalų aprūpinimo var
žymo, nes ir jie naudojasi iš 
tos kultūros, nes ir jie galų 
gale paliktų įtraukti į kovą 
su tais lietuvių kultūros lavi
nimosi varžymais.

Čion mes jau prieinaipe 
prie klausimo apie tautišką
ją kovą, kuri, anot musų kle
rikalų (kuniginių) ir vadi
namųjų lautininkų-demokra- 
tų, yra priežasčia reikalavi
mo atskirti Suvalkų gub. 
nuo Lenkijos. Socijaldemo- 
kratams ^ie tik nerupi, bet, 
atjienč, jie priešingi visokiai 
tautų kovai. Jie reikalauja 
Suvalkų gub. atskyrimo, kad 
išvengti, kad padaryti nega
lima tautų kovą, Į kurią bur
žuazija paprastai įtraukia 
darbininkų kliasą, ir tokiu 
badu atitraukia ją nuo savo 
kliasos reikalų supratimo. 
Jau ir dabar Suvalkų gu
bernijoj verda tautų kova, 
kuri dar pasididintų, gavus 
lenkams autonomiją, nes, 
kaip jau sakėme, terp Len
kijos buržuazijos atsiras ne
maža tokių žmonių, kurie, 
patrijotizmu prisidengdami 
ir savo skaitlingumu pasi
remdami, stengsis užmesti 
lietuviams savo kalbą ir kul
tūrą. Šito nebebus, kuomet 
Suvalkų gub. paliks pri
jungta prie kitų Lietuvos 
gubernijų. Tokiu badu, at
skyrę Suvalkų guberniją nuo 
Lenkijos, prašalkime bergž
džią tautų kovą ir tuomi su
taupysime Lietuvos proleta
rams daug jėgų, kurias jie 
galės sunaudoti kovai už ge
resnį būvį ir šviesesnę ateitį. 
Ta proletarą kova turi būti 
daug pasekmingesnė, kuo
met Suvalkų gubernija bus 
prijungta prie Kauno ir Vil
niaus gubernijų. Nėra ką 
jau kalbėti, kad juo daugiaus 
bus susiorganizavusių prole
tarų, juo daugiaus ir juo 
platesnės apygardos darbi
ninkai bus susispietę į vieną 
organizaciją, juo jų jėga 
bus didesnė, juo daugiaus 
jie galės sau iškovoti tiesų. 
Neskaitlingai Suvalkų gub. 
proletarijai sunku butų su
tverti tvirtą organizaciją su 
kaimynų-lenkų darbininkais, 
nes tą trukdys kalbos, bu
do ir kultūros įvairumas. 
Tvirta ir plati organizacija 
gali įvykti tiktai su Kauno ir 
Vilniaus gubernijų dar bi

tukais. O Šitas galima Įvyk- 
lintf^ khiomet Suvalkų gu
bernija bps atskirta nuoLen- 
kijos ir prijungta prie Lietu
vos.

Bet eikime dar toliaus. 
Paimkimę■ žemlapį ir ten pa
stebėsime^ kad Suvalkų gu- 
beruija iš visų beveik pusių 
apsupta Lietuvos guberni
jomis ir tiktai trumpa juosta 
susiduria su Lenkija. Su
prantamas daiktas, kad ir 
ekonomiškiejie Suvalkų gu
bernijos reikalai turi būti 
surišti ne su tolima nuo jos 
Lenkija, bet su iš visų be
veik pusių apsupusia ją Lie
tuva. Ir, ištikrujų, arčiaus 
prisiveizėję, mes pastebėsi
me, kad Suvalkų gubernija 
ne tik gyventoją kalba ir ją 
kultūra, bet ir ūkio kultūra 
ir apskritai ekonomiškojo 
gyvenimo stoviu neturi nie* 
ko bendro su kitoms Linki* 
jos gubernijomis. Lenkijoj 
mes matome plačiai išsilavi
nusią didžiąją pramonę su 
gerai organizuotais pramonės 
proletarais, tuo tarpu kaimo 
proletarai, dėl silpno ūkio iš- 
siplėtojimo ir mažo kliasų pa
siskirstymo, išskiriant dvarą 
darbininką dalį, neturi aiš
kaus supratimo apie savo 
reikalus ir ligšiol nesusior- 
ganlzavę kovai už savo reika
lus. Tuo tarpu Lietuvoj, o 
(1 rauge ir Suvalkų guberni
joj, nėra didelių fabrikų 
miestų, bet ūkis augštai pa
kilęs, daug aiškiau pasiskirk 
čiusios kliasos ir besiorgani
zuoją sodžiaus darbininkai.

Kadangi Lenkijos sodžiaus 
proletarai mažai susipratę ii 
aklai eina paskui šovinistus- 
atžagareivius, kadangi Jų ne
sulyginamai daugiaus už 
pramonės proletariją, reikia 
laukti, kad, gavus Lenkijai 
ir Lietuvai Autonomiją, Len
kijos ' atstovai, apskritai 
imant,1 bus atžagareiviškesui 
negu Lietuvos, kur skaitliu-, 
gi sodžiaus proletarai, beže
miai ir mažažemiai yra daug 
geriaus susipratę ir didesni 
laisvės šalininkai.

Tokiu bud u iš ekonomiš
kojo ir politiškojo atžvilgio 
Suvalkų gubernija turi būti 
prijungta prie kitos Lietuvos 
dalies.

Iš to viso, kas augščiau 
pasakyta, gali būti aišku, 
dėlko socijaldemokratai turi 
reikalauti atskyrimo Suval
kų gubernijos nuo Lenkijos 
ir prijungimo Jos prie Lietu
vos. Dar trumpai atkartosi
me to reikalingumo pamatus. 
Atskyrimas reikalingas: 1) 
kad galima butų išvengti 
blėdingos darbininką luomai 
tautų kovos*), 2) kad geriaus 
galėtų būti aprūpinti kultu-, 
riškiejie lietuvių reikalai, 3) 
kad Lietuvos proletarai galė
tų sutverti platesnes ir tvir
tesnes organizacijas ir tokiu 
budu galėtų pasekmingiaus 
kovoti už savo reikalus ir tu
rėtų didesnę įtekmę palies 
valdyme ir 4) kad to reika
lauja ir ekonomiškiejie Su
valkų gubernijos reikalai.

M.
•) Kad tikrai butų išvengta ta kova, 

socijaldemokratai turi reikalauti atsky
rimo tiktai Rietuvių apgyventosios Su
valkų gub. dilies. Priskyrus prie Lie
tuvos lenkų .apgyventąją Suvalkų gub. 
dalį, tautų keva dbpasiliautų, tiktai ro
les persimainytų;, tuomet lietuvių di
džiuma stengtųsi ui m ėst i savo kalbą ir 
kultūrą lenkų malkimai.

| Maskolijote durnoj, 12 d. 
balandžio tiesų ministeris pa
reikalavę paršaiinimo iš du
rnos trijų! soįtjalistų pasiun
tinių. Reikalavimas tas li
kosi paduotas specijališkai 
komisijai. Stolypln gi, nors 
pirma nenorėjo dalelsti du
rnai rinkti iš pašalinių ypatų 
komisijos tirinėjimui baduo
lių reikalų ir rando jų šelpi
mo budo, dabar nusilenkė, 
bet komisijos tos negali du
rnos rūmuose laikyti susirin
kimu*.

ORAS, VANDUO, ŠVIESA 
IR ŠILUMA.

LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.

Taigi matome, Jog veikiant oxygenui, 
angliadarys persikeitė į gazą turintį panašias 
angliarugščiai ypatybes, taigi persikeičia Į 
angliarugštį.

Kiti gazai turinti angliadarį. Ypatybės anglia- 
dario. Deimantas teipgi angliadarys.
Yra daug gazų turinčių angliadarį ir 

taipjau beparvių kaip ir angliarugštis. Štai, 
stikliniame cilinderyje A, yra gazas suside 
dantis iš angliadario ir hydrogeno, arba teip 
vadinamas klampynių ir šaltinių gazas; ei* 
linderyj B yra chloras. Paprastoj kambario

yra apie 60° C., taigi ji 40° C. žemesnė 1 
temperatūra verdančio vandens.

Kadangi fosforas nuodingas ir 
užsidega, tai su juom reikia apsieiti 1 
atsargiai. Į

Uždegimas fosforo lengvai įšildyta geležine

Chemiška veikme chloro ant klampynių gazo.

Fosforas sudegė visai; bet mediniu 
tutė, ant kurios jis gulėjo, neužsidegė, g 
medis priguli teipgi prie lengvai užsideo. 
čių kūnų; tas atsitiko todėl, kad degant f( 
forui, neapturime dar temperatūros reii 
lingos užsidegimui medžio; jeigu po fogfa 
padėsime truputį sieros, tai ji užsidegs ir f 
degs medį, kadangi sieros liepsna karštu 
už fosforo liepsną.

Kadangi fosforas gali užsidegti prie; 
mos temperatūros, net susitrenkus, tai jį j 
prastai laiko vandenyj; vanduo ant forfį 
chemiškai neveikia; vandenyj jis negali, 
sidegti net tąsyk, jeigu Jį įšildyti augtfj 
60° C., kadangi vanduo neprileidžia oro, 
vandeniu neprisigriebia o.\ygenas, be ki

tembrą t uroj tie gazai chemiškai neveikia 
ant viens kito. Bet Jeigu priartysime atida
rytus cilinderių galus prie viens kito ir juos 
priartysime prie liepsnos, tai gazai tuojaus 
pradės veikti aut viens kito ir atsibus chemi
ška reakcija. Pasirodys durnai ir ant cilin
derių sienų apguls suodžiai. Tai anglia- 
darys. . *

Angliadarys yra nesudėtas kūnas, tai 
chemiškas elementas, tveriantis svarbiausią 
dalį paprastų anglių. Akmeninėse anglyse 
yra 75—85% angliadario, o medinėse angly
se net 95%; suodžiai — beveik tyras anglia
darys. Bet angliadarys gamtoj būva ir dvie
juose kituose pavidaluose: kai|>o deimantas 
ir grafitas. Grafitas žinomas. visiems mine
ralas, is Jo daro paišelius. Jeigu męs sude
ginsime oxygęne smulkius demauto šmote
lius, tai apturėsime tik angliarugštį. Dei
mantas todėl yra tyras angliadarys, degda
mas, jis Jungiasi su oro oxy genu ir į adaro 
angliarugštį. Dega jis šviesia, balta liep
sna ir sudega suvisu, nelieka jo nieko. Dei
mantas todėl yra nesudėtas kūnas, yra che
miškas elementas — yra tai tyras anglia
darys.

Kas tai yra degimas?
Jeigu męs uždegsime, įkaitysime anglis 

ant oro, tai apturėsime tokį jau apsireiški
mą kaip ir uždegę jas oxygene: jos sudega, 
jjersikeičia Į angliarugštį. Tas ir supranta
ma. kadangi, kaip žinome, ore yra oiygenas. 
Jeigu anglys chemiškai ne tyros, jeigu jose, 
apart angliadario, yra ir kitokį primaišymai, 
tai joms sudegus, pasilieka dar pelenai.

Tą procesą paprastai vadina sudegimu. 
Iš chemiško gi atžvilgio degimas yra ne kas 
kitas, tik susijungimas degančio kūno su 
oxygenu. Susijungimas tas atsibūva teip 
energiškai, kad daugume atsitikimų dalys 
degančių produkti} įkaista, užsidega. Liep
sna, ugnis — tai paprasti apsireiškimai bū
vanti drauge su degimu. Kaip prie dauge
lio kitų chemiškų procesų ir degant kūnams, 
taigi besijungiant degančioms medegoms su 
oxygenu, atsidalina šiluma, kuria męs ir 
naudojamėsi visokiuose musų reikaluose.

Liepsną, ugnį, kaipo geradėjingą dan
gaus dovaną, garbina daugelis stabmeldiškų 
tautų. Tūkstančiai metų praėjo, kol žmo
nės suprato, įstengė išaiškinti visą degimo 
procesą; tik tąsyk žmonės galėjo tą tikrai 
teisingai išaiškinti, kada surado ir pažino 
oxygeną, o tas atsitiko vos šimtas metų at
gal, pirma žmonės orą laikė už nesudėtą 
kūną. -

Degimas.
Degimui reikalingos atsakančios aplinkybės. 

Užsidegimo temperatūra.
Susijungimas degančio kūno su oiyge- 

nu, taigi degimas, atsibuvo prie atsakančių 
sanlygų; pirmiausiai, degantį kūną reikia 
įšildyti iki atsakančiai temperatūrai; tik tą
syk jis užsidega, jeigu užtektinai įšilo ir de
ga toliau. Tokiu budu degimui būtinai rei
kalingos trįs aplinkybės:

1) reikalingas degantis kūnas, pv. anglys,
malkos ir tt.,

2) reikia, kad butų oxygenas, nes be jo
degantis kūnas neužsidegs,

8) temperatūra, reikalinga užsidegimui de
gančio kūno.

Kasdieniniuose reikaluose paskutinė ap
linkybė svarbiausia, kadangi didesnė dalis 
esančių kūnų dega, oxygenas gi yra visur, 
kur yra oras, nes jis yra oro sudėtiniu.

Temperatūra užsidegimo visokių kūnų 
— pastovi, bet ne visiems vienoda: vieni kū
nai užsidega <prie žemos temperatūros, ki
tiems gi reikia labai augštos. Kūnai len
gvai užsideganti turi labai žemą užsidegimo 
temperatūrą, kitiems, sunkiau užsidegan
tiems, reikia labai augštos.

Eilėse kūnų lengvai užsidegančių yra 
geltonasis fosforas. Pakanka prie jo priki
šti lengvai pašildytą geležinę štangelę brū
žuojant kelis syk, taigi pakeliant augštyn ir 
nuleidžiant žemyn kamščio k skylutėj ir jis 
nuo tos šilumos užsidega ir su visu sudega. 
Temperatūra reikalinga užsidegimui fosforo

Degimas fosforo po vandi-niu. I

ir lengvai užsideganti kūnai negali degta 
Bet jeigu dūdele prie fosforo į vandenį prį 
vesti oro, arba tyro 6xygeno, tai jis užsidegi 
ir visai sudega. Šitas mėginimas paroda 
jog deganti kūnai gali degti ir po vandeniJ 
jeigu tik atsiras aplinkybėse daleidžiaučioJ 
degimą. ;

Yra gamtoj kūnai dar lengviau negi 
fosforas užsideganti, pa veikslą u, cinkas-e® 
lūs, skystimas užsidegantis jau paprasta 
kambario temperatūroj. Jį laiko stiklinėj 
bolėse su dviem užlipintoms išaugoms. Jm 
gu nulaužti vieną iš tų išaugų, ir bolę ut 
lenkti žemyn, tai į ją įėjus iš lauko orui,’

Stiklinė bol^ su ciuku-etilu.

cinlus-etikas tuojaus užsidega ir teka la J 
kan kaipo degantis skystimas. f

Yra vienok kūnai reikalaujanti užsidi 
gimui labai augštos temperatūros; užde^J 
mui tokių kūnų reikia ypatiškų prietaisą. 
Prie tokių priguli sunkus metalai, paveik* 
slan: cinkas, švinas, geležis ir tt.

Liepsna žvakės, kerosininės įtampos, gazo. 
Priežastys smarkesnės liepsnos.

Budas degimo visokių kūnų paeina nuo 
aplinkybių, prie kurių tie kūnai dega; o męi 
Jau pirma paminėjome, jog degimui v’sokią 
kūnų reikia būtinai trijų aplinkybių. Ap-i 
linkybes galima teip reguliuoti, kad degan-i 
ti kūnai degs lygiai, kol visai nesudegs. Tą 
matome visi musų namuose degant papra
stoms žvakėms.

Degant žvakei, matome, jog viršutinis 
sluogsnis stearinos, lajaus, vaško arba para

finus nuo liepsnos įslugsta, pasidaro lyg mar
žas bliudelis. Oras, pratekantis prie žvakės, 
nuo šilumos išsiskečia ir, kaipo lengvesnis, 
kyla augštyn ir tokiu budu šaldo kraštus 
bliudelio, kurie todėl tirpsta palengviau ne
gu vidurys, ant vidurio liepsna veikia sman 
kiaušiai, stengiasi knatu nusileisti kuože- 
minusiai. Tas, pasidaręs ant viršaus deganr 
čios žvakės, bliudelis yra kai pi rezervoari 
degančios medegos, visai teip kaip ir liant 
pų rezervoarai; medega ta, kaip kiekvienoj 
skystimas, knatu kįla augštyn.

Męs žinome, kad visa žvakė susideda ii 
tos pačios degančios medegos, kokia pripili 
dytas ir viršutinis žvakės bliudelis, o vienok 
liepsna neapima visą žvakę, laikosi tik vif 
šuj. Žemiau bliudelio dugno nesileidžiu 
dar to nepakanka: jeigu męs apversime žvr 
kę liepsna žemyn, tai liepsna užges. Kodell 
Todėl, kad ji negali įšildyti iki reikale 
gam laipsniui teip daug degančių medegų 
pati atšala žemiau užsidegimo temperatūrom

Popiera išdeginta ant liepsnos degančios liampos. | 

Paimkime šmotelį popieros ir greitai, m® 
trumpo laiko, horizontališkai nuleiskintf A 
ant degančios žvakės liepsnos. Pamatu1*
me, jog ant popieros pasidaro apgruzi 

(Toliaųs bus.)
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_ Atsiprašau — tarė, Įeidamas į kambarį, kuriame 
įtė jautią žuiogų sėdintį prie stalo ir lopantį senus ap- 
i ir jauną mergaitę nuliudusią, į senę fortepijaną atai- 

u _Girdėjau muzikę ir tas leido man įeiti. Esu
įkas* Aš, aš teip-pat girdėjau šį-tą iš jūsų kalbos. 
Stutnei, Tamsta, girdėti.... tai yra, geistumei Tam- 

tai yra.... Ar galiu* ką-nors Tamstai paskam-

AČiu — atsakė kurpius — bet musų fortepijanas
bloga* o ir 8aidll neturime.

— Neturite Tamstos gaidų? — 
J torius— tai kaip gi Tamsta.

mo, l kurį jie slapta dairosi, nežinodami patįi, kad iš da- 1 
lies jų pačių kaltė tame, kad jo neteko. j

Tennyson’as parašė pirmą knygą 18 metų, o 19 me
tuose gavo medalių Cambridge. T

— Dailiausi veikalai buvo padaryti jaupybąje — sa
ko Ruskin’as. ,, Kuone viskas, kas didžio'yra, jaunuo
menė padarė” — rašo Disraeli. — Pasaulio dėjos po 
Dievo yra jaunuomenės rankose — sako daktaras Trum- 
ball’is.

Ilercules’as dvylikę savo darbų atlikę jaunybėje. 
Širdis valdo mumis jaunybėje, galva — fubreudusius. 
Aleksandra buvo jaunikaičiu, kuomet atsirėmė azijiečių 
gaujoms, kurios grūmojo sunaikinti Europos civilizaciją 
tuo laiku tik iš kevalo besiritusię. Napoleon’as 25 metų 
sumušė Italiją. Byron’as ir Rafaeli pasimirė 37 metų, o Poe 
gyveno vos porą mėnesių ilgiau. Pitt’as ir Bolingbroke’as 
buvo ministeriais dar nebūdami subrendusiais vyrais. 
Gladstone’as Įstojo į parlamentą labai jaunu. Newton’as 
padarė daug didžių išradimų nė 25 metų neturėdamas. 
Keats pasimirė 25 metuose, Shelley — 27. Luther’is bu
vo garsiu reformatorių 25 metuose. Ignas Lojolą atliko 
savo kelionę 30 metų. Nė vienas poetas 21 metus turįs 
nesusilygino su Chatterton’u. Whitefield’as ir Wesley 
pradėjo savo didį atgimimą, kaipo Ottford’o studentas, o 
šio pastarojo Įtekmė jautėsi visoj Anglijoj, kuomet netu
rėjo 24 metų. Viktoras Hugo parašė tragediją turėdamas 
15 metų, o gavo tris dovanas iš akademijos ir gavo M latro 
vardą turėdamas 20 metų.

Daugelis didžių genijų nesusilaukė 40 metų. Jaunas 
žmogus, jiegas turįs, neturėjo seniau tokios progos kaip 
šiandien. Yra tai jaunų žmonių amžis. Užsikarščiavi- 
mas yra jų karūna, prieš kurią rungai ir snauduliai len
kia galvas. Bet jeigu užsikarščiavimas yra tokiu neapvei
kiamu jaunybėje, ant tiek jis yra neapveikiamesniu, jei
gu patenka į senesnį amžį. Gladstone'as turėjo daugiau 
reikšmės ir valdžios 80 metuose, negu butų turėjęs kokis 
nors žmogus 21 metuose su tais pačiais Idealais. Amžiaus 
garbė — tai tik užsikarščiavimo garbė, o suteikiamoji ži
liems plaukams pagarba — yra pagarba atiduodama kar
štai širdžiai, neveizdint Į silpną kūną. „Odisėja’’ buvo 
tat veikalas seno, neregio žmogaus, bet tuo senu žmogum 
buvo Homer’as.

— Nesikeliu prieš dangaus valią, — sako Milton’as, 
kuomet buvo senas, neregis, beturtis, — nė ant plauko 
nesimažina mano drąsumas ir viltis, bet visuomet krutu, 
ant kiek galiu ir slenku pirmyn. — Sušaldė jį laiko šal
tis, kuomet aprašinėjo pirmosios poros meilę rojuje.

Užkrėstinas senio Petro tyrlaukiuose gyvenančio už-

teisinga, ar 1 amsta to nematai? Kad aš bučiau žemesnis 
už jį? Kad man palieptų būti aut jo laivo, juk vaikėsas, 
kurį paklusnumo išmokinau, butų aukščiau savo tėvo. 
Jis turi geresnį gyvenimą negu aš, geriau maitinas, ge
riau gyvena ir miega dailioje, minkštoje lovoje.

— pasakė prezidentas — pasaulis nelygybės 
pilnas. Žinau visai panašų atsitikimą. Pažįstu tūlą se
nelį, kuris yra krasos viršininku mažame miestelyje Ken- 
tucky. Jis gyvena prie vieškelio mažame namelyje. Yra 
tai senelis sąžiningai savo pareigas atliekąs, bet neužima 
aukštos vietos. Jo sūnūs daug aukščiau stovi už jį, negu 
tavo sūnūs už tave. Jo sūnūs gyvena Washington’e, di
džiausiame čia name, tarp dailiausių rakandų; valgo ir 
geria viską, ko tik užsimanys. Gali nuo tėvo atimti vietą 
viename akimirksnyje, jeigu tik užsimanytų. Tas senis 
tai Jesse Grant’as, ką gal supratai ir, rodos, visiškai nesi
rūpina vietos nelygybe. Dargi spėju, kad jis yra paka
kintas, kad jo sūnūs prasiskynė sau kelią.

Kiti jurininkai prasijuokė, pabarškino senį užveizdę 
Į pečius ir išsiskirstė. i

Kuomet Abraham’as Lincoln’as pirmą kartą rūpinosi 
gimti vietą įstatymdavybės žinyboje, išanksto pasirūpino 
įgauti 30 balsų. Tie žmonės dirbo lauke. Nesiklausė 
jie jo gabumų, bet norėjo žinoti, ar pakaktinai jis stiprus. 
Lincoln’as paėmė plūgą ir, visų lydimas, aparė aplinkui vi
są lauką. Visi trisdešimts balsavo už jį.

Nesuprantu kaip tas yra — tarė Napoleon’as į sa
vo virėją — kad kuomet tik aš pareikalaunu pusryčių, ka
lakutas visuomet gerai iškeptas.

las jam buvo stebėtinu, nes kartais valgydavo pus
ryčius aštuntą valandą, o kartais vienuoliktą.

—t šviesiausias pone — atsakė virėjas — kas penkio
likę minučių kišu krosnių kitą kalakutą, kad teip iškep
tų, kad Jūsų Uiesoriškoji Didybė visuomet galėtumėt pus
ryčiauti.

labintas tokiame amžyje ne visuomet laikosi su tak
tu. Takto nupuolimą matome visur. Taktiškai elgiantis 
galima visuomet prie vieno talento daugiau įvykdyti, ne
gu su dvidešimčia talentų be takto.

,,'l alentas ilsisi lovoje lig pusdienio; taktas keliasi 
šeštą valandą.”

Talentas yra pajiega. taktas — vikrumas. Talentas 
žino kas dirbti, taktas kaip dirbti. Talentas tveria teori
ją, taktas apvelka ją į rubus. Filozofai protauja, prakti
ški žmonės veikia.

Pasaulis pilnas teoretikų, vienpusių, nepraktiškų 
žmonių, kurie visą savo gyvenimo energiją suvartoja vie
nam gabumui, kol iš harmoniško dalyko nepadarys kažin- 
ko. kuomet kiti jų gabumai nunoko, apmirė. Dažnai to
kius vienpusius žmones vadiname genijais ir pasaulis do
vanoja jiems jų nepraktišką elgimos daugelyje atsitiki
mų, nes jie moka atlikti tūlą darbą, kurio nieks geriau už 
juos atlikti uestengs. Pirklį skaitome puikiu žmogumi, 
kuomet jis yra prekyboje pajiegas, nors draugijoje butų 
tikras rungas.

Adomas Smith'as galėjo mokyti pasaulį ekonomijos 
savo „Žmonių Turtuose”, bet nemokėjo vesti pinigiškų 
dalykų savo paties namuose. Daugelis didžių žmonių la
bai nepraktiški dargi paprastose gyvenimo aplinkybėse. 
Izaakas Newton’as mokėjo surasti tvėrimus paslaptis, bet 
nebenorėdamas nuolatos keltis katę su kačiukais išleisti, 
iškirto sienoje dvi skyli, didesnę katei, mažesnę kačiu
kams. Beethoven’as buvo didis muzikas, bet pasiuntė 
300 florenų kaipo užmokesuį už 6 marškinius ir 6 nosines. 
Savo siuvėjui išanksto užmokėjo panašią sumą, nors kar-. 
tais toks biednas būdavo, kad pietums teturėjo tik sau
sainį ir vandens stiklinę. Toki mažą turėjo supratimą 
apie pinigus, kad vieton nukirpti kuponą nuo lakšto, 
kuomet reikėjo jam truputį pinigų, pardavė visą lakštą. 
Apie daktarą Johnson’ą kalbėdavo, kad jis butų „pakėlęs 
Hercules'o lazdą, kad užmušti drugį (j>eteliškę) ar sutru
pinti uodą”. Deauas Swift’as kaimo parapijoje nieko ne
turėjo, nors praktiškasis jo pirmtakuose toje pačioje 
parapijoje susikrovė turtus. Vienas Naj>oleon’o mar
šalų lygiai gerai suprato kariškąją taktiką, kaip ir jo va
das, bet nepažinojo teip gerai žmonių ir truko jam vi
krumo ir takto, lęokį turėjo kiti.

Ne vienas didis žmogus kartais toks išsiblaškęs buvo, 
kad rodės neteko proto. -

— Profesoriaus nėra namie — tarė jo tarnas, kuris 
tamsų vakarą dairėsi per langą ir nepažino Lessing’o, ku
ris baidėsi į savo namo duris, būdamas, kaip paprastai, 
užsimiršęs.

—. Tai nieko nekenkia — atsakė Lessing’as — ateisiu 
kitą kartą.

Ludvikas Philip’as tardavo, kad jis buvo vieninteliu 
valdančiu žmogum Europoje, valdyti sutvertu, nes pats 
galėjo nusivalyti sau čebatus. Pasaulis pilnas vyrų ir 
moteriškių iš paviršiaus dosniugai apdovanotų ir gerai iš
silavinusių, nors jie vos gali užsidirbti pragyvenimui.

Neseniai trįs žmonės, pabaigę universitetą, dirbo Au
stralijoje aut folvarko: vienas iš Oiford'o, kitas iš Cam- 
bridge’o, o trečias iš kasžin-kokio Vokietijos universiteto. 
Tie žmonės augino gyvulius! \ Mokyti žmonėms vadovau
ti, kirpo avis! Folvarko savininkas buvo žmogus be mok
slo, bet pažino gerai avių auginimą ir ūkį.

Nesitikėk perdaug iš knygų. Bacon’as sako, kad 
„mokslas nemokina kaip juo pasinaudoti, bet kad sale jo 
yra praktiškas protas, dalykų tyrinėjimu įgautas. Su
naudoti knygų žinias reikia rasti vieta šalę knygos. Auk- x 
štesnis išsilavinimas be praktiško patyrimo silpnina žmo
gų ir padaro jį netikusiu tikram gyvenimui. Patsai tik 
iš knygos išsilavinimas priveda prie to, kad žmogus palie
ka kritišku, nedrąsiu, neįtikinčiu savo vikrumui, perlip- 
šnus prie mechaniško darbo, prie praktiško gyvenimo, 
perlygus ir perdaug išsilavinęs kasdieniniam reikalui.

Knygų ir universiteto išlavinimas išlygina žmogų, 
prie to jis yra tik etišku išlavinimu ir įgautu su darbštu
mo ir fiziškos jiegos pagelba. Patsai knygos išlavinimas 
siekia prie praktiškų gabumų sunaikinimo. Knygų kan
dis netenka savo ypatiško individuališkumo; jo galva pil
na minčių ir teorijų kitų žmonių. Proto gabumas, kurį 
išsinešė iš kaimo, mokyklose dingo; kuomet pabaigė uni
versitetą, stebisi, kad nestengia slinkti pirmyn drauge su 
žmonėmis ir aplinkybėmis ir gyvenimo kovoje duodasi ap
silenkti vaikėsu, kuris toje gyvenimo kovoje puikiai iš
plėtojo sveiką protą ir praktišką mintį. Universiteto žmo
gus dažnai klysta skaitydamas kriukį, kuriuo pasiremia, 
už gaivias pajiegas. Jis palieka ideališkoje valstybėje, 
kur sveikas protas retai apsigyvendina. Pasaulis nelabai 
rūpinasi jo teorijomis ir jo enciklopediškomis žiniomis. 
Musų amžis reikalauja praktiškų žmonių. Dvidešimtas 
amžis nesiklausia tavęs, kur mokinaisi, ar iš kur atvyksti, 
bet — ką moki dirbti.

— Gerai mokėjo valdyti tokie, kurie gal nemokėjo 
paaiškinti, kas tai yra respublika, — sako Tamošius 
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Naujas varpelio 
balsas.

Parašo Al. Noce.
Bim, bim, bim m-m!
Suprantama, kad tai var

pelio balsas! Daktaras pa
kėlė galvę nuo paduškos, 
paskui sėdo ant lovos ir pra
dėjo gaudyti mislis. Visada 
manę prikelia iš geriausio 
miego, po šimts pypkių! Gal 
načelninko pati vėl sau įkal-*. 
bėjo, kad jos sūnūs turi dif- 
teriję? Gal ta senoji nuo 
Rinkos miršta?

Pakilo nenoriai, užsimetė 
užklodalą ant pečių ir atida
rė Jangą.

— Kas ten?
— Ponas daktare, prašau 

tuojaus ateiti, poni iš Villes 
Elisa turi astmę.

— A, tai nuo Harancourtų. 
Tuojaus.

Bent ne dykai ir ne teip 
toli. Ville Elisa — geri li
goniai. Bet visgi ne labai 
malonu kelti iš šiltos lovos - 
šaltoj žiemos naktyj, visiems 
aplinkui miegant.

Ne visi vienok miegojo.
Įėjęs daktaras į valgymo 

. kambarį, rado ten žiburį. 
Ant kėdės buvo jo skranda, 
skrybėlė, pirštinės, skepeta 
kaklą užsisukti — ant stalo 
stovėjo konjako butelis ir 
stiklelis.

Padėjo tą viską ypata mo
teriškos lyties, apsirėdžiusi 
greitai užmestais vilnoniais 
brabužiais be liemens, su pa
sišiaušusiais plaukais, mie
gūstoms akimis; dar jauna, 
išdžiuvusi, turinti didelius 
dantis/ Įpuolusius skruostus: 
viena iš negražiausių.

— Tai jus, Marta?
— Išgirdau varpelį, juk 

ponę daktarę teip neišleisiu.
— Tiek jau kartų sakiau, 

kad nereikia kelti iš lovos.
— Ne, ne, to negaliu sau 

atsakyti. Juk man tą daryti 
teip malonu.

Ir metė jam pilnę atsidavi
mo pažiūrėjimą. Akis dar 
turėjo gražiausias; atsidavu
sias šunies akis, rodosi visa
da meldžiančias dovanos.

Daktaras išgėrė konjaką, 
apsivilko skrandą. Marta jq 
padavė, o paskui pakišc 

. pirštines. Užtai lengvai su 
spaudė jai raukę i^atsikrei 
pė durių link.

Marta išbėgo dar paskui, 
melsdama būti atsargiu, da 
botis.

— Gerai, gerai. Kas gi 
man gali atsitikti! Labę 
naktį. Jus tuojaus gulkite, 
ar girdite?

Ant galo, išėjus daktarui, 
uždarė duris. Visai jau nu
siraminęs, žengė keliu užber
tu neseniai nupuolusiu snie
gu. Dabar jau ne snigo; 
oras buvo tyras ir ramus, 
šaltis sudrutinantis. Žvaigž
dės žibėjo; daktaras ėjo grei
tai, truputį atsitolinęs nuo 
tarno.

Ant galo ne buvo teip blo
gai, kaip būdamas namiejie 
manė. Kad tai turėti ką 
nors,kas teip rūpintųsi! Ta ge- 
roji Marta buvo juk teip prie 
jo prisirišusi! Ne buvo gra
ži, tai tiesa. Bet paėmė ję 
dėl kitų jos gerų ypatybių. 
Likęs našliu, turėjo juk turė
ti kę nors, kas jo namus ve
stų ir prižiūrėtų vaikę; Kad 
žmonės ne liežuviautų, pa- " 
ėmė* negražiausią. Pasisekė 
jam. Marta buvo labai ge
ra vaikui ir namus vedė pa- 
veikslingai. Kaip sudavus 
burtininkes rykšte, rasdavo 
viską tvarkoj.

Iš pradžių gynėsi nuo tos 
globos, nereikėjo duotiesi iš
lepinti, ypač gi gaspadinei; 
palengva vienok priprato, 
ypač kad tas jai teip buvo 
malonu! Tai juk ir spangas - 
suprastų. Nors tai butų iš
džiuvusi, išbalusi, su dide
liais dantimis Marta, tai vis
gi kiekvienam patinka tokia

J

sušuko nustebęs kom- 
■-oHlonu’——r o- --------- Ak! atsiprašau —

I ridate pertraukdamas, kuomet pamatė, kad Jauna mer-
Lįtėbavo neregė. — Nepastebėjau anksčiau. Tai Tam- 
U skambini nusiklausydama! Bet kur Tamsta girdi mu- 

likę, nebuvoji koncertuose.
— Gvvenome Bruhle du metu ir tuomet klausiausi 

Syveno. Vasa-
o aš vaikščio-

j. Niekuomet 
omet, kuomet

Į Smblno neregei merginai ir jos broliui. Dargi rodėsi, 
kad senasis fortepijanas buvo Įkvėptas. Abu jaunu žmo- 

sėdėjo, tarytum užburti magiškais, saldžiais balsais, 
ki.rie, ritmiškai nusileisdami, plaukė, kuomet staiga liep- 

' «»* vienintelės žvakės sudrebėjo, sunyko, dar kartą suži
bo ir uigęso. Tamsa pripildė kambarį, vietomis persi- 
drėskė mėnulio blaiva šviesa, bet skambinąs nesusilaikė,

I tarytam buvo mintyse paskendęs.
g* — Nepaprastas žmogus! -— tarė kurpius dusliu balsu.

Kas tamsta esi ir kuo esi?
— Klausyk! —;atsakė mistras ir užskambino vieną 

vietą iš sonatos F.
į. —Tai Tamsta esi Beethoven’as! —sušuko nustebę 

jtani žmonės. — O! paskambink Tamsta mums dar kartą 
— pridūrė, matydami, kad jis pasikėlė, rengdamasis iš
eiti — dar tik vieną kartą!

— Užimprovizuosiu sonatą prie mėnulio — tarė, žiūrė
damas susimąsčiusiomis akimis Į žvaigždes, spingsinčias ma
lonia šviesa tolumoje giedro žiemos dangaus.

Staiga prabilo nepaprastai maloni ir ilgesio pilna sikarščiavimas pastūmė Europos ricierius aut mahometonų 
gaida, kuri lengvai slinko per fortepijaną, kaip švelnutė kareivijos.

< mėnulio šviesa į>er žemę.
— Palikite sveiki! — tarė pabaigęs, rengdamasis išeiti, tuose, o atsisakė priimti karūną 96 metuose. 

I" - —Ateisi dar, Tamsta, kada nors? — vienu balsu už-i ton’as dėstė pliauus ir prižiurinėjo stiprumas 80 metuose.
klausė jaunieji. ---------

r . —Teip, teip — tarė skubiai Beethoven’as —ateisiu valandos.
ir duosiu Tamstai j>orą lekcijų. Palikite sveiki. — Pa- r 
tkui tarė Į mane: — Grįžkime greitai namo, kad galėčiau

S atrašyti tą sonatą, kol dar ją atmenu.
Greitai sugrįžta, o Beethoven’as neatsikėlė nuo stalo, 

kol nepradėjo švisti. Rankose laikė sonatą prie mėnulio, 
7p. v.: Mėnulio Šviesos Sonata.”

Arcbimedes teip buvo užimtas uždavinio išrišimu, 
į buvo ant smėlio nupiešęs, kad net nežinojo, jog ry- 

ėnų kareivija užėmė Sytakuzus. Kuomet rymėnų kar- 
vis bu ištiestu kardu prišoko prie jo, jis, žiūrėdamas Į 
išinius, tarė:'

— Susilaikyk valandėlei, palik man gyvastį, kol ne- J 
išrišiu to uždavinio.

■ 1 i

_ Tečiaus kareivis perkirto gyvastį didžiausio anų laikų 
imogaus. d

Michel Angelo tyrinėjo anatomiją per 12 metų, o tie : 
tyrinėjimai atlošė ąymiausią rolę jojo stiliuje, ypatingume , 
ir garbėje. Pats dirbdavo jrąnki u s, kuriuos vartojo prie 
skaptavimo: pielyčias, kaltus ir reples. Tapydamas, pats 
dirbo dažus ir neleisdavo jų maišyti tarnams, dargi nė 
mokiniams. ~

Rafaelio užsikarščiavimu užsikrėsdavo kiekvienas ta
pytojas, o jo paprastas, mandagus apsiėjimas nuginkluo
davo neapykantą ir pavydą. Vadinta jį vieninteliu gar- 
Biu žmogum, kuris gyveno ir pasimirė be priešininko ir jo 
vardo teršėjo.

Tik mintįs kįlančios iš žodžių, kurie degina, gal iš- 
spiesti kibirkštį, kitų žmonių širdyse snaudžiančią.

Reto pasiaukojimo pavyzdį davė Pranys Parkmans. 
Dar kuomet buvo studentu Harvard’e, nutarė parašyti 
francazų ir anglų istoriją Šiaurės Amerikoje. Išsigalėda
mas ir paaukodamas, visą gyvenimą ir turtą paaukojo tam 
vienam didžiam sumanymui. Nors sunaikino savo svei- 
. Dėkoto indijonų, rinkdamas medžiagą savo isto

rijai ir negalėjo ilgiau skaityti ir rašyti kaip po 5 minu- 
tas iš karto per 50 metų, neatsitolino nė ant plauko nuo 
prakilnaus sumanymo, kokį sau jaunybėje paskyrė, kol 
nedavė pasauliui puikiausios istorijos tarp tų, kurios 
apie tą dalyką buvo rašytos.

Kuomet Lincoln’as sugrįžo su gramatika, kurios pasi
skolinti buvo nukakęs už 6 mylių, skiedromis švietė sau tą 
brangią knygą beskaitydamas.

Gilbertas Becket’as, anglų jurininkas-kareivis, pa- 
kliuvo nelaisvėn Į Saracėnų kunigaikščio namus, kur ne 
“k įgijo savo pono įsitikėjimą, bet dargi dailios jo duk
ters meilę. Netrukus jam pasisekė sprukti ir sugrįžti į 
Aūgliją, o užsidegusi mergaitė nutarė sekti paskui jo. 
Angliškai mokėjo tik du žodžiu: London ir Gilbert, bet 
atkartodama pirmą, gavo bilietą ant laivo į Londoną, o 
Plekui ėjo iš gatvės p gatvę, atkartodama kitą: „Gilbert.” 
nepaprastai susirinkus didi minia pritraukė į langą visą 
šeimyną, Gilbert’as patėmijo ir pažino ją ir atsivedė Į na- 

tolo atvykusią kunigaikštaitę.
Labiausiai nesulaikomu jaunybės tvirtumu yra jos 

^rdąs užsikarščiavimas. Jaunybė nemato tamsos prie- 
6ais savęs, nemato tokio padėjimo, iš kurio nebūtų išeigos, 
Pr^irSta, kad pasaulyje yra toks daiktas, kaip nepasise- 
Klmas’ ir tiki, kad žmonija ištisu^amžius laukė atvyk- 
•tint, kad paliktų tiesos, energijos ir dailės išvaduotoju.

Kas išėjo iš užginimo skambinti ant fortepijano jau- 
Haendeliui, arba drausti vaikščioti į mokyklą, kad 
gamų kartais neišmoktų? Jis naktimis sprukdavo 

prie pagadinto fdrtepijano, pastogėje rioksančio. Jaunas
° ann’as Sebastian’as B ach’as persirašinėjo ištisai mokslo 

Ji'gas prie mėnulio šviesos, nes žvakės jam neduodavo.
H^usiminė dargi, kada perrašytus sąsiuvinius nuo jo at-

Jaunas West’as, tapytojas, pradėjo pastogėje ir iš 
| •• mo plaukų dirbo sau teptuvus.

Jaunybes jiegos sudrasko Gordijaus mazgą, kurio am- 
f ^°egali atrišti. Žmonės juokiasi iš jaunybės užsikar- 
iSS10 — sako Karulys Kingsley — iš to užsikarščiavi-
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Dandolo, Venecijos dožas, laimėdavo mūšius 94 me- 
\Velling-

Bacon’as ir Humboldt’as mokinosi karštai Hg paskutinės 
. Montaigne’as mylėjo gyvenimą dargi sirgda

mas podagra ir dirksniais.
Daktaro Johnson’o geriausias veikalas „Poetų gyve

nimas” buvo parašytas, kuomet jis turėjo 78 metus. De 
foe turėjo 58 metus, kuomet apgarsino spaudoje „Robin- 
son’ą Krusoe”. Newton’as rašė naujus sutrumpinimus 
prie savo „Pamatinių Įstatymų” 83 metuose. Platonas 
pasimirė berašydamas 81 metuose. Thomas Scott’as pra
dėjo tyrinėti senąją žydų kalbą 86 metuose. Galilei'Juš 
turėjo kuone 70 metų, kuomet rašė apie judlnlmosi tie
sas. Jacob’as Watt’as mokinosi vokiečių kalbas 85 me
tuose. Poni Sommerville’ė paliaigė savo „Tyrinėjimai 
apie molekulus ir mikroskopiškus kunns” turėdama apie 
89 metus. Humboldt’as užbaigė savo „Cosmos” 90 me
tuose, mėnesiu prieš mirsiant. Grant’as, ligi 40 metų ne
žinomas, 42 metuose buvo garsiausiu generolu istorijoje. 
Eli VVhitney turėjo 23 metus, kuomet nutarė prisirengti 
į kolegiją, turėjo 30 metų, kuomet pabaigė kolegiją, o te- 
čiaua jo mašina, bovelnai nuo grūdo atskirti, sutvėrė nau
ją pietų Amerikos pramonės šaką. Kokią galyl>ę turėjo 

1 Bismarck’as 80 metuose! Lordas Palmerston’as buvo „vai
kėsi!” ligi mirsiant. Tapo Anglijos ministeriu antrą kar
tą 73 metų ir mirė pirmuoju ministeriu 81 metuose. Ga- 
lilei’jus 77 metuose aklas ir silpnas, dirbo kasdieną, mė
gindamas švytuoklės tiesą pritaikinti prie laikrodžio. 
„Nieku nepaprastu nebuvo Goldsmith’as, kuomet buvo 
jaunas” — rašo Johnson’as — „buvo tai augmuo, kuris 
vėlai gyvenime pražydo. Jurgis Stephenson’as uesimo- 
kino nė skaityti nė rašyti, kol nesubrendo. Richardas 
Baxter’is nepažinojo nė vienos raidės 19 metuose. Kai- 
kurie geriausi Longfellow’o, Whittier'o ir Tennyson'o vei
kalai buvo parašyti, kuomet jų autoriai turėjo 70 metų.

Ludovico 115 metuose rašė atminimus iš savo laikų, 
i Cicero gerai pasakė, kad žmonės panašus Į vyną: amžis 

naikina blogą, o tobulina gerą.
Su užsikarščiavimu galime pratęsti proto jaunumą li

gi žilų plaukų ir senų metų, lygiai kaip Golfstromas lygi- 
’ na Europos klimato nemalonumą.

1

SKYRIUS XII.

Taktas ir sveikas protas.
„Kas yra stipresnis už tave?” — klau-

• sA Pajiegos Brahma, o-Pajiegs atsak?: 
„Vikrumas”. Hctor'iu liūgo.

,,Vikrumas suteikia prielankias progas; 
vikrumo būtinas apstreiAkima* Uvelka 
jas aikštėn.” , į Bover'at.

„Mokėjimas naudoti* vikriais įrankiais 
lieka apdovanotas, ir dažmil daug grei
čiau pagarsės, negu tikrai f>agarsėjimo 
vertos ypatybės.” Uoche/Micauld'ai.

„Jau iškeptos duonos riekelė daug ge
resnė, negu javai ant lankė. Vienas 
margas ant žemės yra jdaug vertesnis, ne
gu visa provincija Nebūtiesjftlyje.”

,— Niekuomet nepasiduosiu juodam — tarė tūlas ofi- 
cieris, kuomet jį sulaikė juodas kareivis. 0;

— Labai gailiuosi — atrėmė tas pats juodasis, pakel
damas ginklą— tai tuomet turiu tave užmušti: neturiu 
laiko grįžti, kad nuvesti kur reikiant baltąjį žmogų.

Oficieris pasidavė.
,,Dievas apdovanodamas žmones protu, paliepė Jiems 

už savo darbus atsakyti” — sako Montesąuieta.
— Ponas prezidentai — tarė vienas senis užveizdas 

prie kellato darbininkų, kurie reikalavo algos padidinimo 
nepadauginant darbo, — apsakysiu Tamstai visą dalyką, 
kad gerai suprastum. Esu tėvu. Mano sūnūs yra laivo 
kadetu, perviršija mane padėjimu, ar Tamsta to neužtė- 
mijai. Tai neteisinga, ar tiesa?

— Teisingai — atrėmė prezidentas Grant’as — kas 
jam paskyrė tą vietą?

— Vietinė kanceliarija — atsakė užveizda. — Tai ne-



LIETUVA
■ klą galvą ir vienu galingu 

pajudinimu pečiu sutraukįs 
retežius, kurie jį laikė apka
lę per tiek šimtmečių, o šmo
teliai retežių, lekiodami, pri
vers bėgti ir slapstytis visus 
persekiotojus ir prispaudėjus, 
kaipKuropatkiuo armija prieš 
japonus, tas dezdžiones ir tt.

Tokiais ir panašiais žo
džiais mus maitina šiądien 
godotini atstovai įvairių 
įvairiausių revoliucijiuių 
kuopelių ir kur tik atstovas 
gauna progą žodį pratarti į 
pritariančią jam publiką, jis 
didžiausią viltį remia ant 
Jurgio, kaip nesenei dėjo 
viltį ant kariumenės, ant ku
rios karčiai apsiriko, nes ka- 
riumenė liko lojališka, kaip 
chiniečių siena ir Rusijos 
valdžia nesubyrėjo.... At
stovams liko vinatiuė viltis 
tik Jurgis. Tas Jurgis ne vie 
nas: jų šventa Rusija skaito 
apie 75000000, ir jis, sykį 
pabudęs, užslėgs visą armiją 
su jos kanuolėms, ir išliuo 
su08 visą šventos Rusijos že
mę, išvalys ją nuo negeistinų 
elementų ir nauja era už
gims šventoje Rusijoje; ji sa
vo įtekmę išplėtos po visą pa- 
saulę....

Bet lai bus man daleista 1 
prisižiūrėti tam Jurgiui, ar '

beviltė, mandagi, nieko ne
reikalaujanti, atsidavusi mei
lė....

Dvi valandi vėliai! dakta
ras grįžo namon. Vėl snigo, 
buvo šalta. Reikėjo palauk
ti, kol astmos atakas nepe
reis. Sunkiai žengė per snie
gą. Aut galo buvo uamle- 
je. Priemenioj degė liam- 
pa. Kaip; ji viską atmena, 

. ta Marta! - Atidarius duris, 
apsiautė jį šviesos liepsna 
nuo žibančios liampos. Ap
siautė jį šiluma ir šviesa. 
Ant kamino degė ugnis, ant 
stalo buvo mašinaitė su šil
ta arbata,1 fotelyj sėdėjo 
Marta. Teip laukė jo dvi 
valandą Dabar su džiaugs
mu pašoko. Paėmė nuo jo 
skrandą, atnešė pantaplius, 
pašildytą prie pečiaus šlaf- 
roką. padėjo nusirėdyti be 
nuduoto gėdingumo. Grei
tai prieš jį stovėjo karštas 
grogas. Gėrė ir pasakojo 
apie atsitikimą, o akys atsi- 
davusio šunelio gėrė jo žo
džius.

Pirmą kartą užėjo jam mis- 
lin, kad ir negraži moteris 
yra visgi moteris, o dar la
biau jaučia negu graži. O 
ypač šiądien ji visai neišrodė i 
biauri. Argi gali būt biauri 
turinti tokį atsidavusį pažiū
rėjimą ir teip karštai mušan- ba, geriaus, žvilkterėk tu 
čią širdį.

Išgėrė grogą. Dabar į lo
vą. Marta gražiai išlygino 
guolį, viską suvedė tvarkom 
Dabar Ubą naktį, pons dak
tare. Padavė jai ranką, pa
žiurėjo j viens kitą ir dar ne 
spėjęs suprasti • ką daro, ap
glėbė rankoms merginą ir 
prispaudė prie savęs.

Jei Rusija turi išsivaduoti 
iš po jungo despoto, tai arba 
tik mes išeiviai galim ją iš
vaduoti ir tai ne kulkoms, ar 
kanuolėms, bet per apšvieti
mą abeluą, per mokslą, todė. 
visų išeivių priderystė švie- 
stiesi ir mokytiesi, o ypač at
kreipti atidą į armiją augan
čios jaunutės musų generaci
jos. Šelpkim ją iš paskuti- 
n uju; arba pašalinė kokia 
galinga viešpatystė gal susi
mylės ant badaujančios šv. 
Rusijos ir išvaduos ją iš po 
jungo cariškos valdžios, bet 
vargiai antras punktas atsi
tiks.

IŠ VISUR.
porte

- Bim, Bim, bim,m-m!
Vėl suskambėjo varpelis. 

Ponas daktaras piktas pakilo 
iš saldaus sapno. Ir vėl teip 
šaltoj naktyj. Kelia iš lovos 
tykiai, be mažiausio balso, 

- kad ne prikelti ponios dak- 
tarienės, nes ji paskui pyk-

Nieks ne padavė jam nė 
skrandos, nė skepetos kaklą 
užsisukti, nieks nepriminė 
pergyvento laiko. Sugrįžęs 
po valandai, nerado nė žibu
rio, nė grogo, nė šlafroko, nė 
laukiančių/ jo pantaplių, nė 
atsidavusių akių. Tamsoj 
reikėją slinkti namon; pa-< 
žiurėjas į spintą, rado tuščią 
konjako butelį. Dabar į lo
vą. Bet pirma valgymo kam
baryj nusiavė čebatus, atsar
giai ranka uždengė žiburį ir 
stodamas ant pirštų, įlindo į 
miegbutį. Tik atsargiai! 
Tik atsargiai. Kad tik ant 
ko ne paklupti! Nes bran
gioji Marta miega jausliai, 
pabudusi naktyj, gauna mi
greną, o tąsyk jos būdas ne- 
geriausias. Hu! hu! 
atsargiai, tykiai!

Tik

„Jurgis”).
Verto Dr. A. L. Graičunas. 

J. B. Iš „Daily New»”.
Atėjo ,,Jurgio” kaleina — 

to didžiAusio milžino ir galin- 
čiaus; tas tamsuolis, susnu- 
dėlis, nerangus Jurgis turi 
išliuosuoti visą šventą Rusi
ją iš jungo tironiškos val
džios. Jo likimas — paimti Į 
savo rankas vėliuką liuosy 
bes, apšvietos, gerovės, lai
mės, žodžiu, atgimdyti, at
naujinti teip medegiškai 
kaip dvasiškai šv. Rusijos 
pavaldinius ir toliau, sulyg 
Jurgio muzikės, turės šokti 
visa pasaulė. Teisybė, Jur
gis šiądien miega, arba, ge
riaus pasakius, tuom tarpu 
tuno nežinėj, bet jau galima 
tėmyti ženklus, kad neužil- 
gio pabus. Na, o tada? 
Bėda prispaudėjams! bėda 
tyronams, budeliams, krau
geriams ir tt.! Jurgis pabus, 
pratrįs akis, pakels savo sun-

•) Po žodžiu Jurgis supraskim prastą

skaitytojau šio straipsnelio, 
■ nes aš jau Jurgį tėmiju nuo 
• poros desėtkų metų, ir už- 

duokim sau klausimą, ar iš
tiktųjų Jurgis įstengs šventą 
Rusiją atnaujinti ir*ar galės 

i suteikti’visai pasaulei tą lai
mę, apie kurią šiądien atsto
vai skelbia? Jau vienas pri- 
dečkas „Šventos” daug žen
klina, geriaus jai pritiktų 
vardas „Prakeiktos”, nes tai 
yra žemė, kur kuigaikštis 
„Degtinė” viešpatauja, kur 
išgamystė ir kriminalas bujo
ja, žemė, nelyginant kempė, 
prisigėrus nekalto kraujo, 
kur gyvastis ir dora žmogaus 
nėra pagodota. Kaipgi tad 
galima vadinti ,,Šventa Ru
sija”.

Keistas dalykas ir labiau
siai skaudus, kad net ypatos 
ne Rusijoje gyvenančios išj 
tikrųjų tiki, kad Jurgis yra 
kuom daugiaus, kad jis turi 
užslėpęs ypatybes, kokias 
neatbūtinai reikia išstudi
juoti arčiaus prisiartinus.

Nepaprastas tai butų daly
kas, stebuklai, kokiems, at
leiskit, aš jau perstojau beti
kėjęs, kad Jurgis daug kuom 
skyrtusi nuo paprasto Rusi
jos kareivio, prekėjo, ar ba
joro! Jurgis yra tai tėvas 
visų tų skylių, trukumų, yra 
tai blogo priežastis. Koks 
medis, tokie ir obuolys! Pa
šauto šiądien mato ir žino 
nuožmumą ir dorumą Rusijos 
kareivio ir jei mes žinom tą, 
tai mes pažystam,po teisybės, 
ir Jurgį, nes didžiausia dalis 
Rusijos armijos susideda iš 
kilmės Jurgio. Koksgi tada 
skirtumas yra,ir kur tada yra 
toje ,,netolima laimė”, kurią 
mums žada atstovai?

Kumščia visur valdo— nuo 
šeimyniško gyvenimo li
pant augštin. Jei Rusijos 
Jurgis savo pačios dusyk į 
sanvaitę neapdaužo, tai žmo
na perstoją tikėjus, kad vy
ras ją myli ir neretai kūmu
tės, suvėję, terp savęs skun
džiasi, kad vyras jos nemyli, 
nes jau porą sanvaičių jos 
neapdaužė.

Jurgis viešpatauja savo 
i šeimynoj su geležine piršti

ne, jis ištikrujų yra nuožmus
■ žvėris savo šeimynoj. Vai- 
i tas viešpats volostije ar gmi- 
t noj,' jis nesigėdi duoti sau 

ranką pabučiuoti 3 syk se-
• nesnei ypatai, jis savo pui

kybe didžiuojasi ir prie ma
žiausios progos rėžia į žandą 
savo pavaldiniui, išreikšdams 
savo autoritetą. Pristovas 
rėžia vaitui ir teip lipa viens 
ant kito iki pastato piramydą 
siekiančią šventa Petrapilį.

14 d. balandžio, 
Chatum Anglija pardavė še
šis savo kariškus laivus, ka
dangi laivynės užveizda lai
kė tuos laivus jau persenu
siais. Terp jų buvo ir 10740 
tonų mūšio laivas ,,Sans Ba
re ii”, kurio padirbimas kaš
tavo $3597210; pardavė gi jį 
tik už $183000.

| Berlyne pasimirė socija- 
listų partijos parlamento pa
siuntinys Ignaz Auer. Lai 
dotuvėee dalyvavo 50000 so- 
cijalistų. Ant kapo laikė 
kalbą socijalistų partijos va
dovas, parlamento pasiunti
nys Bebel.

| 14 d. balandžio, vakare, 
mieste Mexico 5 miliutas 
traukėsi žemės drebėjimai. 
Laikrodžiai mieste sustojo, 
užgeso elektriški žiburiai. 
Daugelis gyventojų nakti
niuose drabužiuose išbėgo 
ant gatvių ir nedryso grįžti 
namon. Žmonių laike žemės 
drebėjimų vienok 
vo.

| Iš Prancūzijos 
vytas billardistas 
nas George Sutton. Prisa
kyta jam išsinešdinti iš Pran
cūzijos į 48 valandas.

| Maskolijos kelių mini
sterija įveda naują būdą lai
ko apskaitymo. Pora bus 
apskaitoma 24 valandoms, o 
ne dusyk po 12. Laikrodžiai 
turės rodyti ne 12 valandų 
bet 24.

| Minske, gubernatoriaus 
rūme rado pamestą bombą, 
bet ji ne expliodavo. Susi
rėmime revoliucijonierių su 
rūmo sargyba, vienas polici- 
stas likosi nušautas, o du su
žeisti.

Pagarsėjęs Maskolijos 
darbininkų vadovas Krusta- 
lev, pernai issiųstas į Siberi- 
ją, iš t!?n pabėgo ir yra jau 
užsieny].

| Nuo smarkių lytų, Ma- 
cedonijoj ir Mažojoj Azijoj 
užgimė tvanai, 
sa, Adabuzar, 
Audin, teipgi 
linkiniai kaimai 
lieti. Tvanuose pražuvo daug 
žmonių ir galvijų.

| Maskolijos bajorų vado
vai Peterburge atlaikė pa- 
slaptą susirinkimą ir nutarė 
reikalauti uždarymo visų 
universitetų ir augštesniujų 
mokslų įtaisų. Manoma, kad 
bajorų vadovai prašys caro 
išvaikyti durną.

| Mieste Homelyj, Baltgu- 
dijoj, pulkai jaunų vyrų, 
apsiginklavusių peiliais ir re
volveriais, vaikščiojo gat
vėms, ėjo į žydų namus ir 
prisakė žydams į trįs dienas 
išsinešdinti iš miesto, kitaip 
žadėjo juos išskersti.

| Laikraščiai paduoda, jog 
ant salos Maltos susivažiuos 
Italijos ir Anglijos valdonai, 
terp kurių bus apkalbėti 
svarbus abiejų viešpatysčių 
politiškiejie reikalai. An
glija mat stengiasi izoliuoti 
Vokietiją, nuo jos atimti vi
sus draugus.

ne p ražu-

likosi iš* 
ameriko-

Miestas Bru- 
Kutahia ir 

veik visi ap- 
vandens už-

| Motevis RAbisiuijos val
dono Menuli ko, oiecorlenė 
Taitu, dvi šarvai t i atgal iš-, 
keliavo ©pasimelsti į vieną 
klioštorių. Dabar ji pranešė 
savo vyrui, jog atsisako nuo 
sosto ir velija likusią gyveni
mo dalį gyventi krioštoriuj, 
grįžti paą Vyrą nenori.

| 12 d. balandžio Į New 
Orleane Ktėjo'linia, jog Hon
dūras© prezidentas Bonilla, 
su likučiais savo armijos pa
sidavė nicaraguiečiams,atida
vė jiems ir paskutinį miestą, 
Amapala. Taigi dabar gali
ma laukti galutino pasibai
gimo karės.

| Į Londoną, 12 d. balan
džio, atlėkė iš Berlyno vokiš
kas orlaivys bu D-ru Wege- 
ner. Orlaivys tas, Į 19 va
landų, nulėkė 812 mylių.

| Rumunijoj, Jassy distrik- 
te gyvenanti žydai atsišaukė 
į ajHikričio viršininką melžda
mi pagelbos. Jis vienok at
sakė,, kad tam reikalui trūk
sta jam pajiegų, rodijo žy
dams išsinešdinti iš Rumuni
jos pirma, negu juos kaimie
čiai išvys.

| D-ras Keunard, komiso- 
rius „Society of Friends”, iš
siųstas į Maskoliją ištirti 
Maskolijos baduolių padėji
mą, parašė iš Samaros, jog 
)ado apimtose privincijose 
yra 20 milijonų žmonių^ ku
rie be pašalinės pašalpos ne
gali sulaukti rudens. Vienoj 
tik Samaros gubernijoj yra 
dabar 750000 žmonių netu
rinčių ką valgyti. Iš tų tik 
pusė | 24 valandas gauna 
valgį susidedantį iš svaro 

1 duonos ir bltudelio sriubos.
D-ras Kennard atsišaukė į 

1 Anglijos ir Amerikos gyven
tojus melsdamas gelbėti Mas- 
kolijos žmonis.

| Kadangi rinkimuose Fin- 
landijos seimo atstovų iš
rinko daugumą socijalistų, 
tai Maskolijos caras pasiren
gęs išvaikyti Fiulandijos sei- 

jeigu tik jis užgirs ko
kias neištinkančias carui 
tiesas. Jeigu tas pagimdytų 
maištus, Finlandiją užim
siant! Maskolijos kariumenė.

| Maskolijos durna išskyrė 
iš savo tarpo Juodašimčių 
atstovą, vice-prezidentą „San- 
jungos tikrųjų maskolių” 
Puriškevičią už įžeidimą du
rnos prezidento Golovino.

| Kaip Berlyno laikraštis 
, ,Tageblatt” garsina, laike 
svečiavimosi Anglijos kara
liaus Išpanijoj, likosi sutver
tas rjš s terp Anglijos ir Is
panijos. Sulyg padaryto 
sutarimo, užgimus karei 
Anglijos su kokiu nors kraš
tu, Išpan i Ja paveda savo per
tus Anglijos laivynei, Angli
ja gi turi Išpanijai suteikti 
dipliomatišką ir pinigišką pa
ramą.

| Paryžiuj likosi nušautas 
bankierius 
išleidžiamo 
cijoj. x

| Mieste 
nesugautas vyriškas ant gat
vės pradėjo šaudyti į žydų 
vaikus. Jo šūvių dvi ypatos 
likosi užmuštos, o keturios 
pašautos. •

| Stolypin uždraudė durnai 
naudotiesi iš statistiškų žinių 
surinktų žemiečių įtaisų apie 
baduoliusMt, arba skirti iš sa
vo tarpo specijališkus tirinė- 
tojus. Biudžeto vienok ko
misija, iš durnos atstovų su
tverta, nutarė ne priimti už
draudimo, bet skirti priva- 
tiškus, ne iš urėdninkų susi
dedančius tirinėtojus prieti
kių bado apimtuose apskri- 
čiuose.

| Austrijos sostapilėj Vin- 
dobonoj, nuo 15 dienos kovo, 
traukėsi duokepių streikai, 
kurie dabar pasibaigė laimė
jimu darbininkų.

E. Bonvist jo 
laikraščio redak-

Lodz, Lenkijoj,

| Juodašimčiif laikraščiai 
Maskolijoj vėl pradėjo siun
dyti tamsias minias ant žy
dų, išmislinėdami pasakas 
apie pavogtus ir paplautus 
žydų Velykoms krikščionių 
vaikus. Stengiasi mat laike 
velykų pagimdyti, kur tik 
galima, žydų skerdynes.

| Grįžtant kunigaikščiui 
Nikalojui Nikalajevičiui iš 
Carskoje Belo, netoli staci
jos Kuzmino bandyta ant jo 
trūkio užpulti, bet užpuoli
kus pamatė pastatytas ant 
sargybos kareivis ir šūviais 
juos nuo kelio nuvijo.

| 10 d. balandžio iš Peter
burgo išsiuntė į Siberiją 34<> 
politiškųjų prasižengėlių.

| Šiaurinėj Afrikoj, Mo- 
rokko sultanate, pasikėlę čia
buviai apstojo miestu Casa- 
blanca, žada miestų išdeginti 
ir išskersti visus apsigyve
nusius jame europiečius. Į 
Casablanca išplaukė, ginti 
miestu nuo užpuolikų, pran
cūziškas kariškas laivais 
,,Lalande”.

| Prancūzijos randas už- 
steliavo kariumenės maistui 
Chicagos skerdyklose daug 
mėsos blokinių.

| Portugalijos sostapilėj 
Lissabonoj vienuose namuose 
užgimė gaisras. Ugnyje pra
žuvo 15 ypatų.

| Pernai, neva už nuopel
nus užlaikyme terp tautų 
sandaros, Christianos akade 
mija pripažino Amerikos pre
zidentui Rooseveltui dovanu 
iš Nobelio užrašo. Preziden
tas dovaną priėmė, visai net! 
k ėdamas, kad su tuom pri
ėmė ir pareigas. Viena iš 
tokių pareigų yra: kad gavęs 
dovaną,turi apdirbti iki 1909 
metų vėliausiai atsakantį 
pranešimą ir jį perskaityti 
Norvegijos mokslo akademi-, 
jos susirinkime. Tą prireng
ti Rooseveltui nebus teip 
lengva.’ Gal jis pasisamdys 
kokį raštininką?

| Sulyg privatiškų. atėju
sių į Paryžių telegramų, Ud- 
ja apskrityj maurai užpuolė 
netikėtai ant vienos dalies 
prancūziškos kariumenės ir 
daug kareivių išmušė. Ran
das teisingumo telegramo 
nepatvirtino. Jeigu tas pa
sirodytų teisingu, tai karė 
Prancūzijos su Morokko bus 
neišvengiama. - j

| Prancūzijoj, mieste Mar- 
silioj sutreikavo duonkepiai, 
kadangi jų reikalavimus at
metė darbdaviai.

| Perkratinėjimą biudžeto 
Maskolijos durna pavedė spe- 
cijališkai iš jos sąnarių iš
rinktai komisijai. 80 balsų 
socijalistų vien reikalavo at
metimo biudžeto. Nesutiki
mai vienok durnos su Stoly- 
pinu didinasi, kadangi Sto- 
lypin nuolatai suteikia du
rnai pabarimus už neva per
žengimą jai suteiktų tiesų. 
Savo kvailais pabarimais jis 
tik erzina durną ir daro ją 
sau neprilankesne.

Iš pietinės Maskolijos 
pulkais nešdinasi į užrube- 
žius žydai, parduoda viską, 
ką turi, kadangi jie masko
liškų velykų dieną bijosi 
skerdynių.

| Mieste Lodz, Lenkijoj, 
atsitinka susimušimai terp 
prigulinčių į skirtingas par
tijas darbininkų.Susimušime 
8 d. balandžio 12 darbininkų 
likosi užmuštų, o 14 sužei
stų.

| Jenos universitete, Vo
kietijoj, daleista immatri- 
kuoliuoti ir moteris studen
tes; iki šiol čia moterys galė
jo būt tik liuosoms lekcijų 
klausytojoms.

| Serbijoj daugelyj vietų 
užgimė dideli tvanai. Kaip 
kur yra Čieli apskričiai už
tvinusių vandenų apsemti. -

| 9 d. balandžio, mieste kaip jis tik gali! Mę* r 
Berne pasimirė buvęs Švei- štame ypatas, kurios lf 

* ‘ ~ rai žino kas jbms blo/
nok nepaisydamos to, 
si už jo, męs žinome 
kurios labai gerai žMM 
jas sviete pakels, vieuov | 
sisako tą daryti, apleifp| 
tąjį darbą; męs pažy^ Į 
teipgi ypatas, kurios y^ , Į 
nai persitikrinusios, 
svieto nėra geresnės gyd(J 
lės nuo skilvio, žarnų 
kūmų, kaip Trinerio AuJįl 
koniškasis Eliksyras Kar/' 
jo Vyno, vienok tos yrJj 
daro mėginimus su 
vertės vaistais, su nepazy^ 
mais daiktais. Trinerio 
rikoniškasis Eliksyru 
čiojoVyno visada buvo ir 
geriausias, kadangi jis 
liūtiškai saugus, kadangijk 
visada .geibi, jeigu paJ 
bet galima, kadangi jisai lu. 

! tvirtina gromuliojimo 81^ 
mą. Be abejonės, Tamhu 
padarysi geriausį ką gali j*, 
daryti, vartodomas Trinerio 
Amerikoniškąjį Eliksyrą^ 
čiojo Vyno nuo visų skilvio

carijos, geriausiai surėdytos 
respublikos, prezidentas Le- 
onhard Hummer, sulaukęs 85 
metus. .

| Terptautiškoji sandaros 
konferencija mieste Haagoj, 
Holandijoj, prasidės 15 d. 
berželio.

1*1

'r*2
Aukautojams išleidimui 

daktaro įliupo angliškos 
knygos. . •

Porą metų atgal D-ras 
Šliupas gyrėsi, Vftd turys ga
na gerai parašytą knygą 
angliškoj kalboj, kurioj per
statyta svetimtaučiams lietu
vių tauta bei jos visas poli
tiškas judėjimas. Viešai |>er 
laikraščius aš raginau tau* 
tiečius darbininkus aukauti 
centus tos knygos išleidimui. 
Clevelande, Ohio, surinkau 
$2.50, patsai aukavau vieną 
doliarį ($1.00); abelnai per 
mano agitaciją tos knygos 
išleidimui aukų suplaukė ne 
mažiau kaip $20.00. Visos 
aukos suplaukė pas autorių nesveikumų, nuo mažiauao 
to veikalo, D-rą Šliupą, bet -negromuliojimo 
kad jojo nuomonės persikei
tė dabar, jis stojosi priešu 
socij. revoliucijos, tai nesi
norėtų tikėt, kad jis ir tos 
knygos ne pertaisytų, nepri
taikytų jos prie savo dabar
tinių nuomonių. Jeigu teip, 
tai tą knygą nevertėtų išlei
sti darbininkų aukoms. Jau 
manęs kelis kartus klausė 
clevelandiečiai, ką aš manau 
daryt su toms aukoms($2.50). 
Tai aš pranešu, kad aukau
tojai reikalautų paaiškinimo 
nuo paties autoriaus veika
lo, ką jis mano daryt su toms 
aukoms? Aš velyčiau, kad tos 
aukos butų pusiau skiria
mos: pusė tikriemsiems revo- 
liucijonieriams S. D. P. L, 
o kitą dalį išleidimui socija- 
listiškų knygučių, tokių, ku
rios aiškina ekonomišką kovą 
varguolių luomos ir apgina 
jų reikalus.

K. Rutkus.
Užbaigą šito raštelio turė

jome išleisti ne dėlto, kacT , 
ne pritartume, bet todėl, 
kad tas, kas ten yra, yra prie
šingu elementariškam taktui. 
Nepritinka peikti kito dar
bą, kad tam darbui sudėtos 
aukos tektų darbo peikėjui, 
nepritinka teipgi viešai girti 
savo darbus. Ką drg. Rut- 
kus ketina išleisti, tą gali 
visų žiniai pagarsinti sky
rium. Gyrimą vienok, ap
skritai sprendimą apie vertę 
darbo reikia palikti ne sau. 
bet kitiems. Pats nieks re
gai būt savo sudžia.

Red.

apsireiški. I 
mų. Gaunamas aptiekooe.

Jos. Triner
799 8. Ashland av. 

Chicago, Illinoii.

Pastojęs Laimingu.
Apriliaus 1 dieną, 1907 m. 

O dabar dėkavoju ponai 
Prof. Collins už vaistus ir ui 
sveikatą. Dėkavoju tūkstan
čius kartų už tą sveikatą 
kurią atgavau. Negaliu nie
kaip atidėkavoti už šitą Ieš
ką ir išgydymą sunkios liga 
užpuolimų: sunkiai atgavimo 
kvapo, ligos plaučių, skaudė
jimo krutinės, galvos ir ne 
dirbimo vidurių, sunkei at- 
valinimo^ greitai. Ir nervai 
dabar g--ri. Negaliu šiądien 
atdėkavoti už šitą gerą ir at 
sidžiaugti per išgydymą. 
Brangus Dr. Collins M 
Inst. ponai esate pašlovinta 
nuo visų žmonių visoj Am 
rikoj. Dėkavoju labiaus’ 
pačiam profesoriui, nes kaip 
nieks niekur nepagelbėjo, 
tai prof. Collins Medical In
stitutas mane išgydė.

Su guodone meilingas 
Vincas Jaraminas

5 Stillman st
Boston, Masa
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APGARSINIMAI.
SKAITYTOJAMS!

Skaitytojams, kurių pre
numerata už ,;Lietuvą” išsi
baigė ir iki šiol jos neatnau
jino, siunčiame šį paskutinį 
„Lietuvos” numerį. Kas šio
se dienose neužsimokėe, jau 
ateinančio „ Lietuvos” nume
rio negaus.

Todėl kurie esate skolingi 
už prenumeratą ir ne norite, 
kad „Lietuva” liktų sulaiky
ta, tai tuojaus prisiųskite už
mokestį.

A. Ol$zew8ki8, 
^Lietuvos11 Jšleistojas.

Vaiko atsakymas.
Mokytojas Arnold pradėjo 

mokykloje bartis ant labai 
negabaus vaiko, ant ko tas 
vaikas, žiūrėdamas tiesiog 
mokytojui į veidą, atsakė; 
,,Kodėl Tamista teip piktai 
bariesi? Ištiesų, aš darau 
teip gerai kaip tik galiu”. 
Kokį didelį žingsnį pirmyn 
padarytų visas svietas ūma
me laike, jeigu kiekvienas 
iš musų darytų teip gerai

VISOS PASAULĖS DARBININKAI 
EIKIT IŠ VIEN!

Švęskime 1-mę dieną gegužio.
Brooklyn, N. Y. Suvienytos 

vlškos dr-Btės surengė iškilmingą ap-
vaikščiojimą 1-mos dienos gegužės stg 
demonstracijomis gatvėmis. Denion-j 
stracija prasidės 7 valandą vakare./' 
Tame apvaikščiojimė dalyvaus 15-ka| 
draugysčių. Nutarta kiekvienai dr-stet 
turėti po transparentą ir nešti būti- j 
nal amerikoniškas vėliavas. Ik man* I 
stratai turės raudonus ženklus (kukai* I 
das). Neturinti ženklu, turės užslmo- I 
kėtl už įžengą po 10 c. |' svetainę. I 
moterim dykai. Demonstracijoje griet J 
trys benai. Po demonstracijai sugryf I 
visi in svetainę Gergeno, 91-93 Granai 
St., Brooklyn, N. Y. Prakalbos būt j 
lietuviškai, angliškai ir maskoliškai,

Širdingai užkviečia ant apvaikščiflil 
jimo. KOMITETAS. IĮ

Pirmas Didelis Balius! |
Chicago, III. 109 kp. S. L. A. turėt j 

savo pirmą balių, nedėlioj 28 d. b» ■ 
landžio (April), 1907, ant Klacel salėki 
kampas 19-tos ir Leavitt gatvių. 
kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitėĄ’B 
ant to musu puikaus baliaus atsilankjO 
(i ir pasilinksminti. Balius prasidM|į| 
3-Čią valandą po pietų. I

Teipgi pranešam jog bertaininis su- ■ 
siriukimas atsibus 20 d. balandžio, 
batos vakare, M. Meldažio salėje, 
W. 25th St. Kviečiame visus skaitlį*® 
gal susirinkti. I

KOMITETAS.'

DIDELIS BALIUS • ••*
Chlcago, III. Dr-stė D. L- K. Ged* 

mino parengė balių subatos vakar* J* 
dieną balandžio (April), 1907 m. 
las Hali”, 32—34 Emma st. Baliai 
prasidės 7 vai. vakare. Tikletal vyrrf 
su motere 25c. Kviečia visut atsihB^ 
kyli. x

KOMITETAS- H
Chicago. Dr-stė Apvaizdos Dievd|M 

rėš savo balių, nedėlioj 28 d.
1907 m. Prasidės 5 vai. ***** 
Freiheic Turner Salėje, 3417-3421 SąjjĮĮ j 
Halsted St. Tikletal £>orai 25c. MĮM 
ka prof. Kieferio. Kviečia vicui » ,
silaukytL
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® B. South St,
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kiek skaityti ir rašyti

F. Blazis, 
Brldgeport, Conn
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Lietuvos Kunigaikštis Al

LIETUVOS” AGENTAI

White Star 
Hamburg American 
North German Lloyd 
Dominion
North German Lloyd

A. Rutkauckas 
Bačinck&s Pa- 

Turiu labai svarbu 
kas kitas teiksis

>)o dar Jokio ligonio Ir 14 pirmo pamatymo pasako, ar 
tegydytl. iėgyda greitai ir U mažą tė^oksstį. 

aes Sužeistiem* 
iltinio, klaui|

talpos... 
vai. vakaro

Parai duoda pigiai sallunaa iš prie
žasties savininko nesveikumo. Norin
ti pirkti tegul atsišaukia ant adreso: 
206 So. Geneeee St., Waukegan, 111.

Reikalingas vaikinas ar 
14 iki 18 metų senumo, prie 
bo "Lietuvos” redakcijoje.

Baltimorę,
2018 N.

Brooklyn,
Stan. Rinkevičius,

381 Žile rąvon 
viename akte. . 
Chicago. IU. IMS, puti. Si. 
kaip ir No. 910 yra Maskolijos oeu*uru» -»£*- 

u todėl gail būti Lietuvon siunčiama. l€>o
Pinigus prisiųsklt per Money Order’j 

ar registravotoje gromatoje adresuoda-
damas:

So. Boston, Mase.
Gendrolius, 28

Parsiduoda labai pigiai iš priežas
ties ligos groserne Ir bučerne lietuviu 
apgyventoj vietoj, ant 4612—5th Avė. 
Atsišaukite In "Lietuvos” redakcija.

A. OL8ZEVV8KI, 
3252 S- Halsted St., Chicago, III.

[u»(kukare 
■ės ūksimo 
| svetainę 
cijojd gried

E . Izld. Janužis,
B34 Forbes St., Pittsburg. Pa.

Westville, III. 
Kreivėnas.

E. St. Louis, III.
Fellx J. Gal m Inas, 537 Colllnsvllle Av.

N-
73 Grand

Portland 
New York 
Baltimere 
Jt. John N. E 
Montreal. Que. 
Nevr York 
Boston Masa 
New York

Wa1erbury. Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Port

M 7J Grand St.
15$ .MitUftpalltan A v.

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

1-93 Grani 
<a1 hds bit

Pajieškau sava brolio, Tamošiau 
Nlemčausko, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Skaudvilės miestelio. Antru 
sykiu Amerikoje,apie 7 metai dirba kur 
angltakastynėse. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adrreao:

St Niemčauskas, 
726 So.Canal St, Chicago, III.

Pajieškau savo ivogerio, Mateušo 
Senkaus, Suvalkų gb., Mikališklu gml- 
no, Plutiškių kaimo ir parapijos. 3 me
tai atgal rašė paskutini lalška iš Boe
ton, Mass. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adresp:

Anne Raublutė,
1028 So. 2-nd St., Phlladelphla, Pa.

Pigiai ant pardavimo rakandai (fur- 
niture)sykiu ir ruimai nnt raudos. Ran 
davojasl iš priežasties išvažiavimo ant 
farmų. Norintiejle pirkti tegul atsi
šaukia ant šio adreso:

Petras Evaltas.
701 So. Union St., Chicago, 111.

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

III.. 1904, 
,W5S 
..lino

* Petronė
226 N. Darien St,

Aukos ant Moksląelvlų.
Iš Falls City, Oregon. Petras 

šas 81.00.

A Barauskus, 
Akron, Ohio.

; i. Phlladelphla, Pa.
M. Ą. Ignotas, 1028 So. 2 nd St.

Šitas Kalendorius parodo kada, iš Kur ir koki laivai išplaukia | 
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 šj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelione kaštuos.

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip Ui: bčMt (byst) žvėris; 
eight (eit) aštuoni; eye (ai) akis ir tt. 174 
puslapių, su prisiuntimu $1.25.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, 
be pagalbos mokintojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigus reik siųsti- ^Money Orderiu” 
ant šio adreso: f

' P. MIKOLAINIS
Box 62. New York.

NAUJAS GALIŪNAS.
Šiuomi pranešu lietuviams, jog aš 

užsidėjau saliuną Duguoln. Iii. Užlai
kau šaltą puiku alų, degtinės didžiau
siame pasirinkime, Havanos cigarus Ir 
geras užkandis dykai. Turiu rui
mus pakeleivingiems; užtikrinu, kad 
cyki atsilankęs nesigraudys. Vieta ar
ti prie gelžkelio stoties. Antras namas 
nuo Orins Bank. Užkvlečiu brolius 
lietuvius atsilankyti.

Kazimieras Killkevlče,
Duąuoin, UI.

PINIGŲ PREKE.
Iki 500 rublių, rublis po................... 52’4
Nuo 500 Iki 1000 rubtlų, rublis po..52 
Virš 1000 rublių, rublis po.......... 51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 30c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
Ui siųskite per "Lietuvos” redakciją, 
adresuodami telp:

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

Pittsburg, Pa.
J. Bagočius, 1914 Ann

I ftjieškan savo tėvo Felikso Jakavi
Kauno gub., Telšių pav„ Liep- 

IfrUo parapijoa. Brizgiu kaimo. 8 me- 
M Laip Amerikoje; pirmiau gvveno 
y|ttstiar?e. Jis pats ar kas kitas telk

duoti iifkią ant adreso:
Petras Jakaviče,

543 So. Cahal St., CUcago, Iii.

Pajieškau savo 
besės ir duktės 
cfikaus Ramučio, kuris pereituose me
tame prieš Visus šventus prasišalino 
M mano moters ir duktere. Moteris 
N metu aenumo, gelsvu plauku, dūk
ais 9 metu senumo, gelsvu plauku. 
Mamutis 27 metu amžiaus, Jtį pė- 

mORsSo, sudžiūvęs, be usu, geltonai 
■fru plauku. Kas apie juos duos at- 
Kaėlą žinią, tam duosiu 85.00 atlygi-

Prekš 35c. kožnaa.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Pajieškau savo giminaičio, Petro 
Daujoto, Kauno gub . Mankunu vol., 
Akinės sodžiaus; pirmiau gyveno Chl- 
eagoje Teipgi pajieszkau Enriko Fe
likso, Antano Beržinskio, Magdalenos 
Maieikiutės ir Pranciškaus Girtauto; 
visi Kauno gub., Raseinių pav.; E. 
Miksas šermūkinės palivarko, Man
tam vol., M. Možeikiutė Iš Raseinių 
miestelio; Fr. Glr.vjas pirmiau gyve
no Waterbury, Conn. Teipgi pajieš
kau Antano Vaštlako, Šannukšnės pa- 
frmrko, Mankunu volasties. Jie patys 
4r kas kitas teiksis duoti žinją ant 
adreso; ' [ •

Pas mane atvažiavo iš Masino! i jos 
aptiek orius, kuris prie to darbo dirbęs 
jau 7 metus. Moka penkias kalbas: 
lietuviškai, lenkiškai, maskoliškai, žy
diškai ir vokiškai. Jeigu kam tokio 
darbininko reikia, tai tegul atsišaukia 
ant šio adreso: 

. ' John 
433 So. Main St,

Balandžio 19 
Balandžio 30 
Balandžio 27 
Gegužio 11 
Balandž. 28 
Gegužio 2 
Balandž. 19 
Balandžio 19 
Balandžio 27 
Balandžio 30

New York 
Philadelphia Pa 
New York 
New York 
New York

Eliza bet h, N. J.
Wm. Bočkus, ‘ 211 First St.

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
M pi «koli>me Pinlgiia ant turtenybin ir jei 

ta renginį tartenybę pirkti, mp» aa džiausima 
pMkolindatni tau dalį pirkinio pi* 

nigų Greitai reikimą*. Lengroa iMygo*. Aįan- 
tai apmokami dosnia L

18—25 metu senumo, kuri ne- 
** čiupti Lietuvon, bet čionai likti, 
y esmių 26 metu amžiaus. Meldžiu 
ZuMakti ant adreso: 
' John Lasko,
lioCp.1. Kates, Mich.

Shtnandoah, Pa.
Andrius Mačis, 131 R, Main

Pittsburg, p*.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuare S.8
I. Mj Maskeliūnas, 2134 Furbes St

atvažiavęs Jaunas llietuvya 
-^3 vietos prie grosernės ar ki

lį hi-mlo Chicagoje ar netolimoje 
anrdJie. Kalba: lietuviškai, lenkiš- 

ir rusiškai; praktikavęs 
Kas nori turėti gerą ir pa- 

darbininką, lai rašo tuojaus. 
■^1 prašo Kazio Sakevlčiaus (Sako 

y Chicagoe, kad Jis pats ar jo 
prisiųstu jo tikrą adresą—yra 

pabus reikalas.
A. Krajauckas,

p. & Boa 364. Sprlng Valley, III.

- Pianai parsiduoda ant lengvu 
kesčių. Dešimts lekMju dykai su 
vienu pianu. Šnlakamosio* mašiaos 
(fonografai) 81-00 ant sanvaitės. Rei- 
kaladjame lietuvišku agentu.

lutė, I LouiP W. Weller,
’eland, OhiO. 13441 So. Halsted St, - Ckicago, UI,

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius,

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
ir kuknlnial baldai (sudynal). Savi
ninkas išvažiuoja į kitą miestą, užtai 
parduoda pigiai.

Jos. Barysas,
147 Canalport Avė., Chicago, III.

Dr A. 
llfonli yra I

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdal).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutla.
3. Didis

girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge- 

deminas.
Paveikslų lulera 22X28 colių.

Balandžio 25
Gegužio 4

Gegužio 25 
Balandžio 27 
Gegužio 4 
Gegužio 16

BROLIAI LIETUVIAIĮ
Pirkite farmoms žemę su miškais 

prie upiu ir upeliu, ant krantu mažu 
ir didoku ežerėliu, su rojišku paveik
slu, čysčiausiu vandeniu ir pilnu viso
kiu veislių žuviu. Ta žemė vaisinga 
lietuviškiems ir amerikoniškiems ja
vams ir daržovėms, labai gera žemė 
sotinama visokiu vaisiu. Turėdama 
žemė grynai Lietuvos išvelzdy, gavo 
nuo ten gyvenančiu lietuviu vardą 
Nauja Lietuva'. Užtai kviečiame visus 
lietuvius pirkti žemę farmoms Naujo
je Lietuvoje, kur galėsime susidėti ko
operatyviškai. Nereikės kastytėse ar
ba fabrikuose dulkes Ir durnus gerti 
ir be darbes bijotis. Parsiduoda 40 
tuksiančiu akru žemės in pilsčius po 
40 akru Ir daugiau. Prekė akro žemės

Parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. Gali pradėti iš
mokėti su 810.00 ir likti jos savininku. 
Per tą žemę eina 3 geležinkeliai 
Prie ežero yra portinis miestas. Že
mė netoli nuo Chicagoa, vakariniame 
krašte Michigan valstijos. Visi žemės 
dokumentai duodasi čystai ir dykai. 
Kas perka gauna kelionės kaštus su
grąžintus. Kas nori daugiau dasižino- 
tl tegul kreipiasi pas mane ypatlškal 
arba per laišką apt šito adreso:.

Anton Kiedis,
59 5Y. 14th Placa Chicago, Ui.

l'rinerio^
>r:lKar.: "

skilvio!
ažiausio Į

ukoM

Aukos revoliucijos reikalams!
Iš Kingston, Pa. J. Kaulinas, A. Dud- 

lauža po 81-00; D. Čepreckas^Ag. Čep- 
recklenė, Fr. Bukantis, M. Bukantienė, 
V. Kaminckiutė po 50c.; J- Balionis 
25c. Viso 84 75.- Skirti L. S. D. P.

Iš Falls City, Oregon. Petras 
šas 81-00.

Reikalaujame merginų | restauraci
jas, kotelius Ir prie namų darbo; mo
kestis nuo 85.—89- ant ssnvaitės, kas 
antra sanvaitė liuosa nuo darbo; teip
gi reikalaujame ir į dirbtuves. Atsi
šaukite ant šio alreso:

Fr. Lukoševič,
772 Milwauke« Avė., (2-nd fl. front). 

Chicago, III.

Reikalaujame 20000 darbininku, ang
liakasiu, medžio darbininku, amatni- 
ninku, geležinkelio darbininku Callfor- 
nijoj, Washlngtone, Oregon, Montana, 
Michigan, Wisconsin ir Indiana val
stijose. Reikalaujame vedusiu Ir ne- 
vedusiu. Algos vakarinėse valstijose 
po 860—8115 an mėnesio; nuvažiavi
mas pigus, štraiku nėra. Teipgi rei
kalaujame vyru ir moterų prie visokiu 
darbu mieste Chicagoje Ir aplinkinėje. 
Reikalaujame fabrikuose, akmenų skal- 
dynėse, lentų plovyklose, Koteliuose Ir 
ant geležinkeliu. Algos augštos. At
sišaukite tuojau ypatlškal arba laišku 
indėdamas ui 10c. markę ui Informa
cijos knygutę. Ateikite pas mane arba 
atsiųskite ui 2 c. stempą.

Immigrants Information Buraau, 
128 So. Clark 8t., Room 3, 

Chicago, III.

New Britam, Coco. 
GLOBĖJAI: 

122 E$sex SL, 
i Lawrence Mass 

824 Bank SL, 
Watsrbsry, C«m 

Knygius = M. Pallanaviči?
15 Millbury Si Morcsster, Mass.

VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas katallogas, katrame yra ilmtal visokių

dotiUtb paveiksimai Ir Jų prokia kaip tai:
tiadų, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, (vilkų, laikro> K •
dilų, britvų, armonikų, konoertlnkų, klornetų, okripkų, bub- JĮrjrPj 
nėllų, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, 
drukuojamų mašinėlių, kišeninių įtampų, knygų ir tt. yUh-į J •

Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiom apgavikam,
kurio po yvalriom firmų vardala daukctoal ir apgaudlaija vlsomtula.
Reikalaujanti viriui miuOtų daiktų, viaadoa kreipkitės pat M. J. DA Ml-
JONAITĮ paduodami tavo pilną adrenf, o gau»ite KATALIOGĄ DOVA-
N AI ir busit aprūpinti gerala - telalngala daiktai*. < L : Į £

Vienatini llotuvlika prekysti Amerikoje, kurĮ
Ilsi u nė la visokius daiktus apsto I u oj ant per laiškus, Į visus Amerikos
Ir Canados miestus Ir kalmtllus, por psčtų srba oiproosą. Adrosss:

M. J. DAMIJONAITIS, >
3252 So. Halsted St.f Chicago, III.

pribuvo | Čionai iš 
kįtur nepažystamas vaikinas vadinan
tis save John. Pabuvęs tris dienas pa

savini du laikrodėliu vertes 
8105.00 ir prasišalino. Jisai 5% augš- 
čio, tamsiai geltonu plauku, per pusę 
skiriami, vienos gerukštinies danties 
augštai netur. šviesiai mėlynu aklu, 
apskritos burnos su maža, trumpa no 
šia, geltoni trumpi ūsai, sveria apie 
200 svaru, storo liemens, 37 metu am
žiaus. Vienas laikrodėlis 14K. aukso 
Waltham, Watch moof No. 12890368, 
Cąse; 4821838, kvietkuotas viršus. An
tras laikrodėlis sidabrinis Waltham 
Watch moof No. 13624416, Case No. 
2647; retežėlis in vieną pusę kabina
mas. Jeigu kur atsilankytu 
meldžiu duoti man apie jį žinią, 
suteiksiu 810.00 atlyginimi.

Aleks. Mumkevlče, 
27 Lincoln St., Brlghton,

Reikalauju gero vežiko ant alaus ve
žimo išvažinėti buteliny alų. Atsišau
kite pas bravoro agentą.

P. J. Jonaitis, 
3240 So. Halsted St., Chicago.

PADARYTI MONUS
Kayga. «pr*l*nti kaip padaryti 63 

monut be aparatų ir ypatingo mokslo. 
Pr.k. SOo. Pinigu* »ių4tl Money Or.

JONAS ILGAUDA8
3312 8. Kalsto St., Chicago.

• PRANEŠIMAS.
Kurie rašėte man laiškus in Chicagą 

klausdami apie ukes Missouri valsti
joj; tai pranešu jog dabar gyvenu jau 
ant savo ūkės Missouri valstijoj. No
rėdami lietuviai dašižinoti apie ukes 
toje valstijoje rašykite pas mane laiš
ką indėdami 2c. markę. Būdamas ant 
savo ūkės toje valstijoje, galiu dabar 
daug geriau viską aprašyti. Aš sau 
atradau didelę laimę, nusipirkau ūkę 
Missouri valstijoj ir gyvenu dabar ly
ginai Adomas rojuje, čionai šilta, gra
žu, sodnai žydi Jr kvepia. 15 d. kovo 
turėjome jau atsėję visas avlžis, bul
ves ir daržoves. Man labai patinka už
tai velyju, kad kuodauglausiai lietu
viu čionai žemės nusipirktu. 2 bro
liai: Jonas ir Kasparas Margei iš 
VVe^vllle,. III., teipgi nusipirko čionai 
ukes ir dėkavoja man už prirodymą 
tokios geros vietos. Ūkės pigios, kad 
kožnas gali nusipirkti, o žemė ' dlr- 
linga; oras geras, gražus ir sveikas, 
žiemos neilgos, vanduo geras. Jeigu 
kas norite atvažiuoti, Ui atrašykite 
man pirma laišką, o aš duosiu rodą 
kaip atvažiuoti, kur sustoti, kaip su
rasti ir kaip apsisaugoti nuo visokiu 
apgavėju—agentu, kad jie neapgautu. 
Aš žinau daug ukiu kur nereikia, no
rint pirkti, jokiu agentu pageltos, gali 
tiesiog nuo savininku pirkti ir už pi
gesnę prekę. O pas mane gali prabū
ti ir gerai ūkę apžiūrėti.

Norintiems gyventi Chicagoje pra
nešu,kad parduodu naują murini namą 
ant 3 lubu, geriausioj vietoj lietuviams, 
arti Šv. Jurgio lietuviškos bažnyčios 
pn. 878—33-čla g^tvė.

Norėdami apie ukes Ir namą dau
giau dašižinoti, rašykite pas mane laiš
ką indėdami už 2c., markę ant šio 
adreso:

ADRESAI
CENTRAL1SKŪ VIRŠININKO 
SŪSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentas = P. W. Birštonas

205 W. Oak St., Shenandoah, Pa 
Vice-Prezid. = J. Tareila,

22 Star SL, Ansonla, Conn
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted St., Chicago, III

Kasierlus = J. Skritulskas, 
26 Broad SL, 

KASOS
A. Ramanauskas,

a i-
— savo dvieju giminiu. Moc- 

1« metu kalp Am^rik°Je* 
lL gyveno Chicagoje, ir An- 

**^rfwnc.ko. 18 metu kaip Ame- 
J ^įaVUnUus gub., Traku* pa- 

Bctrtaonm vol.
jodžiau3*

1B sodžiaus-
Jie patys ar 

7ifa ant adreso
KoooL Geisėunas, '

... Wilburton, Ind. Ter.

Pajieškau darbo prie laikrodžiu, dar
bą galia atlikti vidutiniškai; angliškai 
mažai kalbu; turiu labai didelį palin
kimą prie laikrodžiu dirbti. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso:

J. Baletas,
163 W. 23-rd St., Chicago?ni.

mergaitė, 
ofiso dar- 
Turl būti 

gerų tėvų vaikas Ir gerai mokėti ang
liškai ir lietuviškai rašyti ir lenkišką 
kalbą nors blskį suprasti^ Gera vieta 
ir gera mokestis geram vaikinui, ar 
merginai. Tegul atsišaukia tik toks, ku
ris yra baigęs Amerikos publišką mo
kyklą.

Newark<
V. Ambrazevičla,
A. Stanelis,

New Britsln, Conn.
M. J. Chepoois.

Worceeter, Maco.
Antanas Bernotas, 12 Harlem St

Pajieškau savo vyro, Jono Agurkio, 
Suvalkų gub., Seinų pav. Su manim 
gyveno .ženotas 3 metus. Išėjo i dar
bą Ir daugiau megryžo. Kalba gerai 
lietuviškai ir angliškai ir po blskį len
kiškai. Jis pata ar kaa kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

Agurkienė,
Philadelpkia, Pa.

Springfleld, III.
J. Kkrubauskas, 7 Mlllrow

New York. N. Y.
A. Ix«nlewskis, 144 E Houston

Brocktort^Masa 
144|tervalle St. 

4,57^ N. Main St.

paieškai! savo brolio. Jono Žukaus
ką Stvalku gub., Vilkaviški? parapi- 

Luišfu kaimo. 8 
imtai kaip rašė paskutinį laišką gy
nėdamas Chicagoje.
Vitu teiksis duoti žinią ant adreso: 
P Vincas Žukauskas,

Philadelphia, Pa.

AMERICA.............
BLUECHER.................
BREMEN............................
BALTIC... ..............
BATAV1A................... * ,
CANADA.................
CYMRIO.............................
CARMANIA........................
CAMPANIA..........................
CEDRIO...............................
DEUT8HLAND.................
OLDENBURG.....................
DOMINION.....................
CAS8EL........*...........
CEHEMNITH...................... ’
EMPRE88OF IRELAND.. 
EM PRESS OF BR1TAIN... 
ETRURIA............................
4VERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM. 
KA18ER VVILHELM H.... 
KAIKER WILH. d. GR.... 
KROONLAND.....................
KAI8ER. AUG. VICTORIA 
KEN81NGTON.....................
LAKE MATIBONA..........
LAKECHAMPLA1N..........
LAKE ERIE.........................
LUCANIA*............................
MAIN....................................
MAJE8TIC..........................
MERION..............................
NEWhoRK .......................
OCEANIC...............................
OLDENBURG..................
PHILADELPHIA...............
PENNHYLVANf A.............
PATR1CIA................. .
PRL'TORIA...........................
RHEIN............. ...........
SAYONiA .....................
8EMLAND..........................’
GRAF VALDEILSEE..........
ST PAUL.............................
SOUTH WARK..................
TAUTON1A.....................
TRAVE......................... .
VADERLAND................. .’
ZEELAND .........................
t EI LIC .............................
FINLANb.............................
ST U >1’18 ..................... .
WEIMAK. ..................... .
«RANDENBl RG...............
HEYDLITZ.........................
DARMSTAD .....................
N< 1RDLAND

Brooklyn, N.
E. Froomes.
A. Diržulaltls,

susideda, ant ko laik-'»i ir kaip »uka*i. ka» yra 
aaulž. žraigžd**, mžnali* ir kaip jo* toli vie
na nuo kito*; k»* yra plianetoa, kometa* ir ki
to* retai matomo* ivaijnkdi*. Yra tat vienatinę 
knvea. ii kurio* imtųjų* gaji tikrai ap»livie*tl 
Prėk*...............................................................
Drutaoae, gražiuose apdaruose .......... 11.00

11.3 Poną* ir Berną*. Chicago, I1L 1«M pu*l. 44. 
Apysakaite L. Tolstojau* U gyvenimo masko- 
111 ku kaimiečiu; iingeidl norinčiam suulpa- 
žinti su buviu ir *anlygoms gyvenimo masko- 
lUku kaimiečiu; ji verčia skaitytoj* jaj^ti 
drauge su prislėgtai* vargu žmonėm!*.... loo 

42-3 Robinsonas Krusiu*. Graži ir moralllkn pa
saka. Antra pertalsita laida. Chicag'*. III. 
1908 pusi. ..............................................

185 Žmogus N'epliulkl*. Verti illvedilko Nčri* 
Chicago. IU., 1090. pusi. 33. Graži ai>ysak«W: 
kaip turtingo prekejo sunu* apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno ui kita*, 
su turtingom* apsivedusiu*........... ...IOo

CIO Dedo atvažlava. Komedija vienžme akta.
Pagal ienkilka sutaisė K.B-a ir M. P-to. Ch>- 
oago. Iii. 1903. pusi 02. šita komedija buvo 
kelis kartus lolta lietuvliko* draugystę* Pe
terburgo, Maskolijoje Ji vra maskoliikoo 
valdžios censuruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti. Maskolijos valdžia jo*par
siuntimo nedraudžia... ..................................

Pajieškau darbo prie atsakinėjimo 
laišku arba prie tam panašaus užsiė
mimo, galiu būti teipgi ir už vertėją 
redakcijoj. Moku skaitliuoti, kalbu, 
skaitau ir rašau: lietuviškai, lenkiškai, 
maskoliškai, neblogiausiai ir angliškai, 
o prie reikalo ir lotyniškai. Jeigu 
kaa iš skaitytoju žinotu man toki dar
bą, tai meldžiu duoti man žinią, o tam 
suteiksiu atlyginimą.

Julius Kuzmiuskl, 
410 Pier St, Mefrdll, Wla

A. L. Graiczunas, Ph. G., Ml' D
3202 So, Halsted Streat, kampis 32ros gatves. Chicųo, l

Lietuvi** nesiduokite savo apgaudinėti vi*uki*tn* prof**orlam*. .anaoi jai lėta w 
lund»m*ri»tn>, pa* kuriuo* lik pinigus sukjias*, o (Velkate* ir teisingu*.hB'* te*«un 
Jai aem kokia Uga, alk pa* Dr. A. Gralčuną, ji* duo* teisingą rody dykai ir pasai

žio. 
ytos lietu* | 
Įmingą ap-1 
gegulės su-

Dernon- ■ 
ą vakare, 
vaus 15-k* 
enai dr-štel 
lešti būti*

i gyvenimo hetuvilkų Valių bei 
įklos D ro J. Basanavičiau*. 4*V 
cago, 111. 1901 m. Šioje knygoj* 
įimtai gražiu pasakų: apie rojų

DU STEBUKLINGI DAIKTAI.
Kas prisius 81-00 aplaikys stereo- 

skopą, per kuri gali matyti padidintus 
paveikslus: upes, mares ir žmones kur 
Jr kaip kas gyvena. Teipgi aplaikys 
stiklą, su kurio pc.gelba galima surink
ti saulės spindulius ir su jais ką tik 
nori uždegti.

Jos Bario,
126 Grand St., Broklyn, N. Y.

6M Lietuvliko* Pasako* Y v airio* Dali* II. Su
rinko Dr. J. Basanavičių*. Chicago, UI. »W8 
pusi. 33a Telpa čia 906 gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, bovyjaučiu kiekviena skal-

°®rtnkot1Jm%£^^taI‘l€hica?11’''111'*^- 
puši m Tcipa čia 3U2 gražiu U lai 
{^utuX>- apdaruose.................

70 Lietuvilko* Pasako* Yvairio*. Dali* IV. Su
rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago. Iii. 1906. 
puti. Ž99. Telpa čia 934 labai gražio* ir uži: 
mančio* pasako*, bovijančio* kiekviena skai
tytoje ir klausytoja ........................ II-ĮĮG
Drūtuose -pdaruose

07 Pamokslai Ilmlnllea ir TeisyM* ilguldinčti 
galvočių visu amžių. Chicago, Iii., 1899. pus
lapiu 183 Ssitoje knygele) telpa 1M gra
žio*. juokingo* ir ižiuintingo* pasakaites. Ka* 

" nori tuteti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka lia knygele, o tart* 
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo- Į 
kės duoti ilmlntinga atsakyme.........5Oc

<1714 Moksle* apie žeme ir kitus svtetuaju bu- |

3 po piet 
10:30 ryto
10 popiet 
4:30 ryto
9 ryto ‘

2 diena 
8 ryto
7 ryto

11 ryto 
11:30ryto 
6:30 ryto
10 ryto
2 diena

10 ryto 
10 ryto
12 diena 
12 diena
2 diena 

11:30dieo 
10 ryto 
l.'M ryto 
10 ryto 
10:30 ryto
8 ryto
2 diena

10 diena 
12 diena 
12 diena 
10:30 ryto 
10 ryto

MlneravHle, Pa.
Juozas Ramanauskas.

PrisiųMiamaa pinigus adresuok:
A. OL8ZEWSKI,

So. Halsted SU Chicago,

L. A. tur«
28 d. bdfl 

lacel salėC 
atviųt UbK 
lietu vai t M .

j alsilankJ^ M 
„s prasidėė

New Haven, Conn.
Blažaitls, •iv- 217 Ferry

SUSIRINKIMAS.
—gitta Pa. 13*ta kuopa 8. Liet. 

/ laikys savo auslrinklmą 21 d. 
^džia, p- MarOTO eal8Je’
g -Idą PO pf^ Užprašome aą- 
^S^tUngiBuaial susirinkti.

delegatas in XXII

"s.1“ tS-sSUSS.BUO 16.00 Iki 612.00.
ee niuro* daleis te ir gali būti Lietuvon 
. ......................................................................

1241° M indą ugi* Lietuvos karalius. Chicago. UL
1900. pusi. 86. Istorikas paveikslas p< nkluo*e 
aktuose. Lenktek*! parnM Julius Movackl, 
liet u vilksi verte Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylčtoiam* 
teatru..................................................... •’U5e

▼elnias vuodegon. Komedija 
...... ka sutaisė M. P-is, 

litą knygute taip

J421SOUt“

a v#*1 **

ITETAS- 
is Dievo t* 
I. bafcutf**

North German Lloyd 
Cunard 
Red Btar * 
Hamburg American 
American Line 
Dominion 
White Star 
North German Lloyd
Red 81 ar 
Red Btar 
American 
Red Star 
American 
North German Lloyd

Pajieškau savo dukters Ir sunaus, 
Onos Gaižiunlutės ir Antano Gaižiūno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabalnin
ku parapijos, Kliucku sodžiaus. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso:

Ch. Kopūstas, 
iBox 360, Clintonj Ind.

L. GawILa 
Jonas Želvis, 
J. Luis. 
J, Diemedis. 
\Vm. J. M o ran

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

— NAUJAUSIAS ISZRADIMAS 
JMfy OEBUkTOLOCIIOS MOKSLE.

Daugybč odos ligų paeina nuo 
nesvaraus užsilaikymo ir užslkre- 
Ūmo teipgi ir nuo vidurinių ligų. 
Daugumai gauna pučkus, plel«- 
kaua*. slinkimą plaukų, plikimą 

per apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus tivi- 
lioja, o paskui rnlote mums, kad entete daugy
be gyduolių U įvairių apgavikų ir pugelbo* 
negavote ir *akote,kad. gal. ir musų gyduolė* 
negelbės. (Taigi meldžiame mum* darodyti, 
koki* žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančius originali Akų P*dė- 
kavonių ir ta galime ant sūdo prisiekti. Tegul 
bent viena* daktaras parodo mums tiek padė
ka vonių. o mes duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą sunku gydyti, jeigu sena* ir galva 
žvilga- tai to pagelbėti negalima,bet jeigu jau
nas, o tari retus plaukus, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa- 
gelbą; plaukai nėra grybai —viena diena neiž- 
digs. Ataiiaukiantiem* nusiųsime dyka in- 
formacijas su plačiu a orai v m u. Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Ka* nori persitikrin
ti tegul ražo pas mus. Adresas
J MBRUNDZA Co .Chemist 

York Brooklyn, U-8-A-

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

I, Cbicagos į New Yorką.................................. $16.00
„ M Bostoną;..................................... 816.00
„ „ Philadelphią.................................. 815.50
M M Baltimorę..................  115.00
,, .^Montreal....................................... 115.00

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

» IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug 
laivų, tik dei stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorČių prekės yra teip pigios 
tios kompanijos ofisuose. Jeigu kur noys 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:

jus atsil^f

»r m ; korį aytMte*
Už sužaistu* visad* užstoja ir komaaaljų ag* a tai nesuperka u 

» darbo, tarų, geležinkelių Ir tk, • u telk te greitą pagalbą ir rodą, o 
Gralčuuo rodo*, gavo visada gerą atlyginimą.

Gpdo HsatžM Uga* ė* Mrtamo: V^riikat. MotvrUluu ir T* 
Valaadot fHtmlmo ligoniu kaiditn ir nvMiomv: 9 ryta M

Talžfanaa 73S» Yards.

Cunard
North German Lloyd 
White Siar 
American 
American , į 
Whil« Star 
North German Lloyd 
American
Hamburg American

190*7 mj 
’ ponui 
Lūs ir ud 
tuketan-j 
veika U, j 
alia nie^ ĮjaAŽalAukos gmino, 

žitą los-į 
i08 ligoflį; 
tgavimo;
skaudė-; 
os ir ne4 
inkei atl 
r pervaį 

l siųdienl
ir ad

43 Pasakos U
Velnių, sūrint 
puslap , Cu‘* 
telpa keli_____
(dangų), čyžčiu, pel 
ketera, apie dvases , - • —
din Imasi ir tt. Pasako* užražyte* t klote 
kalboje kokioje buvo pnsakotoe Kauno gub, 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. l«gnl 
suvalkiečiu kalba, Prusu Lietuvoje pagal Pru- 
au lietuviu kalba, Dzūkijai pagal dzuku kalba 
ir tt. Ka* mėgsta gražias pasakas, tegul nu- 

l aipurka ii* knyga. Preke neapdar-.. |1.ISO
Apdaryto* .............. LT...40-00

44 H mano atsiminimų (su autoriau* paveik
sla). ParaK Dr** Vincas Pietarį*, spaudon 
parengė Dra* J. BaMuiavičlu*, Chtoągo, IU . 
1906 m., pusi. SOI. Gražios apysakėlė* te gy
venimo sodiečių........ .................................

i, ne
norą

__ ____ 1. Mergina no 
rtati in čionai važiuoti ir apsivesti te- 
SU rašo laišką ant šio adreso:

, „---- S. F. Lietuvis,
9ugry< DeHvery, gan Francisco, Cal.

Pajiešknu savo brolio r Franciškaus 
Nikodemo Kirklckiu, Kauno gub..

Batakių vol. ir parapijos, Melagtšklu 
Jie patys ar kas kitas teiksis

Wnia ant drreso:
J Kirkickis,

1253 State St., . Chicago, III.

^^^Jleikau savo dėdės, Stanislovo Ja- 
™, Kauno gub., ‘Panevėžio pav., Ci- 
?°a ^hčiauSj Kuprellškiu parapijos, 
J^eikiu sodžiaus. 22 metei kaip A- 

PieniauJ gyveno Baltimorę,
1 ®«tai atgal išvažiavo Pittsbur- 

. ’ Jis Pats ar kas kitas teiksis 
žinia ant adreso:

Frank Janulis,
Burlington, N. J.

^.ieškau Martino Kaminsklo, pir- 
, u EYvenusio Thomas, W. Va. Tu- 

rj. Pas ji labai svarbu reikalą.
Paduos jo tikrą adresą tam 

p atlyginimo.
in » „ Ant’ Barauskis, 

South St, Akron, Ohio.
r • '
N iri?kau 8470 draugu: Jono, Juoza- 

didžiu. Visi Kauno guber- 
čunti u.7^ P^tys ar kas kitas teiksis 

tai* ant adreso:
1124 p -^drusonas.

St, Pittsburg, Pa.

iaTO tetos, Onos Lence-
Stai «v».lI>rienU lapijos- Turiu la- 
įtag ,0 reikią. Ji pati ar kas kl- JF^* <uoti žinių ant adreso:

- ^P*(paviečii

šlfkdrte kaltui 
nuo Porto Į

Tilžį lEydtku-
1 nūs

Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banls, ’L Boa 541



T

Vestuvių Suknios
Męs turime savo sakrovoje daugiau kaip 300 vestuvėms suknių

LI/’I jpjiy KAMPAS HALSTED• IkLiElllla IR 14-tos GATVIŲ

Or. L Kulis
Lietuviu GydyHUs ir Chirurges 

3S0S 8.Hatoted’<., Chlcago, III.
Gydo visokias ligas moterų, valku Ir 

vyru. Tapigt turi didele praktika Ir gy
do pasekmiatai visokias Haypaucziaa 
uisite nėjusias Ir paslaptingas vyru ligas 
Daro operacijas pasek m Ingai.

Lietuviu maktaras

Marija Dowiatt
Kaušo g u b,, Šiaulių pav. 

783 W. Ittli STRIKT, CHICAGO, ILL 
T®t®to®a® Carai 1208, Tetafona* Carai 7082.
Talefonaotl galima 11 k te terauna apttakoa. 

Gydo pasekmingai viaoUU* liga* be tklrtumo.

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje

Bus nusiustas kožnarn kuris 
prisius savo tikra varčia, pra
varde, adreso Ir pora markiu. 
Naudingas, reikalingas kož- 
nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA

ir 
daugesniai kaip 40 (vairių stilių. Męs parduodame suknias už $10.00, 
už kurias kitos krautuvės ima $ 15.00. Tos suknios po $ 10.00. yra pasiū
tos iš gražių baltų japoniškų šilkų. apsiuvinėtos juostelėmis; s I jo- ^<|A 
nai pamušti pritinkančiu pamušalu; visokių didumų po . . . . ▼

Męs teipgi turime suknių ir iki $50.00.

05

C/)

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Ruptura, Akių ligą. 
Galvos liga. Slinkimą plaukų ir Pliku
mą, Pučkus# Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir lytiškąjį bruią. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavončmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.
996-998 Broadway, Brooklyn, N.Y.

AR NORI GERA IR GEROJE VIETOJE 
LOTA? -

Jei telp, tai pirk lotą ant Auburn uly- 
čios arba ant 33rd ui. priešai Šv. Jur
gio bažnyčią. Lotai dideli, turi dvi 
alles. gražioje, ramioje, lietuvių apgy
ventoje vietoje, priešai lietuvišką 
bažnyčią.

Lotų prekės nuo $900 ir augščiau.
Šie lotai už metų bus verti 31200. 

Yra tiktai 19 lotų ant pardavimo. Pa
siskubinkite kas norite įgyti gerą, ge
roje vietoje lotą, pakol dar yra iš ko 
pasirinkti.

Lotų agentai:
A. Olszewski, 3252 So. Halsted St. 
Fellx J. Wengieręki, 3137 S. Morgan St. 
J. Tananevičia, 3244 So. Morgan St.

teisingi apraazymai apie auviraz 
200 visokiu kuulszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiazkina 
pradžia, prioiasti ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduole® naudoti. 
Telpa pa vai balai ir prekes visokiu 
naujausiu eiektro-gvdaucziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiazku 
Aparatu, Brukuojamu ir Raižo
mu Maszinu, Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Kaszyk tuojaus.

Itikirpk srtta. ItipUOvk ir pri«lu>k minu, o ui 
dvieju dienu Didžiaosta* L*rtu»l»*kn* Katalkųps* 
bu* tavu uauiuuM.

halsted siesis

F. P. Bradchulis

CHICAGO, ILL.

Lietuvya *<ivokalas, baigę® mokslą 
juritprudcncijoa čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliikas ir krimina
li akas, visuose teismuose (suduos®). 
Gyv. 3112 S. HalsMSt., arti 31 mos gatve®

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber oi Comasevee Blėg., Room 709

vaistai iš labom tori Jo* Ore* i yra pripažinti geriausiai* aut viso svieto.
Tikras užtikrinimas, kad nėra niekame geresnių vaistu kaip iš la- 

bomtorijo, OROSI. P*'cue<asiss šutau tikra maraaeiln haė Jeigu raistai no- 
Minarys liras i* S Staras, tara sufatiiuiu sitapm. OM tiktai tumrat. kada 
^^fclgn nebotume persitikriną apie gerumą vaistų, tai negalė tuma 
garsinti po laikraščius

Vaistai Orasi yra rerulta'u daktariško mokslo, tyrinėto per daug-lį 
metų iršiandien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai .gy<b> reu
matizmą. išga*tį. silpnumą, sifilį ir visas kitas liga*, kurio* daktariška 
mokslo yra išgydomo,. <

turime šeė.s pripažintu* daktarus, nes nenorimo atiduoti ant 
gydymo vieno

Męs sergstlm teisinga gydymą musų pacljrntų dėlei gražesnio ir 
Kresnio musų vardo, kana mūšų vaistai Orasi duoda dtdžtauai pagel- 

Jimą.
Sinazio* poroa akiu mato geriau negu viena pora.

Suprantama, dalykas, kad per mnsų užžiurėjimą galima ilgą ge. 
riaus ir greičiau išpažinti ir prirašyti atsakančiu* vaistu,, neeudekta- 
nškuose Institutuose, kur yra vos viena* daktaras, o šitas «tanas ži
noma m gali teip gerai visa* ligas pažinti, kaip šeši, užtad ir negali teip gerai ligą išgydyti * r

Ar gali gaut geresnį užtikrinimą, kaip būti gydomas šešių suma- 
olibtl perman*nfl1 daktarų, kurta t)ta tiktai su t>'*>st*nis ortustaans 

Jeigu sergate arba jaučiatės nevisai ,velku, parašykit* lietuviškai 
visus ženklus ligos, atsiduokite su pilna vilčta ir bukite užtikrinti, kad 
su gerų daktarų pagrlba ir ganiem 1, gyduolėmis Oro*į, |ky*ite sveikatą. 
Musų daktarai yra labai mielaširditgi Ir per jų pagelba jau tūkstančiai 
ligonių likosi išgydyti. ...

Nereikalingas dalykas sunktai uždirbtus pinigu* atiduoti dykai 
kokiam nors daktariškam institutui, arba kitiem* apgaudinėtojams, 
kada paa«uu* gali gauti geriausių gyduolių ant viso svieto ir pageiba 
šešių daktarų už labai plgę prekę

AMERICA EUROPE Co.
NEW YORK, N. Y.

Miesto* ir Suu

mJohn's Supply House
Pilsto Statton, Chicage, III

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Szlakl, nes labai Iš
troškęs. o pas jį ga
lima alsi vėdy U, nes 
jis turi puikų, Uitą

r bavarską siu, gar- 
'džią rustą oči&čona 

arielką, cigarus net
> iš Ha vanos, oiUigė 
' tuo gauni žmogus 

puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau 
negaliu ilgiau su tam st* kalbėti. Lik 
sveikas, tunu skubiam Prie to jis turi 
puikią sale voabuveaaa, milingam® ir pa
klauso kiekvieno, o jr|«č ui vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane,' o 
M jums patarnausiu- ui dyką visokiuose 
reikaluose ir provose Atvažiavę Iš kitų 
miestų gali gauti geriausią nakvyne.

Petras Szlakis,
3311 Aubarm Ava, Chlcago, Iii.

GERIAUSIAS PRIETELIS
Tat, kurs pagelbi nelaimėj; bet sr gali rastis sunkesne nelaimė žmogui, 

kaip būti varginamu ligoa?
Tuom gelbčtojum nuo visokių ligos kankynių — silpnybių, yra D r. C Giliną 

New York Medlcal Institutas, nes tą Institutą visuomene vadina gyvasties gelbė. 
tojum ir geriausiu prietellu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokie 
kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengi 4. 
gydyt, tuos ir pagelbėjo.

Kur mokslas* vienybė - ten yr galybė; per tai Inatltutaa, gydyme turi gerą 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar. 
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasalta 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausįns 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa perga. 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tsl neslvargyk Ilgoms, neatidėliok!
Kad 00 aubitkii, tol apzoiaat ligą ateiteuk, o busi ilgydytas ouo: Katarą, plaučių nooveikumo, dusulio, trumpam Ir n®, 

kaus kvėHvimo, gralio palUlmo, koiulio, kepenų Ir inkstų (kidneys) ItyM. dyspepiijos, viduriu Ilgo®, nevirinimo, užki«S|hio 
žarnų slogos Ir skaudėjimo vidurių, tonuose, tuitymuoso Ir po krutino. Galvos skaudėjimo, svaigimo, ūžimo ir spiegimo autym 
bei kurtumo. Kraujo nečyitumo, tiberimo spuogais, juodgalvėms Ir parkoms, niežais. Akių Ilgos. Neuralgijos, nouraslailm 
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjln.o po visą kūną smegenių, kaulus ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geitligės. Nusilpoė|K 
ant sveikatos ir lytilkal (Mjh gumą-nemoiią). Blogus sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo saužagystės su jos visoms baisiom pa
sekmėms sugriovimo sveikatom*. P e puolio, nuomario, nervikkumo, orelio Ir didelio piktumo. Nuo lytiikų piktų užsikreSto® 
(Slaptų) ligų - kokio |os verdo ar skyriaus nebūtų, j trumpą laiką liekasi lloydyto®. Pūslės ligos, skausmingo Ir tankaus įtaptai, 
mosi. Patrukime Homoroldų. Nemiegosimo, sunkumo kolose, rankoso. Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitų vtaofcta 
slaptų ilgų vyrų, kaip Ir motorlą: skausmingų Ir nereguliariikų mėnesinių, neturėjimo andrapanių. kenkimo baltųjų ir kurios ik 
ligos varg nimui žmonių atsiranda. Pą ištyrimui, kad apsiima (įlydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata jr iigydnm, 

Slaptybi šventai užlaikoma!

Kad visokios Ilgos tsmps išgydytos, tsl psts dsrbsl už savo kalba Ir Iš daugybšs išgydytų, pagal Ja 
norą, nors keletą patalpinam padėkavonlą; ką kiti daktarai negali padaryt. Batai ką Išgydyti kalba:

Ouodotines Profnoriau' ln»t,tuto!
Nortdau® daktaru perleidau, tat J*e tik mano lig| uiaendlno becydant, ner* ir perai* vadina*!, buk Ko* p italė* *1,^ moka, bet 

ravoOfiao paduoto** ralaudoe, nuo ryto Uti vakaro natnieje *M1. Bet kaip į J ii* flobą a t* Įdaviau, aprašę* ligą, ir. prikimsta* zyduošm 
auvartojau, tai prapuolė tkaudėjima* »trė«o*e, raukoae, kojora, p*čiuo*e ir vira liga, kurią buvau Įgavę* per neišmintingą pa»^lyimą, kaly 
yra aprašyta J u* kttyruje „Vadove e į Sveikatą" ant 1ŠC pualapio. 'Dabar e»u aveika* kaip niekad Betirpę® ir dėkinga*, už knygą, gtaą 
rodą u labiaualai ui gera* gryna* gyduole*. CH. GALUNA6, Bot IIL Nuli bert y, Kauta*.

Miešee Dr. Fref«*cr>*u Ir •paelalleteit
Nota ėielu* turtu* prteikanKinau taip labai * kandi La lipa, bet kad Ju* į»tenpėte mane išgydyti nuo to palvo* tkaudėjimo, vidarlą 

ir gumbo gėlimo, taakau* skausmingo šlapinimosi ir balt^J^tekėjiaia, *u skaudėjimu krūtinė* Ir viauoao sąnariuose. Nors nesitikėjau, kada 
nors išgyti, nas kuinas daktaras ]*gydę* apleido, nieko n<-pa gelbėdama s. Bet kaip į Jus garbingą Institutą atsišaukiau ir nenulistaaėtal 
dėl mano sveikatos darbavotės. tai tai Jaa po suvartojimo tų paskutluią gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai išpiju,; už tai šino* siun
čiu didelę padi'ktvuuę Tuo* kelia žodžius Buriu, kad pagarsiutumėt į lalkraštĮ, kad reikalaujanti žinotų, kur tikrą uateĮLą 
galirMti. M r* P. BObkLiENE, KM Ntooliet Are., Miioieapoiia, Mina. '

Dauggallngaa Dr. CoIIIrs Mod. hset.t
Kaip pirmiau *kundai*u*i per ilgu* varginimus: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo šonuose, krūtinėj, skrepliavlmo ir vsikščioJanCtą 

dieglių po vi»ą kūną, tai per Jus *tor< nę U geras gyduoles, kuria* suteikėt, likausi Jaa Ugdyta*. Nora U pradžios vartojant gydnoia* 
Jaučiaus savyj* kaip revoliuciją, bet toliau* vis ir vi* darėsi geriau, o dabar Į**illkau pilnai sveikas ir laimingas, nes lig* u*-*uinM]taa 
daugiau; už tai labai dėkavoju. Bučiau išmintingai padarę*, kad iš kart prie Jūsų bučiau kreipiasi*, ne kaip prie tų. ką S bei 6 psv-iksiab 
giriasi netrukus gsl ir 9 pasigirs, o ii vi*b Uk vienas Daktare* yra. Dabar tik penitikriaau, kad Or. C. C. Collia* M. 1. yra g-nansia* 
prkrteli* ir gelbėtoja* gyvasties. J. ŽEMANTAUCKAS, SIS First St, Jcraejr City, N. J.

Išgydytas nuo 
reumatizmo, 
dyspepsijos, 
kataro, gal* 
vos skaudė
jimo ir svai
gimo; per 
kitus buvo 
pripažintas 

ji neišgydomu, 
Dr.CollIns 
Institutas 
į trunijią lai

ką išgydė-
P. Vasiliauskas, ©

Box 116 Grampian, Pa.

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

Amerika ir kitas dalis svieto.

Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Dautarus, visados reikia adresuot teip:

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

FrlBmlmo valandos kasdiena: Nuo 10 iki S vai. po pietų. Vakarais: Utaminke, Seredoje, Ketverge ir Pėdnyčioje 
nuo 7 Iki 8 vai. šventoms dienoms: Nuo 1C vai. ryto iki 1 vai. po pietų. -

Pirmiau dirbi 
ntgalaįe, kan
kino kosu
lys, . nerviė- 
kurnąs, abel- 
nas nuairp- 
nėjimaa nuo 
sis plos ligos 
duo ilgo lai
ko ; pasek- 
m ingai liko
si i&gydytaa.

St. Bakajus, 
Box 33j, Pruclor, V t.

„Vadovas į Sveikatą”
Tat Jnstitutu ne tik yra gelbėtojam sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra goriausiu pristoti u žmonių, tai 
itaavt labai naudingą daktarišką knygą „Vadovas j Svei
katą”, suviri^žOO didelių lapų didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, ne tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų 
ap^-fl.nt. bot Ir kitus galės pamokyt. Toj knygoj teig- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų ir moterų lytišką gy. 
vėmimą Ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
naująją didesnią knygą trečio išdavimo, kožnas Japtures, 
kuris atsiųs 10 centų stampomis už atsiuntimą Ir savo 
adresą. Visiems Dovanai!

ŽMOGAUS SVEIKATA!
Gėda tau kad plikas.

Naujausio išradimo gyduolės sulai
kymui slinkimo, sugarbiniavlmui, nu
darymui ir užanginimui plaukų; ant 
nuplikusios galvos sulaiko slinkimą 
plaukų | 3 dienas, jeigu naudosi mano 
gyduoles, kurios išvalo kraują: geriau
sios gyduoles ant svieto. Prašalina vi
sokias ligas, vyriškas lytiškas ligas, 
moteriškas ir vaikų. Užlaikau gerus 
vaistus nuo reumatizmo, sausgėlos, 
kaulų gėlimo, prašalina tą viską J 3 
dienas—33.00. Nuo dantų skaudėjimo, 
sustoja akles mirksnyje, 50c.; nuo pa
sikėlimo gumbo 35c.; nuo nugydymo di- 
dervinių 31-00; nuo nugydymo karpų 
ir kornų ant rankų Jr kojų tiktai 50c., 
nes jeigu nuplaustai juos su britva ar 
kuom kitu, tai jie dar labiau auga. 
kornusLnugydo Į 3 dienas. Jeigu šlam
pa ir prakaituoja tavo kojos ir atsi
duoda baisia smarve, tai vartok musų 
gyduolę, kuri tuojaus prašalys tą vis
ką ant visada, tiktai 50c.; Jeigu yra 
tavo stuboj blakių ar kitų vabalų, tai 
vaitok musu žoles, o tuojau pamatysi, 
kaip jie visi pranyks. Turiu iš Prū
sų Trajankos 28c.; nuo susišlapinimo 
lovoj—33.50; nuo stokos vyriškumo— 
54.00; nuo užsikrečiamų daugel viso
kiu Ilgu — >7.00; nuo miego, idant kū
dikis miegotų tiktai 50c.; jeigu nemie
ga tavo kūdikis, tai vartok musu gy
duoles, kurios prašalys visas vaiko li
gas, o kūdikis miegos dieną Ir naktį. 
Nuo dieglių — 31-00; nuo pučkų ant 
veido—50c.; kraujo užaugintojas 33.00, 
jeigu nori būti dailus, drūtas ir riebus, 
tai vartok tą gyduolę; nuo moterų ligų 
Ir nevaisingumo ir tt. neseniai apsi- 
vedusiems davinėju puikias rodaas tik 
už 35-00. Męs užlaikome visokiai to 
les ir gyduolės, kokių pas kitus gy
dytojus nesiranda Ir tų gyduolių čionai 
garsi nt negalime, bet aprašyklt savo 
ligą arba nuo ko ir ko nori, o nięs viską 
jums suteiksime. Neik pas Amerikos 
d-rus, nes jiems tik rupi žmogaus-dar- 
bininko pinigai, o ne jo liga Gyduo
les siunčiame j visas dalis svieto.' Se
kretus užlaikome* šventoj slaptybėj. 
Norėdami gauti atsakymą (dėkite už 
10c., markę dėl visų informacijų. Ad
resuokite teip:

Prof. Leo. P. Gete hz, 
P. O. Box 64,

Guodotmoms tautiizkoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirbat- 
Karnaas, Amerikoaiazkas 
Woliawaa, Šiurpas, Juos
tas, Kukardas, ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suazelpti sawo tautetą, paveskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divition St, Chlcago, III.

161 Coiumbus Av«nu«,

DENTISTAS

E)FF!SAS—Kampaa 81-mot ir 
8outh Haltted Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS YIR8ZUI APTIEKUS

TA11

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Lietuvių Demokratų Partijos Laik

raštis skiriamas Lietuvos darbo žmo
nėms. Išeina vieną kartą per sanyaitę 
>8 Vilniaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios iš visos 
j Lietuvos ir kitų k?aštų svieto. Lietu-

J am aka, N. Y. voj metų prekė >1 JO; Amerikoje

Kam yra miela prigimta šąlis tėvy- 
nė-Lietnva, tai užsirašyklt minėtąjį 
laikraštį, o žinosite kas ten dedasi da
bartiniame revoliucijos laike. Vienas 
numeris ant pamatymo 5.centai. Ame
rikoje vyriausiu agentu:

M. J. Damijonaitis,
J. Chlcago, III.

Dr.O.C.HEINE

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDIJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

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

C-O.D. ar dovanas gydymo humbugas. 
Pe. skaityk visą apskelbimą.

šit** rašyta vytrana, krnčtantlctns nuo sūnui-

Perstok darės roėjriiiinina su “dovnniniais gydy
mais". elektrikai® dlrSaJs. *'snecij*ll*tais", pa- 
tentuototnis gyduolėmis ir kitokiais niekais. Jeigu 
n uola tai vartosi cfduel<*s tai Jos gali greitai suga-

Dnugel^ metų buvau servliku. nnsltpnalu. no- 
jleulu o norėdama* aiaaati pražudyta avetkat*. 
mėginau visokius gydymo budua, vienok veltui 
Galų-gale vaėiavas Kumpan u pradėjau gydytu 
pa* g»r»ų gydytoją^ jo mtymometodn mane vi.|. 
škai iėgydė. Reoebtį vaistų. *n kūrinta gydytoja* 
mane ilgydė, turiu tavo •suohavvbėje, o Kadangi 
Cral žinau, kaipsunkn iėaigydyti nuo tokių ligų

i nu*urviulMi.n rsoeptsrsnorai* Ir kitiem* «n- 
teikti, kurie kenčtgbuo tų pat ligų. Ka* pas mane 
atsilaukt, tam pasiųsiuinaoraila to recepto užda
rytame laiške ir reUtaliugas in fonu ar i Ja* dyku.

Vyrai vltoae vtufose šios šalies kente vienu ar 
kitu budu nuo aymptoma. paelnauėlų nuo perst- 
dirbimo, jaunystes IMykumų. nclAmintinguinų. 
benuosalkumų, nerviškumų, netekimų vyrišku 
nao. blogoe atmintie*, nejšrgos, neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abelno nusilpimo Iru , naslnsudoto |1 mano 
PMliilijiino, ir aš apturėjau šimtus laiškų nuo v y, 
ru, jaunų ir senų Ir visokių užsiėmimų, kuriuose 
Jie praneš*, kad likosi teip jau išgydytais kaip ir 
aš. Recepte prirašo taus gyduolės turi būti grvnoa 
nuo visų nuodų, vienok receptas teip pajašytas 
kad Jį gali H pildyti kiekvienoj geroj a pliekoj. Aš 
nieko neshinėlu CO D ir neturiu Jokio lšmi»io iš
gauti iš jus pinigus arba jums pardnoti gvduolos, 
kurių Jus visiškai nereikalaujate, Ir Jeiun'taniista 
atrasi mane neteisingu kokiame nors dalvke, tai 
gali mane viešai apskelbti šitame hikmšiyje.

. Aitas apskelbimas gal neitus daugiau šitame 
laikraštyje, užtai'rašyk šiądien Ir gauk nuoraša 
recepto U reikalinsae V>foriun<*1jn« dvkal kuogrei- 
fikMistai. Teipgi pranešiu ta*|«t i. kaip aš galiu 
daryli toki naštai•jim*M'Mevmin*. adr.:
C. Bentson, F. H. Bx 655. Chlcago, HL

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
r tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 

Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai* 
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, 
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitoki iszbėrimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekiiszkas Silpnumas
1 i a ' nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapuma^ 
r * S skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, t žsen* 
» | | dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
£ ■ I R.edinRa’ ncrvu °^os» kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio is>>
I | 3 reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurBH 
? J I sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle it 
■ II teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE I 
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad t* 
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atras 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikii* 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapti®’

5 gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbft
į ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu daf

bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavim* j
MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. J 

f 5 B Mes Sydotn ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, ,s>pį 
| S -■ nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas 
K | g LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jae- 
7 3 8 nu >r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, p« 
g | g tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsi paminėtu ženklu, pa* 

, S rodavik su mum pakol da ne per vėlu.
RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA, I

■ o gali užczedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo *• 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienosi 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE

161 West Hadison 5t. HAYMARKE^HEArat BULDiNoChicagOt !$•
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