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1ŠK0S ŽINIOS.
I Maskolijoj.

Maskolijos durna darbuo- 
fesijan*g*Da n#ai’ betc?ar : 

šiol žmonių labui neišėjo 
' jė jokios naujos tiesos, lei- 

dunia užgyrė panaikin- 
f karės lauko teismus, atlei- 
dimą politiškiemsiems nusi- 
galiams, bet kas iš to du- 
pos užgyni0’ jeigu valdžios 

*joa užgyHnni nepildo, rando 
Urnai juokiasi iš tų užgyri- 

i »ą ir elgiasi visai priešingai.
Mat Stolypin nepripažino du- 
gai sprendžiančio balso, vien 
nurodantį; bet iš durnos nu- 
rodymų paprastai randas ne- 
sniudoja ir, kiek galėdamas, 
sunkina durnos darbą, sten
gi visokiais negražiais 

■ darbais paslėpti rando tarnų 
darbus ir peiktinus pasielgi
mus.
b Btirimui baduojančių ap
skričių gyventojų padėjimo 
durna buvo pakvietusi priva
tinis ypatas gerai su tuom 

. reikalu susipažinusias, terp 
tu ir turtingą dvarponi ku
nigaikštį Lvovą. Atkakus 
jam Peterburgan, tuojaus 
jį apstatė šnipais. • Dū
mon jį leisti nenorėjo, bet 
kada po ilgų pertraktaciju 
ant galo įleido, paslaptį šni
pai sekė paskui, užrašinėjo 

Wo kiekvieną žodį. Toks 
laidžių pasielgimas teip su- 
Jrfino pakviestuosius infor- 

rmatorius, kad jie apleido du- 
■įt'. Ant protesto durnos pas 
rPeterburgo policijos virši- 

ffinką, tasai atsakė, jog jis 
išreikalauja paisyti durnos, 
pildo vien Stolypino prisa
kymus, nuo dūmos jų nepri-

savo padėtojais. Žinoma, i 
jeigu nereiktų paskolos, Sto- j 
lypin gal ir galėtų dar kokį 
laiką laikytiesi be durnos ir 
bandyti parengti trečiosios 
rinkimus, žinoma, jeigu galė
tų turėti viltį, kad trečioji 
bus prilankesnė. Tokios vil
ties vienok jis turėti negali. 
Kadangi uždengimui išlaidų 
paskola tuojaus reikalinga, 
tai atsieitų rengti greitai ir 
trečiosios durnos atstovų rin
kimus. Renkant, nors Sto- 
lypino tarnai siustų ir labiau
siai, suerzinti savo rinktų at
stovų išvaikymu, žmonės 
rinktų dar smarkesnius ran
do priešus ir trečioj durnoj 
tokių butų dar daugiau negu 
antrojoj.

To dar negana. Vaiky
mas vienos po kitai durnos, 
žinoma, dar labiau pakeltų 
ir dabar nemažą, net vark:, 
Mas kol i jo j, sunaikytų visai 
Maskolijos kreditą užrube- 
žiuose, bankieriai ir ėsant 
trečiajai durnai nesiskubin
tų skolinti pinigus, o be jų 
nė jokia ministerija Maskoli
joj neužsilaikys.

Dėl streiko tarnaujančių 
per vežančių kerosi n:, 

suvisu apsi-

lem

Theatrę 
ni ir lai- £ 
iszkas ii 
gyvybes, 
bastantis, 
.trūksta 

>gai, ple-

»<- Tokiose aplinkybėse, su
prantama, durna negali nie
ko gero žmonių labui nuveik

iu, jos darbai lieka nevaisin
gais, kadangi visus gerus vai
sius naikina valdžių pasielgi
mas. Bet teip ilgai trauk- 
tiesi negal, reikia, kad arba 
domi taptų raudo įnagiu, 
arba kad randas pildytų dū
mos nutarimus, kad įvestų 

į dūmos užgirtas tiesas; ** 
Pirmeiviškiejie Maskolijos 

laikraščiai juokiasi iš gazdi- 
t rimų Stolypinui tarnaujan- 
J čiųlaikraščių, ir paties Sto- 
I lypino, buk jis išvaikys du-

numas į jeigu ji nebus jam nno-i 
slapumMįjl 1Mki' Jie užtikrina, jog 

jeigu jis išdrys vaikyįi durną 
ir pats nuo valdžios^turės pa
sitraukti, jo miifisterija ne
gyvuos ilgiau negu durna.

. gi gali apsieiti be Sto- 
typino, bet jis be durnos ap
sieiti negali. Vienatinė ran- 

g «• viltis ir išganymas yra I duma.
I Rodosi, kad teip mananti 
I toraščiai neklysta. ?Kada 
I ūe8eniai profesorius Mifrtens, 
I tinoma, nežinantis visų Sto- 
I lypino ministerijos paslap- 
į laikraštyj „Times” išrei-
I į 3 nuomonę, jog durnos die- 
I I 8U8ka^yt°8’ kadangi terp
If V^ktovų permažai yra ran- 
1 s 0 Alininkų, tai pats ran- 
I a* tuojaus pasiskubino vie- 

Panešti, jog ta nuomonė 
Pr°tesoriau8 I f^tenso, jis gi nėra išreik- 

« | ftundomierių, kuris buk
I | ?Ori darbuotiesi santaikoj su 
B r privertė ir Martensą 

išreikšti.
aišku, jog Stolypinui 

labai reikalinga, jo bu-

j, Užsen- 
ia kitokia 
iscziįo is«- 
užskurdu-

s kad ta-j: 
io atraMį 
unaikinBį 
l slapti®*: 
te darb^p 
3gu dar- 
įdavime

ky,
iS VYRUH 
ežius 
urnai, 
tklu. pase? J

: nuo $ 
klienos**

^pavietų užlaikė

ant pervežanči 
garlaivių beveik 
stojo išdirbystė begiriniuose, 
toliau nuo anglių kasyklų 
Maskolijos apskritiuose, _kur 
dirbtuvėse apkurimui varto
ja kerosino liekanas vadina
mas Mazut. Iš šimto gar
laivių vos dešimtis dar plau- 
kinėja. ^Žandarų perdėtinis 
baronas Taube stengėsi su
taikyti tarnaujančius su 
darbdaviais, bet jo gazdinimii 
darbininkai nenusigando. 
Didesnių fabrikų savininkai 
atsišaukė į durną, ne į randą, 
kuriam mat nieks netiki, 
prašydami pagelbėti, kadan
gi dėl stokos kuro atseis už
daryti dirbtuves ir daug tūk
stančių darbininkų atsiras be 
darbo. Maskvos beržės pre
zidentas apreiškė, jog dėl sto
kos kuro ir Maskvoj atsieis 
uždaryti didesnę dirbtuvių 
dalį, jeigu streikas ant naf
tinių garlaivių trauksis il
giau. , .

Caras, per ministerį savo 
dvaro, baroną Fridericks, pa
kvietė pas save durnos pre
zidentą Goloviną. Ką jis no
ri nuo dūmos prezidento, ne
žinia dar; apie tai dažinosi- 
me vėliau; audijencija jau 
paskirta 23 d. balandžio.

Sebastopoliaus tvirtynės 
komendantas, vienas iš bjau
riausių budelių, jenerolas 
Nagulev, kadangi už biau- 
riua darbus čia jam buvo 
jau perkarsta, likosi perkel
tas komendantu Kauno tvir
tybės. Revoliuci jonierių vie
nok komitetas apreiškė, jog 
jo gyvo neišleis iš Sebastopo- 
liaus.

Tambove likosi pašautas 
perdėtinis vietinės dvasiškos 
seminarijos, popas Simeonas. 
Neseniai, dėl politiškųjų 
maištų seminarija likosi už
daryta. Mena, kad užpuoli
kas buvo vienu iš seminarijos 
studentų, bet jo nesuėmė.

Lenkijoj, mieste Lodz, pul
kas ginkluotų vyrų užpuolė 
gabenantį į banką monopo
lio (degtinės pardavyklos) 
pinigus kasierių. Užpuoli
kai metė į vežimą, kareivių 
eskortuojamą, bombą, kurios 
expliozijos likosi užmušti 3 
kareiviai, o 5 kareiviai, vežė-

* ir vienas urėdninkas mir- 
. ii sužeistL Užpuolikai
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išėmė 4000 rubl. ir su pini- I 
gals pabėgo. ]

Dūmos prezidentas parei- j 
kalavo prašalinimo durnos < 
detektyvų perdėtlnio Pono- 
marevo. Stolypin pažadėjo < 
reikalavimą išpildyti. Pono- 
marev mat ne tik būdamas 
Vilniuje padavinėjo ant ofi- 
cierų melagingus skundus, 
pats oficierų gyvenimuose 
mėtė revoliucijonieriškus at
sišaukimus; panašias intrigas 
pradėjo varinėti ir prieš du
rnos pakviestus pašalinius 
expertus baduolių reikalų iš- 
tirimui.

Konservaty viškiejie durnos 
atstovai durnoj pakėlė klau
simą nupeikimo teroristų 
darbų, bet tas likosi ant to
liau atidėtas. Dabar durna 
laukia žinios, ką, pasikvietęs 
pas save durnos prezidentą, 
caras jam pasakys. Gal ir 
jis, kaip ir Stolypin, bandys 
gazdinti išvaikymu durną, 
jeigu ji nebus nuolanki, ne
nusilenks prieš caro norą. 
Bet carui durna, turbut, dar 
reikalingesnė negu Stolypi
nui: be durnos Stolypin gali 
vien ministerių pirmininko 
urėdą žudyti, caras gi gal ir 
sosto netekti. Ir kągi jis 
-veiktų, dirbti nemokėdamas, 
netekęs sosto, žmonių iš gim
tinio krašto išvytas? Palai
kymui griūvančio sosto dar 
labiau reikia pinigų negu pa
laikymui Stolypiuo ministe
rijos, o be durnos ir carui ne
tikėliai užrubežių bankinin
kai nė ant didžiausių palu- 
kenų nenori skolinti. Du
rnos pareiga ne drutinti griū
vantį, ant supuvusių pamatų 
pastatytą, sostą, bet rupiu- 
tiesi apie žmonių labą.

Vokiečiams labai nusidėjo 
lietuvių atstovas Suvalkų gu
bernijos Bulota. Vokietijos 
laikraščiai, net vokiškieji* 
išeinanti Amerikoj dabar da
ro didžiausią rekliamą lietu
vių atstovui, geriausiai su 
juom supažindina vokiečius. 
Mat svarstant klausymą pa
naikinimo karės lauko sto
vio, jis reikalavo panaikini
mo netik karės lauko tei
smų, bet panaikinimo visų 
ypatiškų aprubežiuojančių 
keno nors tiesas teisių. Sa
vo kalboj jis pridūrė, jog ne
tvarką palaiko jenerolai vo
kiečiai, jie rengia ir kraujo 
praliejimus. Jie vien yra 
palaikytojais netvarkos Ma- 
skolijoj. Žinoma, kad tokia 
teisybė, durnoj pasakyta, la
bai nepatinka vokiečiams.

Anglija.
Besilankymas Anglijos ka

raliaus Prancūzijoj, Išpani- 
joj, ypač gi susivažiavimas 
jo su Italijos karaliumi mie
ste Gaetoj labai suerzino Vo
kietijos randą. Ištikro yra 
už ką pykti. Mat Anglija 
stengiasi prie ryšio patrauk
ti ne tik dar liuosas viešpaty
stes, bet ir atitraukti nuo 
Vokietijos ir su ja susirišu
sią Italiją. Ar tas Anglijos 
karaliui pasisekė, dar tikrai 
nežinia, bet Prancūzija ir Is
panija, rodosi, ištikro arčiau 
susirišo su .Anglija. Angli
ja apsiėmė suorganizuoti Is
panijai naują laivyną, sudru- 
tinti jos pakrautest remti vi
sur Išpaniją, bet užtai, užgi
mus karei, Išpanija turi savo 
portus atidaryti angliškam 
laivynui.

To dar nepakanka erzini
mui vokiečių. Londono laik
raščiai praneša, kad tarybos 
Anglijos su Maskolija, kuri

buvo didžiausią Anglijos 
priešininke, eina pasekmin
gai ir yra viltis, kad pasiseks 
dar prie ryšio patraukti ir 
Maskoliją. Rods Anglijai 
dabar Maskolija kąrėj nega
li pagelbėti, bet pakaktų jau 
to, kad užgimus karei, ji ne
kenktų Anglijai, o kenkti 
Maskolija gali ypač Indijose, 
taigi labiausiai įgriebiamo j 
vietoj. Kitur Anglija, turė
dama tvirčiausią |aivynę, už
puolimų nesibiją. Vokiški 
laikraščiai mano, jog Angli
ja duos ir paskolą Maskoli- 
jai, kad ji tvirčiau galėtų at
sistoti.

Nereikia dar užmiršti, kad 
prie ryšio su Anglija laikosi 
ir Japonija, kurips armija 
parode tokį gabumą, narsu
mą paskutinėj karėj su Ma
skolija. Prieš ryšį Anglijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, Japo
nijos, jeigu dar pasisektų 
nuo ryšio su Vokietija ati
traukti Italiją, nieks negalė
tų atsiremti.

Neįstabu todėl, jeigu besi- 
stengimai Anglijos atimti, 
Vokietijai visus jos draugus.

nušauti: gyrėsi, kad dabar, 
socijalistų šautas ir kiek su
žeistas, įgijęs didesnę valią, 
daugiau kyšių galįs imti, žo
džiu, valdiškai veikti.

,8k.’ I 

Iš Vabalninku, Panev. p\ 
1 d. kovo buvo padaryta 

krata Remeikių sodžiuj (Či- 
pėnų valsčiaus) pas ,,Skar
do” pardavinėtoją Daubarą 
ir jo kaimyną, Kitelį. „ Pas 
Daubarą paėmė keliatą atsi
šaukimų ir knygučių. Rado 
„kinžalą”. Daubaras pasi
slėpė. Pas Kitelį jieškojo 
ginklų; dėlei to net vanduo 
iš šulinio buvo išsemtas, bet 
rasti nieko priešingo nerado. 
Kratos priežastis — provo
kacija. ,Sk.*

Iš Panevėžio.
15 vasario gryžo namon, 

gavęs algą, monopolio darbi
ninkas Zubas. Pakeliui jį 
sutiko tvarkadariai — sargy
binis Sibickas ir kompanija. 
Tvarkdariai, negaišnodami, 
sumanė iškrėsti Zubą. Kra
ta gerai nusisekė: rado' ne- 

telp labai erzina vokiečius.‘tinkamų darbininkams daik-

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA” 
roBUSIED E Y EI T HUDĄ Y AT ODCAGO, ILL 

Yearly subscriptlon rate:
In the United States, Canada and Mexico $2.00
To Foreign Conntries ....... 3.00

Advertislng ratea on applicatlon. Addresa 
*!l Communications to publlsher:

■ A. OLSZEWSKI
31S1 SO. HALSTBD IT. i l t CHICAGO, ILL.

nieko draudžiamojo neatra
sta. Jis policijos akyse skai
tomas neištikimu dėlei savo 
sūnaus Antano.

Papilės uriadnikas įgijo 
sau padėjėją — šnipą. Iš kur 
jis bus atsiradęs ir kaip jis 
"vadinasi, nežinoma. Patsai 
šnipas giriasi atvažiavęs iš 
Peterburgo „cicilistų” gau
dyti. Jisai nuolat sukinėja
si tęrp žmonių, klausosi, kas 
ką įkalba, prieina ir prie 
škaplierninkų, ypatingai prie 
J. Janušio, kuris pernai me
tais sėdėjo Šiaulių kalėjime 
dėl politikos dalykų.

,Sk.’

į Iš Liepojaus.
Liepoj u j kareiviai buvo 

padarę mitingą. Dalyvavo 
apie 1000 Liepojaus įgulos 
(garnizono^j kareivių. Mi
tingas buv<^«policijos išskir
stytas. Suimta 18 žmonių.

Ji viena su neištikima Aus-i— šešis rublius. Pinigai 
i neištiki

mais, — mat, už juos galima' 
nusipirkti bomba ar braunin-. 
gas, arba juos galima apver
kti kitiems uždraustiems rei- i 
kalame ir tvarkdariai juos 
konfiskavo. Aut rytojaus 
Zubae buvo isprauninkui

trija mažai svertų svieto i>o- į I^sirodė Sibickui 
litikoj, Anglija ją visai iš 
kelio galėtų išstumti. Nesu
tikimų Anglija »u Vokietija 
turi daug, iš to gali užgimti 
karš, yi>ač kad abiejų kraštų 
laikraščiai nuo seniai tas tau
tas kursto. Bet kares viena 
Vokietija pasekriHngai 
negalėtų.

IŠ LĖTOKOS.

vesti

Iš Vilkaviškio, Stiv. gub..
25 d. vasario keli ginkluo

ti vyrai, užpuolę kalėjimu, 
išliuosavo tris politikos kali
nius:] Jurgelionį, Chodosko 
iir Vasiljevą. Pirmiejie du, 
kaip girdėti, jau j>ersikrau- 
stė užsieniu, Vasiljev gi, be
bėgant, buvo pašautas ir su
imtas vėl.

Metas XVI

IŠ AMERIKOS.
Tautų santaikos draugai.

New York. - 18 d. balan
džio prasidėjo čia terptautiš- 
ka tautų santaikos konven
cija. Susirinko delegatai iš 
visų veik civilizuotų kraštų. 
PrezidentatTRoosevelt atsiun. 
te raštą, išreikšdamas savo 
nuomonę priešingą besisten- 
gimams santaikos draugų, 
kurie, suprantama, išrodė 
neteisingumą prezidento nuo
monės.

nėti viską, bet pripažino, 
kad visai nė atsakymo nerei
kia tokiems niekams duoti.

,Sk.’

Iš Zarasų, Kauno gub..
Gavom žinią, kad suimtas 

buvusia „N. G.” administra
torius B. Lapienis, kuriam 
Vilniaus policija prisakė iš
važiuoti iš Vilniaus.

B. Lapienis dabar sėdi Za
rasų kalėjime.

Iš Linkuvos, Panev. pav..
Draugelių kaiman, pas 

ūkininką M. Mickų, atvyko 
Linkuvos sargybinis Buda- 
jus su dviem sėbrais moke
sčių rinkti. Tačiaus, moke
sčių vieton, ėmė krėsti na
mus, girdamasis, kad Pane
vėžio, ispraunikas liepęs jam 
atimdinėti šautuvus. Rasti 
nieko nerado; tada geruoju 
ėmė kalbėtis, — kalbėjo jis 
rusiškai. Naraiikiai atsaki
nėjo lietuviškai if vienas, A. 
M., pasakė, kad čia Lietuvos 
kraštas ir kalbėti dėlto reikia 
lietuviškai. Sargybinis Bu- 
dajus už tokį „pasipriešini
mą” šėrė A. M per ausį ir 
kitiems FargybfaiaiUs suko
mandavo šautuvus turėti pri
rengtus: pats gi ėmė kalbė
ti, kad čia Rusija. o ne Lie
tuva, o takius, kaip A. M., 
paliepta. esą tuo, au šauti, 
jeigu jięms tikta 
šią. arba liepti j ems galva 
sau mušti Į sieną:
— sargybiniai, esįtikri ,.ca- 
rukai”, — ką norių tą galį 
daryti. Tolintis užsipuolė 
ant A. M., kad jis norėjęs jį

užsiuorš-

dabar jie

Iš Sėdos, Šiaulių pav..
Vasario 19 d., ūkininkas 

Mart. Striaupis iš Pūkių so
dos atvažiavo į turgų ir ap
sistojo prie rinkų kelio. 
Sargybinis užsipuolė ant jo, 
šaukdamas: „Važiuok toliau, 
žmuidickaja morda — ko su
stojai ant kelio?” Striaupis 
atkirto jam: „Palauk, choch- 
lackaja morda, tuojau nuva
žiuosiu, kaip tik žmonės at
leis kelią.” Užpykęs už tokį 
drąsumą, sargybinis pasišau
kė dar du sėbru ir nuvedė 
Striaupį prie prįstovo. Čia 
ėmė pasakoti ant jo nebūtus 
daiktus, kad tai esąs socija- 
lietas, norėjęs su peiliu juos 
papjauti — jis visą policiją 
išplausiąs ir tt.. Atsivedė ir 
liudininką, kokį tai Indželį 
iš Ketūnų, neseniai pargry- 
žusį iš kalėjimo, kur jis sė
dėjo 8 mėnesius už vogimą. 
Indželis tą patį tvirtino, nors 
visi žmonės sako, kad jo vi
sai ten nė nebuvę tuom lai
ku, kada suėmė Striaupį. 
Buvo surašytas protokolas, 
bet Striaupis pasirašyti po 
juom atsisakė, kadangi jo 
liudininkų policija išklausy
ti nenorėjo.

Minėtinas čia dar dviejų 
ūkininkų, Siedleckio ir Jan- 
tako iš Pūkių sodos, pasilgi- 
mas. Jie juokėsi iš Striau- 
pio, pirštais rodydami: „Kad 
butų česnako neėdęs, tad bu
tų ir nesmirdėjęs.”

Žydo brolis. (,Sk.’)

Iš Papilės, Šiaulių pav.. •
Žilių sodoj pas Montvidą 

buvo padaryta krata; jieško- 
ma buvo ginklų, prokliama- 
cijų. Bedarydami kratą, 
sargybiniai pamatė 4 vaiki
nus, kurapkas bešaudančius. 
Norėjo juo i suimti, bet vai
kinų vikrių butą, ir jie nesi
davė suimti. Pas Mongirdą

Iš Rygos.
Latvių kraštas šiais metais 

daugiausia yra matęs val
džios sauvalės. Čia pilni 
kalėjimai žmonių prikimšti, 
Čia tomėl sušaudomi su tei
smo ir be teismo nusprendi
mų žmonės, tomėl trankosi 
po kaimus skraidytųjų bū
riai. To viso negana. Čia 
atgimę senųjų amžių kanki
nimo įrankiai. Štai kas ra 
soma apie tai rusų ir svetim- 
t a učių laikraščiuose.

s Kankinami paprastai tie 
žmortės, kuriems 
mirties bausme, jeigu mir
ties nusprendimas nebeabe- 
jotinas. Kankinama kasdie
ną, išskiriant šventadienius, 
naktimis iki 6 vai. ryto, 
rankiai vartojami: guminės 
lazdos su švinu, geležines 
replės, ilgos adatos, geležinės 
smaluotos lazdelės, ypatingi 
rankogaliai, su kuriais su- 
traiškinami rankų kaulai. 
„Dirba” kokia 15 budelių po 
priežiūra skyriaus viršinin
ko. Kartais esti ir vokiečių 
baronai, dvarininkai. Kali
niui išpradžių liepiama išduo
ti savo bernus; jeigu tas at
sisako, pradeda kankinti. 
Užkiša šlapia skepeta gerklę, 
kad nebūtų girdėti riksmas, 
ir pradeda mušti per galvą ir 
per visą kūną guminėmis 
lazdomis. Pasidarius žaiz
doms, barsto jas druska. 
Jeigu kankinamasai neprisi- 
pažysta ir neišduoda nieko, 
imasi kitų įrankių. Ištrau
ko rankų ir kojų nagus, įbe
da panagėse ilgas adatas; pe
šioja iš galvos plaukus, įkai
tintomis replėmis drasko kū
ną, išmuša dantis ir tt..

Laikraščiai, paduodami tas 
baisias žinias, sako, kad jas 
galį patvirtinti liudininkai, 
kaip antai: daktarai, kuni
gai, karo lauko teisėjai ir 
kaip-kurie kankiniai, ku
riems kokiu nors budu pasi
sekė išeiti ant laisvės. Dar
gi kazokų oficieriai dėl to 
ėmę šalintiesi karo lauko tei
smų. Vienas dragūnų ofi- 
cierius, dalyvavęs teisme, 
kur jis pamatė nukankintą
sias aukas, nustojęs proto, 
sužeidė save kulka. Be to, 
ir daugiau panašių*atsitiki
mų esą Į?astebiama terp Ry
gos oficierių ir kareivių. -

, Sk.

Kankinimas kalinių.
Anuriens, Ga. Specijališ- 

kas komisorius, tirinėjąs pa
sielgimą pavieto urėdninkų 
su prasižengėliais, susekė, 
kad čia kaliniai buvo kanki
nami kaip ir Maskolijoj. Sy
kį prapuolė kalėjime viedre- 
lis vertas 5c. Ištraukimui 
prisipažinimo kas jį pavogė, 
pririšo prie medžio 17 kali
nių ir mušė juos teip, kad 
mėsos nuo kūno šmotais lak
stė. Kitą kalinį, už rūkymą 
cigareto, išrėdę, plakė geleži
nėms virvėms. l

Suareštavo už suvadžioįi- 
iną nemečių.

New York. Likosi čia 
suareštuotas vienas iš savi- 
ninku didžiausių Philadel- 
phios krautuvių, Benedikt 
Gimbel. Jis apskųstas už iš- - » 
vedimą iš doros kelio 16 me- 

paškirta ^ver Cl*rk ir už besisten-
gimę papirkti atėjusius jį 
suareštuoti detektyvus, ku
riems, už paleidimą, pasiūlė 
po 1000 dol.

I-

| Peterburge 16 d. balan
džio suareštavo 25 sąnarius 
socijalistų partijos, b tame 
skaitliuje 7 moteris. Minske 
gi suareštavo visus valdžioms 
žjnomus revoliucijonienus.

Nepriteklius universiteto 
kasoj.

Madison, VVis. Čia išsi
platino žinia, buk kasoj šteto 
universiteto trūksta 400000 
dol. Mena, jog šteto legisla 
turą paskirs specijališką ko
misiją peržiūrėjimui univer
siteto knygų ir pinigų.

Gaisrai.
Latchford, Ont. Išdegė 

neseniai uždėtas kalnakasių 
miestelis Latchford. Nuosto’ 
liūs gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

Milwaukee, Wis. Sudegė 
Čia didelės krautuvės Kroeger * 
Bros. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 750000 
dol.

Boston, Mas. Užgimė čia 
gaisras kerosino rafinerijose 
Honn, French <fc Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol.

Montreal, Canada. Įtaiso- 
se Canada Steam Laundry 
siautė gaisras. Ugnyje pra
žuvo 3 y pa tos, o 12 tapo sun
kiai sužeistų.

St. Louis, Mo. Nuo gaza- 
linos expliozijos užgimė gais
ras įtaisose Mississippi Auto
mobile Co.‘ Sudegė su vir
šum šimtas automobilių. 
Nuostuolius gaisro padary
tus skaito ant 250000 dol.

IŠ DARBO LAUKO.
Chicago, III. Darbinio, 

kai Livery and Undertakers 
Association pareikalavo di
desnių algų, ką vienok darb
daviai atmetė. Sanariai 
Ckr Drivers Union parei
kalavo 2 dol. sanvaitėj dau
giau. Jeigu reikalavimai ne 
bus išpildyti, darbininkai 
žada streikuoti.



Milwaukrb, Wis. 
liovė čia dirbę 300 grindų 
klotojų dirbančių prie namų 
statymo/ Jie reikalauja po 
10c. daugiau už darbo valan 
da. Vienas iš svarbiausių 
kontraktorių užmanė darbi
ninkams mokėti po 50c. iki 1 
berželio, paskui iki rugsėjo 
po 55c., o nuo rugsėjo gausę 
po 60c. Bet nuo rugsėjo pa
prastai pasimažina darbai 
prie namų statymo.

Montreal, Canada. Ma
šinistai Graud Truuk gele
žinkelio apreiškė streiką, bet 
sulyg naujų tiesų jie negali 
streikuoti, kol nesutikimai 
jų su darbdaviais nebus iš
tirti. Mašinistai reikalauja 
ant 15% didesnių algų.

•Į WlNNIPEG, MANITOBA. 

Aplinkinėse Alberta strei
kuoja anglekasiai. United 
Mine Workers perdėtinis 
Mitchell liepė darbininkams 
grįžti darban, bet jie palie
pimo ne paklausė*

< Sprinofield/’ III. Dar
bai eina čia prastai, dirba 
vos dvi dieni sanyaitėj. Skry 
kastynėse truputį dirba, ki
tos dabar stovi.

- , »

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Hazleton, Pa.

Hazletone atsibuvo lietu
viškas teatras. Kitur lošia 
salėse, o čia lošė bažnyčioje. 
Mat 45 kuopa S. L. A. pa
rengė pasilinksminimų 3 die
nų Velykų, dalis pelno turė
jo eiti kankinių naudai. Iš
girdęs tų kun. Dielinlkaitis, 
kad, anot jo,šliuptarniai ren
gia balių, ėmė atkalbinėti 
žmonės, kad nieks neitų; at
kalbinėjo ypač lietuviškas 
merginas. Padarė kokį mi
tingų bažnytinėje salėje ir 

' pradėjo agitacijų! „Tu gali 
eiti—tarė vienai merginai, 
nes tavo tėvas šliuptarnis, o 
tu neik!” „Kaip aš neisiu, 
kadangi mano tėvas prie Su
si vienyjimo priguli/’—atkir
to mergina. Kunigėlis tada 
ųmė prašyti tėvų, kad savo 
duktėrs neleistų ir kad patįs 
neitų. Žinoma, tūli fanati
kai paklausė. Bet patarlė 
sako, kad be vieno žydo mu
gė vis bus; teip ir balius atsi
buvo. „

Pirihą dienų Velykų,prikė
lus Jėzų, kun. Dielinikaitis 
pasakė, kad bus extra ko- 
lekta surinkimui pinigų 
šventei, kaip tai kas metas 
yra daroma. Mat kunigui 
negana algos 70 doliarių ant 
mėnesio ir visokių įplauki
mų, k. v.: už krikštus, šliu- 
bus, laidotuves irtt., kuriuos 
jis vien savo naudai suvarto
ja. Pasiėmęs kašių,ėjo rink
ti doliarukų. Bet šliuptar
niai ir cicilikai mažai davė, o 
kiti, turbut, visai nedavė. 
Todėl kunigėlis pirmiausiai 
padėkavojo aukavusiems, o 
paskui išliejo savo kartybes 
labiause ant cicilikų. Liepė 
jų nelaikyt ant boardo, ne
leisti J savo stubų, rankos 
liepaduot, nekalbėt, ir nuo 
jų šalinties, kad ir pastiptų 
patvoryj, neduot pagelbos. 
Tai ir meilė artymo, kurių 
skelbė Christus!

Antrų dienų Velykų atsi. 
buvo jau tikras teatras. Per 
pamaldas, kunigui nustojus 
giedoti, tūlas A. B. prabilo 
bažnyčioje: prašau visus ąnt 
baliaus S. L. A. Čia ir pasi
darė visa scena. Kunigas„iš- 
vijus minėtąjį maištininkų, 

. liepė vargonininkui uždaryt 
požeminiame bažnyčios skie
pe. Pasibaigus, pamaldoms, 
liepė pašaukti tvarkadarį, 
kad nuvestų į šaltąją. Bet 
čia vėl nelaimė: tvarkadarys, 
vietoje imt maištininkų, pa
klausė: kas už jį užmokės 
baudų $5|, nes, girdi, šalto
joj už dykų nelaiko!.... Ta- 
da kun. D. ir bausmę užmo-

Pa- ikėjo. Tvarkadarys, nuvedu 
maištininkų, palaikė 32 mi* 
n n tas ir paleido. Tuom 
vienok viskas nepasibaigė. 
Kunigas paleido paskalų, 
buk maištininkų šliuptarniai 
užsiundė ant jo, prikalbėjo 
maištus kelti bažnyčioje. Bet 
minėtas maištininkas nėra nė 
sąnariu S. L. A., ir jo nieks 
negundė.

Trečių dienų Velykų, 2 d. 
balandžio, atsibuvo fanatikų 
nekenčiamas balius. Svieto 
prisirinko vidutiniai;visi gra
žiai linksminosi. Pertraukose 
šokių, dainavo Pottsvilės cho
ras tautiškaidarbininkiškas 
dainas. Perleidome vakarų 
gana linksmai. Tūlos mer
gos, tiesa, neatėjo, nors aut 
parapijos arba ungarų ba
lių jas atbėgdavo. Turbut ku
nigo pabūgo. Į Gal namieje 
buvo; tėvai neleido? Kur 
tau! Jos mat buvo ant ge
resnio baliaus, nuo kurio 
kaip kurios, net ant rytojaus 
parvažiavo.

Nuo baliaus atliko gryno 
pelno 60 doliarių su viršum, 
iš kurių paskyrė 20 doliarių 
kankintiniams Lietuvoj. Pi-

uebnvo užtektinai drąsos k» 
nors veikt, kadangi ma 
tydavo laikraščiuose, kaip 
kitur veikiančios ypatoi 
būva išniekintos, tai baimy- 
josi ką nors pradėt, kad ne 
butų ir pats išniekinti. Lai
kui bėgant, vienok, atvažiavo 
iš kitur drąsesnių jaunų vai
kinų, kurie ne iškentė ir 
pradėjo darbuotis. Tie drau
gai veik visi priguli Į S.L.A. 
Jie pirmiausiai užmanė lošt 
teatru naudai S. L. A. 14 
kuopos. Tas tapo atlikta. 
Toliaus parengė prakalbas, 
ant kurių susirinko geras 
būrelis lietuvių. Paskui su
sitvėrė ir L. S. P. 3 kuo
pa, kuri pareng^^telis kar
tus prakalbas ir^artą teatrų. 
Laike prakalbų pasisekė su
rinkt kelis doliarius aukų re
voliucijos naudai; teatras 
vienok vos uždengė kaštus. 
Kadangi šįmet pas mus S. L. 
A.seimas,tai turime dabar di- 
džiausią darbimetį. Moki- 
namės teatrų, monoliogą, de- 
kliamacijų. Socijalistų už
prašyti giedoriai mokinasi 
dainas. Išrinkti delegatai 
eina prašyt vietines draugy-

nigai yra pas viršininkus 45 
kuopos S. L. A., kuriuos nu
tarė pasiųst Lietuvon Kank. 
Komitetui. Garbe hazletonie- 
čiams, kad sušelpė savo bro
lius, kovojančius už visų lai
svę.

Lai prasmenga visi musų 
skriaudikai!
■ Lai gyvuoja musų susipra
timas!

Visiems aukavusiems ir 
dainoriams 1 ištariame širdin
gų ačiū.

Juozuką,

Iš Pottsvillės kalėįimo.
Šitame kalėjime skaitlius 

lietuvių šiek tiek pasimaži
no; mat vasara artinasi, tai 
ir kalėjime svietas mažinasi; 
žiemų daug elgetų prieina, 
turbut žiemavot.

Turime čia savo knygy
nų. Knygas suaukavo mie- 
laširdingl žmones; knygynas 
po biskį vis auga. Buvo gar
sinta laikraščiuose, jog turi
me 160 egzempliorių knygų, 
šiuo tarpu knygų pasidaugi
no: V.Revinskas prisiuntė 14 
egz., „Žvaigždės” administra
cija 9 egz., J. Menkevičia 14 
egz., A. Vencevičia 8 egz., J. 
Valaitis 4 ega, A. Černevy- 
čia 4 egz.; surasta 43 egz. 
Tai viso dabar turime 256 
egz. Laikraščių gaunam net 
13. Knygos ir laikraščiai 
daugiausiai darbininkiški ir 
tautiški.

Patariame garbingoms re
dakcijoms, jeigu galima, į šį 
kalėjimų prisiųsti nors po 
du egzempliorių laikraščių 
laike teismų atsidarymo, nes 
tąsyk ateina daug žmonių, 
pamatę pas mus daug lai
kraščių, paprašo neva užsisa
kymui, kadangi daugelis ne 
matė kito laikraščio. Mes 
išduodam. paskui sau ne tu
rime.

Teismai atsidaro panedė- 
liais: nuo pirmo sausio, nuo 
pirmo kovo, nuo pirmo gegu
žio, nuo penkiolikto birželio, 
nuo pirmo rugsėjo, nuo pir
mo lapkričio.

Teipgi meldžiame guodoti- 
nų tautiečių prisiųsti kalėji- 
man nors 4 elementorius, nes 
yra čia vaikinų norinčių mo
kytis; elementorių turime tik 
vienų.

Lietuviai čia teip priprato 
prie skaitymo, kad net ne
mokanti skaityti deda pini
gus laikraščiams, kiek išgali; 
ir anglai yra trįs, kurie mo
kinasi lietuviškai.

A. Bąneshefske, 
Cell 78. Prison, 

Pottsville, Pa.

Iš Cleveland, Ohio.
Pirmiau s čionai lietuviai 

snaudė; nors buvo keletas 
sumanesnių lietuvių, vienęk

stes dalyvauti seimo paro
doj, bet šis paskutinis veika
las yra sunkiausias. 14 d. 
balandžio, 14 kuopos Susi v. 
Liet. Am. delegatas, J. La
pinskas, atsilankė susirinki
me Sv. Kazimiero draugystės 
bažnytinėj salėj, norėdamas 
užprašyti dalyvaut seimo pa
rodoj. Padavęs paliudyjimų 
14 kuopos draugystės virši
ninkui, prasišalino už durų. 
Nepoilgam prasidėjo drau
gystės susirinkimas. Kada 
susirinkimas prie užprašymo 
dalyvauti parodoj daėjo, tai 
niro riksmo net sienos tempė
si ir salė pasidarė daug mi
ra ingesne: vieni rėkė: „daly
vaut seime”, kiti gi draskėsi, 
kad neit pas tuos bedievius. 
Tokie riksmas traukėsi pusę 
valandos ir tapo nubalsuota 
neit. Truputį nusiraminus, 
liepta pašaukt delegatų. De
legatui įėjns, didesnė dalis 
sąnarių žiurėjo su žėrinčioms 
akimis, tarsi vilkai. Dele
gatui paprašius, viršininkas 
davė balsų ir delegatas mei
lingai atsiliept, užprašyda
mas dalyvaut seimo parodoj. 
Pabaigęs kalbų, ėjo iš salės, o 
Šv. Kazimiero draugai šau
kė: „skidoo, skidoo, skidoo”! 
Rėkė teip garsiai, kad galėjo 
išgirst ir pats Šv. Kazimie
ras.

Šv. Kazimiero draugystė 
turi savo knygynų, bet, ma
tyt, didesnė dalis jos draugų 
nesinaudoja iš jo, bijosi, kad 
per skaitymų netaptų bedie
viais.

Labai apgailėtina, kad iki 
šiol musų broliai iš dalies 
nesupranta tautiškų, ir net 
nė savo draugysčių pareigų.

P. Skidoo,

Iš Pulaski, Wis.
Šitame miestelyj yra len

kiškas klioštorius ir kolioni- 
ja Šv. Bonaventūro, Fran- 
ciškonų užlaikoma; jame yra 
tris musų tautiečiai lietuviai 
zokoninkai: Fr. Grėgoris, Fr. 
Estachiušas ir Fr. Benedik
tas.

Sanariai parapijos ap
siėdė mūryti naujų bažny
čių, kuri kaštuos $45000. Prie 
statymo bažnyčios prisidėjo 
ir keletas lietuvių.

Bol. Valeika, lietuvis iŠ 
Pulaski, Wis., išvažiavo atsi
sveikinti su gimdytojais, turi 
pagryžti ir įstoti į navicijatų, 
bet kasžin ar pargryž. Kl. 
Serovinskis iš Plymoutho ta
po išguitas už rūkymų.

A. J. Tamolunas.

Nuo moterų draugystės 
Apšvietus.

Moterys, kur musų išgany
mas? Daug kalbama ir rašo
ma apie visokių tautų mote

tų draugybe®, organizaci 
jas, kliubus, ratelius ir tt 
labdaringus, apsišvietimo, su 
lugštešpėms^Jdėjoms; to tar
pe lietuviu moterių trūksta. 
Mums pjrminusia reikia imti 
pavyzdĮ^uoUjįcitų tautų mo
terių ir organizuotis, nes tik 
per savitarpipį susipratimų 
galima, t pagurinti žmonijos 
būvį.

Mes, kaipo da mažai apsi- 
pažinusios su visokioms drau
gystėms ir nesuprantančios 
jųjų naudęs,turime gerai ap- 
mislyti ir apkalbėti, ant ko 
kios papėdes turėtų būt su
tvertos tos musų draugystės, 
kad teip naujoj dirvoj pasėti 
grynų sėklų be kūkalių; kuri 
atneštų grynus vaisius.

Svetimtautės raoterįs turi 
dikčiai visokių sąjungų, tan
kiai laiko visokius susirinki
mus, bet ar iš tikro didelę 
naudų atneša tas žmonijai ir 
joms pačioms, tų sunku pa
sakyti. Paimkime ameriko- 
nių senmergių draugystę, 
kurios net senatan Įnešė savo 
nutarimų, kad visi vyrai ne
vedę po 45 metų butų chlo- 
roformuoti! Antras vėl mo
terių draugystės susivažiavi
mas Cbicagoj pereitam mė
nesyj norėjo j>ervesti rezoliu
cijų, kad tik toms moterims 
butų duotos balsavimo tiesos, 
kurių vyrai turi atsakančių 
pinigų sumų. Kitos vėl, su
sirinkusios mitinguose, sten
giasi statyti ekonomijų ant 
naujų pamatų, kad nepirktų 
to, kam fpinigų neturi, val
gy tie tų, kas pigiausia; taigi, 
sulyg tos teorijos: jeigu ne
turi už ką pirkti apautuvų, 
vaikščiok basas; neturi už kų 
nusipirkti valgio, buk alka
nas! ; >

Viena moterių chięagiečių 
draugystė (amerikonų) pa
rengia karts £iuo karto susi
rinkimų*, ; sušaukia skyrių 
miesto viršininkų apkalbėti 
reikalus svarumo gatvių ir 
kiemų. Susirinkę tie ponai 
{x)litikieriai, užėję ant pliat- 
formos, kaip grafofonai už
sukti, vis tų pačių meliodijų 
•dacapo kad drožia, tai dro
žia: kaip reikia {sele
nus atskirti nuo šašlavų, 
padaryt popieroma ragažė- 
les,nemėtyt laikraščių! Žino
ma, neužmiršta ir pasirė
ki iamuot aavę. Gal ne vie
nas man užmes štokų supra
timo, jeigu aš tokius nau
dingus dalykus, kaip ekono
mija, politika, švarumas mie
stų, vadinu nenaudingais. 
Aš to nesakau! Bet negaliu 
užslėpti kalbų vieno moky
klos užveizdos, kuris viena
me tokiame susirinkime pa
sakė: „Ponai kalbėtojai pla
čiai kalbėjo apie užlaikymą 
švarumo, edukacijų žmonių, 
bet vietoj vežimų šašlavoms, 
išvežkite jas iš tarpo žmonių, 
o įpatingai iš tarpo musų 
jaunuomenes, o gatvės tada 
bus švarios! ”

Vietoj išguldinėti šios die
nos ekonomijų, geriau grieb- 
kimės išgul^inėt, mokyti 
įvest tvarką ^visuomenėj, kad 
nereiktųgtupyįis apie apsirė- 
dymų, valgį, >fcad parėjusiam 
vyrui pąJO-^4 valandų dar
bo, arba J/- pačiai, dirbus nuo 
tamsos -iki tųmsai, nereiktų 
žiūrėt į pusbačius ir pusal- 
kius vaikučių^. Vietoj už- 
veizdomą»:išrq^inėt nešvaru
mus gatvių, paveskime juos 
Į Stock gardas ir ten paro
dykim t^kstąnčius nuody- 
jamų Lriaurifrusiu oru dar
bininkų; vietoj raportavimų 
policijai nemandagumo besi
valkiojančių vaikų, tegul po
licija atima vaikus nuo dar
bo neturint) jiems dvylikos 
ar keturiolikos metų, tegul 
duoda tėvams mokestį, kad 
galėtų savų vaikučius leist 
mokslan, užlaikyt priderantį 
namelį, o ne gyvent darbi
ninkų kelioms šeimynoms 
vienoj stuboj. Kų mums 

luos tos puikios gatvės, jei
gu mes tamsoj išeinam, tam
soj pareinam. Mes jų gra
žumo nematysim.

Todėl moterįs, mums to
kios draugystės reikalingos 
ir toki susirinkimai, kur ga
lėtumėm apkalbėti ir surasti 
tikrų šaltinį nelaimių, neiti 
užuolankoms. Neviena gal 
mano: k ugi mes kelios mote
rys galime padaryti! Bet 
kol nepradės nė viena, vis ne
bus nieks padaryta.

Chicagietės moterys lietu
vės sutvėrė su panašiais miš
riais draugystę vardu „Ap- 
švieta”. Minėta draugystė 
parengia prakalbas ateinan- 
čioj nedelioj, 28 d.balandžio, 
5 valandų po pietų, Freiheit 
Turner svetainėj, 8417—3421 
So. Halsted st.

Meldžiame susirinkti lietu
vius kuo skaitlingiausiai,Įpa- 
tingai moteris ir merginas. 
Toki susirinkimai gali dide
lę naudą atgabenti. Jeigu 
mums lietuvėms moterims 
nelemta buvo pasiekti nė 
paviršutinis mokslas,tai bent 
pačios per savę tobulinkimės! 
Mokslas tai tvirčiausias gin
klas žmonijos, jis parodo ke
lius, kokių tavo akįs niekad 
negalėtų surasti, nuveda ta- 
vę už tūkstančių mylių į pla
čiausias erdmes, parodo gam
tos grožybes, jis nuveda ten, 
kur jokia gyva ypata tavęs 
nenuvestų, taigi net į žmo
gaus širdį ir jos slaptybę paro
do tavo akims. Taigi drau
gės! Vienintelis musų išgany
mas, pasiliuosavimas iš ver
gijos — tai musų pačių susi
pratimas, o susipratimų įgau
sime tik per mokslų. '

Užprašome kuo skaitliu- 
giausiri susirinkti vyrus ir 
moteris ant virš minėto va
karo. t

Draugystės Apšvietos 
Komitetas.

REIKALAI
Susivlenyjimo Lietuviu Amerikoje.

Kadangi XXII seimas jau 
arti, tai vertėtų šiš-tas rim
tesnio ir per organų apsvar
styti. Čionai paduosiu savo 
įnešimus, kurie, sulyg mano 
nuomonės, vertėtų sąnariams 
gerai apsvarstyti jau pirm 
seimo.

1. Rinkimas virši
ninkų. Dabartinis būdas 
rinkimo viršininkų S. L. A. 
yra netikęs, persenęsir virši
ninkai neatsako šios dienos 
sąlygoms. Visi juk męs šią
dien šaukiame, kad visur bu
tų įvestas tiesus balsavimas, 
tai kodėl neįvedame jį pas 
mus, kodėl nepritaikome jo 
prie rinkimų musų organiza
cijų viršininkų? ’Svetimtau- 
tiškos organizacijos pritaikė 
tų tiesų rinkimo būdų prie 
savo gyvenimo, kodėl męs ne
galime? Pamenu, kada per
nai seime Chicagoje buvo 
pakeltas ’ tas klausimas, tai 
išsidirbę organizacijos politi
kai tiesiog ignoravo įnešimą 
ir visiškai nedavė apie tai 
gerai svarstyti; nors gera da
lis delegatų karštai stojo už 
įnešimų, vienok, buvęs Susi- 
vienyjimo seimuose gerai ži
no, ką ženklina išsidirbusių 
politikų galė. Rinkimai bū
tinai turi atsibūti tiesiogi
niai, t. y. viršininkus turi 
rinkti sųnarial kuopų, o ne 
seimuose suvažiavę delegatai. 
Metodų tiesioginio rinkimo 
viršininkų yra daugelis, jų 
yra daug varijacijų ir Susi^. 
sąnariai gali išsirinkti sau 
tokią metodą, kuri, sulyg jų 
nuomonės ir sąlygų, rodysis 
jiems praktiškiausia. Paduo 
du čionai vienų metodų rin
kimų viršininkų, metodą 
vartojamų Dvylikto D i strik- 
to Susivienyjimo Kalnakasių 
Amerikoj.

Devinias dešimt dienų 
prieš konvencijų išsiuntinė

ja sekretorius kuopoms no
minacijos blankas, ant ku 
rių kuopos turi parašyti jų 
nominuotas ypatas paskip 
tiems urėdams. Centr. sekre
torius, gavęs atgal išpildytas 
nominacijos blankas, prane
ša nominuotiems sąnariams 
apie jų nominacijų ant tokio 
ir tokio urėdo. Bet ypata 
turi būti nominuojama ma
žiausiai dviejų kuopų, kitaip 
neskaito jų nominuota ir ne
duoda žinios. Gavusios ypa- 
tos nuo sekretoriaus prane
šimų apie jų nominaciją, turi 
tuojaus duoti sekretoriui ži
nių, ar jos priima kandidatū
rų ar ne. Trisdešimts dienų 
prieš konvencijų, sekretorius 
išsiuntinėja visoms gerai sto
vinčioms kuopoms tam tikras 
blankas ir baliotus. Ant ba- 
liotų būva surašyti vardai vi
sų nominuotų ypatų. Tada 
atsibūva rinkimai kuopose. 
Baliotus suskaito tam tikslui 
išrinktas kuopos komitetas 
ir surašo rezultatų balsavimų 
prisiųstose blankose. Blan
kas pasiunčia sekretoriui 
ne vėliau kaip šešias dienas 
prieš konvencijų. Tada su
skaito balsus visų kuopų 
tam tikras komitetas ir re 
zultatą balsavimų apreiškia 
konvencijoj. Kandidatai, 
gavę didžiausį. skaitlių balsų, 
liekasi išrinktais ant urėdų. 
Jeigu atsitinka, kad du kan
didatai gauna lygiai balsų, 
tai balsuoja konvencijos de
legatai.

Tokia tai metodą rinkimo 
viršininkų. Ji gera. Žino
ma, Susiv. galėtų vienų ar 
kitą punktą pakeisti, o ypač 
tuomet, jeigu turėtų savo sų- 
vaitinį organą. Tuomet bu
tų daug parankiau. Dabar
tinis būdas rinkimų visiškai 
netikęs ir tai todėl: išsidirbę 
politikai varo agitaciją prieš 
seimų, kad tiktai pakliūtų į 
delegatus didesnė dalis jų 
šalininkų ir kad balsuotų 
už juos. Daugumas gal va
žiuoja į seimus vien dėlto, 
kad palaikyti vieną ar kitą 
pusę. O atvažiavus ant sei
mo, daro visokius „pasikal
bėjimus” ir visą laikų galvas 
užima vien tas—kas liks pre
zidentu, sekretorių ar kasie- 
riu. Delegatai tuomet jau 
neturi nė laiko svarstyti 
svarbesnius reikalus, o kar
tais gana svarbus reikalai 
būva vien dėlto atmesti, kad 
juos įnešė mažesnioji parti
ja, arba, geriau sakant, šali
ninkas mažesnės partijos. 
Teip buvo Chicagos seime, 
teip buvo pirmesniuose sei
muose ir, neabejoju, kad teip 
bus šįmet seime Clevelande.

Įvesdami tiesų balsavimą, 
teisybė, sumažintume gal ant 
kiek judėjimą pačių seimų; 
kaip-kurie politikai gal ne
norėtų visai važiuoti į seimų. 
Bet tas sumažinimas judėji
mo, manau, neišeitų Susiv. 
ant blogo, bet, priešingai, 
ant gero. Delegatų galvos 
nebūtų užimtos spekuliacija 
naujų rinkimų, bet tikrai .ir 
sąžiniškai svarstytų apie or
ganizacijos reikalus. O gal 
būt ir judėjimą nesu
mažintų. Sąnariai, apsvar
stykite tą gerai!

2. Mokestis. Dabar
tinę metodą mokėjimo teipgi 
turėtume pakeisti, Jeigu ne
norime, kad Susiv. prieitų 
prie grabo. Dabar mokame 
po $2.00 ant metų ir gauna
me posmertinės $150.00. Išto 
išeina, kad kiekvienas sąna
rys turėtų gyventi nuo laiko 
įsirašymo apie 75 metus. 
Tuomet Susiv. kasa nuolat 
augtų, nes tiktai per tokį lai
ką sumoka $150.00. Bet 
kiek iš musų gyvena teip il
gai? Nė vienas! Kaipo 
mazimum galime priimti 50 
metų. Per 50 metų, mokė
dami kas metas po $2.00, 
sumokame $100.00. Iš ku*' 
imti deficitą $50.00? Proc<

to tie kasmetas sumoka^ 
$2.00, be abejonės, neatnel 
50 metų $50.00. Dabar dj 
klausimas, ar gyveną
mas 50 metų? Taigi, rejį. | 
žiūrėti, kad to deficito nebo-l 
tų, reikia jį panaikinti ir to| 
kiu bud u pastatyti 8og3 
ant tvirtų pamatų. Dib^l 
deficito dar nėra, vienok 
ilgai bus tas perviršis, o kąki 
tiktai sykį pasirodys deficį.1 
tas, tai galima sakyti, 
Susiv. dienos bus suskaitę I 
tos. Todėl reikia išrasti bal 
dą apsaugoti nuo deficito! 
kad Susiv. kapitalas nuolat! 
augtų, o sąnariai nebūtų per.| 
daug skriaudžiami. Proje$,| 
tas mano šitas: panaikyti vi. | 
siškai bertainines mokesthl 
Mokėti per metus tiek ir I 
tiek, sakysime 75c. ar $1.00 I 
administracijos iržlaikynnj | 
ir kitų būtinų Susiv. rei. I 
kali}, o posmertinę nemokyti I 
iš kapitalo, bet tegul jų I 
deda sąnariai kas berUinūl 
metų. Sakysime, šitame ber* 
tainyje mirė 14 sąnarių, U 
mokėta $2100. Sąnarių yn 
7000, taigi pripuola kiekvie- 
nam sąnariui mokėti po 30c. 
Jeigu mirė mažiau sąnarių 
per tų bernainį, tai nųnariai 
moka mažiau, kiek išpuola, 
jeigu mirė daugiau, tai mo
ka po daugiau. Bet galima 
daugumų aprubežiuoti. Pa- 
veizdan, jeigu prisieitų ko
kiame bertainyje sumokėti 
daugiau kaip 50c., tai galima 
padaryti tiktai 50c., trok
štančius pinigus paimti ii 
kapitalo; kitame bertainyje 
mirs mažiau, tai tuomet są
nariai sudeda ir trūkstančių 
sumų nuo pereito bertainie 
ir kapitalas vėl pilnas. Įsto
jimo mokesčiai ir kapitalo 
procentai butų nejudinami, 
jie visada dėtųsi prie kapi
talo ir tokiu budu kapitalas 
nuolat augtų. Beto, man 
rodos, kad Susiv. sąnariai tot 
kiu budu labiau pasididinti  ̂
Tokiu budu mokėdami, nesu’
mokėtume daugiau kaip da
bar, gal mažiau, bet turėtu
me užtikrinimą, kad kapita
las Betirpsta,bet auga.

3. Algos. Algas virši
ninkams reiktų mokėti kac 
mėnesis ir ne nuo sąnarių,bet 
paskirti tam tikrą algą 
Ypač raštininkui vertėtų mo 
keti mėnesinę algų, nes tru 
mėnesius laukti algos ne jeifc 
kas gali ir nori.

Raštininką reiktų rinkti ii 
moksląeivių, nes tuomi prisi
dėtų Susiv. prie šelpimo 
moksląeivių d a labiau negu 
iki šiol. Žinoma, reiktų rink
ti atsakantį, kuris tikrai mo
kinasi ir stengiasi ką nors 
atsiekti, o ne tokį, kuriam 
mokslas yra bizniu, nes rei
kia atsiminti, kad ir nevisi 
moksląeiviai lygus. „Vie
nam jis (mokslas) yra augš- 
ta, dangiška dievaite, kitam 
gera karvė, kuri apteikia ji 
sviestu’ ’ (Schiller). 1 ap
veikia rinkti tokį, kuris dir
ba ir pasišventęs dirbti labai 
žmonijos.

Apie Susiv. organų paduo
siu savo nuomonę kitu karta

J. Ilgaudas.

Kolionijos reikaluose.
Daug jau tilpo straipsniu 

apie rengiamų S. L. A. Tau 
tiškų namą su kolionija, 
iš tų visų raštų visgi negali
ma numanyti, ant kokių P*’ 
matų Susivienyjimas nori M 
kojioniją pastatyti, kadangi 
visuose raštuose užgriebti 
neturinti svarbos mažmoži** 
bet visai nelytėti svarb«ž*| 
Kokią todėl kolioniją S.L-A- 
nori parengti? Ar jis nofl 
turėti kolioniją, kuri P8^ 
užsilaikytų, ar gal iš jo8ti# 
si pelną turėti, ar prieglž^do1 
namą negalintiems dirbti 
neliams? Jeigu jis nor*.į 
turėti



mi nesiduoda prie lietuvių 
gyvenimo pritaikyti). An
tai Chicagoj vokiečiai turi 
savo ,, Altenheimą”. Norin
ti patilpti, moka Jam 400 
dol. ir laukia, kol namuose 
brts vieta. Namai tie yra 
mieste, kur žemė daug di
desnį pelną atgabena. Že
mės prie namų yra apie 40 
akrų. Namų užlaikymui vie
nok kas mėtas reikia diktai 
pridėti. Kas metą rengia
mas Bazaras duoda apie 
10000 dol. pelno, daugiau 
dar sudeda turtingi vokie
čiai, namai turi ka
pitalą. Turi čia ir žydai pa
senusioms priglaudos namus 
ir jų užlaikymui' reikia pri
dėti kas metai porą dešimčių 
tūkstančių doliarių.

Išvisų patilpusių organe

2) Vienbalsiai nutarėm 
Įkūrimu savo organo atidėti 
ant toliau, nes su silpnoms 
spėkoms negalima daug nu
veikti, Įkūrimas organo turi 
kaštuoti pinigų, o musų 
dabartinius reikalus atlieka 
ir svetimi, tautiški laikraš
čiai.

3) Kad posmertinė1 ir ant 
toliau pasiliktų ta pati, 150 
dol.

Mes statom seimui svar
biausio reikalu įsteigimu na
mo su kolionija. Tam daly
kui' paskiriam 115.00, ku
riuos uždirbom nuo baliaus, 
atsibuvusio 26 d. sausio šių 
metų, kurĮ parengė vietinė 
39 kuopa S. L. A. ■ Minėtą 
sumą nutarėm pasiųsti cen- 
trališkam iždininkui sykiu 
su bertainine.

Vardan 60 sąnarių,
J. Overaitis.

jeigu Jieško vien pigių dar- 
' bininkų, kad ir negerų, ap

dirbimui farmos, tai apie Ją 
nėra ką daug kalbėti. Už
tektų nupirkti farmą ir Ją 

ll^ti teip, kad Jus užlaiky- 
PlBaB kuo pigiausiai kaštuotų.

Klaosym®8 tik kas panorės 
eiti į tokį prieglaudos namą? 
Žinoma, kas kitur, šį tą kni
binėdamas, gali maistui užsi
dirbti, į S. L. A. farmą neis. 
Žmogui, (Jeigu ant maisto 
įdirba, tisgi geriau būti 
laisvam J negu suvaržytam 
prieglaudos namų įstatais.

Jeigu gi S. L. A. nori už- 
jaikyti tikrą prieglaudos na- 
nią ne tik galintiems dirbti, 
bet ir visai negalintiems (juk 
ir tokių, paliegusių, gali atsi
rasti ir be abejonės Jų yra 
Amerikoj), tai organizacijos
?anariai dabar Jau turi žin^t, raštų matyt, Jog daugumas 
kad užlaikymui tokio namo mano, kad priglaudos na- 
sanariams reiks kas metas muose patalpinti pats uždirbs 
pridėti šiek tiek pinigų; už- savo maistui, dirbdami ant 

tos kolionijos. Reiktų todėl 
manyti, kad į kolioniją turi 
būt priimanti tik dar galinti 
šiek tiek dirbti. Taigi mi
nėti prieglaudos namai butų 
panašus Varšuvos vardo ku
nigo Stašico varstotams. 
Ten priimami išeinanti iš Ii- 
gonbučių rekonvalescentai ir 
negalinti dirbtuvėse dirbti 
darbininkai. Ten yra skal
bykla, stalioriški, kurpių 
varstotai. Išdirbinius perka 
kontraktorius. Čia darbinin
kui apskaitomas Jo darbas: 
į eina maistui, o | pasilieka 
naudai priglausto, tą savo 
uždarbio dalį Jis atsiima išei
damas. Bet ir čia iš pri
glaustų vien darbo neužsilai- 
ko varstotai; Jie laikosi iš 
užrašo Stašico, kurio suma 
siekia 300000 rublių, taigi 
varstotai užsilaiko iŠ palu- 
kenų nuo tos sumos, o gali 
užlaikyti tik t 60 apsilpuėju- 
sių darbininkų, kurie, vie
nok, šiek tie pasveikę, sten
giasi kuo greičiausiai aplei
sti varstotus. Daktaro pa- 
gelbą turi dykai, Amerikoj 
gi to nebus, kadangi čia no
rinčių dykai pasidarbuoti 
daktarų, turbut, nėra.

Yra Varsavoj ir negalin
tiems dirbti paralitikams na
mai. Jų užlaikymui eina 
kas metas apie 30000 rublių. 
Farma, kokia Ji nebūtų, ne
gali tiek pelno duoti.

Susivienyjimo sanariai to
dėl turi žinoti, kad ne pakaks 
nupirkti farmą, nors Ji turė
tų ir plotus mažais medeliais 
apžėlusius, nors joje butų 
kalvutės ir valtis pasivažinė
jimui, bet užlaikymui kolio- 
nijos sii; prieglaudos namu, 
Jeigu Susivienyjimas mano 
tokius namus parengti, reiks 
kas metai pridėti porą tūk
stančių doliarių. Kur gi bus 
tokia kolionija nupirkta, ar 
ten, kur žiemos laike būva 
didesni ar mažesni šalčiai ir 
sniegas, tai mažmožiai; vietų, 
kur dėl klimato lietuviai ne
galėtų gyventi, ypač šiauri
nėj ir vidurinėj daly j, nėra 
ant plotų Suvienytų Valsti
ją

Todėl, svarstant klausymą 
parengimo kolionijos su prie
glaudos namu, reikia užsi
imti svarbesniais namų rei
kalais, o mažmožius, netu
rinčius svarbos, galima visai 
palikti. Svarbiausias gi klau
symas—kaštai užlaikymo to
kių namų. ,

SoTD&B*

Nutarimai 39 kuopos 
Sus.Liet.A. Gilbertou, Pa.

1 1) Nutarta vienbalsiai, kac
1 turime stengtis visos kuopos

S. L. A., kaip galint, kad 
greičiau butų įrengtas prie
glaudos namas su kolionija, 
nes tas milžiniškai pakeltu 
musų garbingą organizaciją. 
Teipgi geidžiam, kad komisi
ja praneštų, kuri iš nurody
tų vietų butų tinkamiausia, 
nes p. Lažauskas iš S. Boston .
daug užėjo tinkamų vietų. I tikro pamatys delegatai, kad

laikymas ypač paliegusių I 
kaštuoja ue mažai net tiems, i 
kurie praktiškiau už mus 1 
griebiasi darbo ir įvikdinimo i 
užmanymų. i

Tuom tarpu klausymas ’ 
kaštų rašančių organe nebu-. 
vo pakrutintas. Vieniems pa
tiko rekomenduojama farma j 
todėl, kad yra upelis ir vaTj 
tie, kitam, kad ten lyguma* < 
arba maži medeliai. Kitiems 
vėl nepatinka vieta todėl, 
kad aprinktoj .vietoj oras 
šaltas ir sniego daug. Tuom 
tarpu Juk lietuviai paeina iš 
krašto, kur teipgi šalčio ir 
sniego netrūksta, jiems todėl 
klimatas su žiema daug svei- I 
kesnis negu be žientos. Kli- , 
matas ęi New Hampshiro ir 
Illinojaiu ne labai skyriasi, 
ypač lietuviai negali labai to 
skirtumo pajusti. Taigi visi 
pritarimai ir prieštaravimai 
paremti ne ant svarbių moty
vų. i

4 Vien p. Strimaitis pa- 
K kėlė klausymą užlaikymo 
I kaštų, Jis vienok savo išlaidų i 

■ apskaitymą parėmė ant išlai
dų Schuylkill paviečio prie- 
gloudos namų; bet to prie 
rengiamų S. L. A. negalima 
pritaikyti, kadangi paviečio 
namai užlaikomi priversti
nais mokesčiais gyventojų, 
musų gi Susivienyjimas to
kių pastovių įplaukimų, pri
verstinų mokesčių neturi. 
Ne svarbiausiu yra pirkimas 
kur nors farmos: kur kas 
svarbesniu yra, kaip paskui 

'tąnupirktą prieglaudos na
mui farmą užlaikyti, ką iš 
Jos norime padaryti. Ne
praktiškai darbą vedant, la
bai lengvai gali atsitikti, kad 
Susivienyjimo pirkta farma 
pateks vienai ypatai ir išviso 
užmanymo nė organizacija, 
nė musų paliegėliai, nė musų 
tauta naudos neturės.

Svarbiausiu yra, ką Susi- 
rienyjimas mano daryti ir 
kaip savo mierį įvykdinti? 
Iš visų raštų patilpusių mu- 
Bų laikraščiuose matyt, kad 
rašantiejie dar pats nežino, 
kas turi būt tasai tautiškas 
Damas su kolionija. Tas ir 
yra silpniausia visy užmany- 

> tuo dalis, kad rašanti dar 
pats nežino, kas ir kam turi 
būt kolionija ir prieglaudos 
Damas; nieks nekliudo klan
inio, kas tuos namus turės 
užlaikyti. Rašanti žiuri, kad 
kolionija butų arti miesto, 
k*d galima būt jos produk
tus kuo brangiausiai parduo
tu kad iš farmos organizaci
ją gal dar turėtų pelną. 
Tuom tarpu, Jeigu tai bus 
tikroj prasmėj prieglaudos 

■* Damas, ne tik produktų ne
galima bus parduoti, bet jų 
dar reiks pripirkti. Išmaiti- 

į *?®ui vienos ypatos, turbut, 
teikia mažiausiai 8—10 akrų 
Šėmės, imant vidutinišką jos 
^iaingnmą.

L Amerikoj visokių
prieglaudos na- 

fcyBLr*(pa vietų 'užlaiko-

k- ’■

Yra

Apie studentų urėdus.
Matėme laikraščiuose pa

geltą užmanymą, Į apmoka
mus urėdus organizacijų 
rinkti vien studentus, nes 
studentai ėsą tautos ateitis, 
šganymas.

Iš šaltinio tų užmanymų 
galima suprasti ir pasisemti 
mastavimus: ar ištikro apmo
kami organizacijose urėdai 
privalo būt pa vesti studen
tams, kad jiems tuomi pri- 
gelbėti, nors už jų darbą už
mokant. Iš dalies parėmi
mas butų geras neturtingam 
studentui, bet organizacijai 
ne visame tas butų gerai. 
Organizacija su kokiais 800 
sąnarių galėtų pavesti darbą 
studentui, jeigu konstituci
ja daleidžia nepilnamečiams 
hrba ne ukėsams šalies užim
ti urėdą ypatingai sekreto- 
ryetės. Tokį darbą terėtų 
studentas atidirbti nors ir 
vakarais. Bet prieikime prie 
sekretorlško urėdo dabarti
nio Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj. Ar čion studen
tas ir auksinis gali išpildyti 
sekretoriaus priderystę? Dvi 
priežastĮs studentus 'Į tą urė
dą nedaleidžia. 1) Studen
tas retas turi ukėsiškas Su
vienytų Valstijų popieras, 
kurių musų konstitucija nuo 
urėdninkų reikalauja. 2)Stu- 
dentas dienomis užimtas lek
cijoms, dą parsineša namon, 
vakarais lavinasi; kada gi 
Jam dirbti darbas, prie kurio 
vyras, kaip garnys ant lizdo, 
turi tupėti ištisą dieną? Ži
nome daugumas, kad centrą- 
liškas S. L. A. sekretorius 
kasdieną apsikrovęs popiero- 
mis, Jas turi apdirbti, Jeigu 
neištesa ar nesuspėja, turi ir 
naktimis padirbti; apart dar
bo knygose, diena Į dieną tu
ri po keletą, arba kelioliką, 
gromatų su atsakymais ir 
klausinėjimais išrašinėti. Ar 
gi tai čion studento darbas?

Taigi, trumpai apmislinus 
priderystes studento mokslą 
einančio, ir priderystes cent- 
rališko S. L. A. sekretoriaus, 
aiškiai suprasti galima, kad 
studentai tokiose didesnėse 
organizacijose apie urėdus 
mislyti negali, nes niekad 
neišpildys, ir apmąstęs, bent 
studentas tokio urėdo patsai 
nepanorės; studentystą pa
metęs, tai galėtų, bet niekas 
to daryti neapsiims.

Visi supranta, kad studen- 
. to einančio mokslą be pinigų 

žingsnis pilnas kartybių, bet 
su urėdais gelbėtis teip pat 
negalima. Urėdas didelėje 
organizacijoj reikalauja pil
no ištiso darbo, tai ne vaka
rais davimas mažiems kore-
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peticijų.
Užmanymas, kad studen

tai užimtų urėdus organizaci
jose, turbūt, išlindo iš paties 

■ kokio studento, plunksnos, 
ypatingai dabar prieš XXII 
seimą, o jeigu ne iš jo plunk
snos, tai pagal diktandą, ir 

, kitaip čion nėra. Seime, iš

atsirąs koksąi nors studentas 
kandidaturdJT a n f* urėdo, bet 
delegatai, trfrbutf ne susitai
kys. •
* Prezidento? 8. Ii. A. leng
vesnės priderystėš, ir alga 
tik 100 dol.," bet'lr čia dele
gatų nuomoAB suriša rankas, 
cad studentas organizacijos 
ne gali būt prezidentu nors 
r gabiausias.

T. Astramskas.

Iš 8o. Omaha, Nebr.
Viešame susirinkime 87 

kuopos 8. L. A., 11 d. šio 
mėnesio, apšnekėta reikalai 
iŠ. L. A. Vienbalsiai musų 
tuopa užgyrė statyti seimui 
šiuos reikalavimus:

1) Prieglaudos namui su 
kolionija, greitesniam sūri u- 
rimui atsakančios sumos pi
nigų ir greitesniam įsteigi
mui tos teip reikalingos insti
tucijos, kad kiekvienas nau
jas sąnarys, {stojantis į orga
nizaciją, (mokėtų nemažiaus 
50 centų, teipgi senas sana. 
rys įmokėtų 50c. kas metai, 
>er neaprubežiūotą laiką, kol 
atsakanti suma pinigų susi
rinks.

2) Padaryti nors dviejų 
skyrių posmertinę: taigi pa- 
ikti senąją, ir pakelti iki 

$300, žinoma, padvigubinant 
ir mokestį sąnariams, kurie 
reikalautų dvigubos posmer- 
tinėd Mat, norint,pritrauk
ti daugiau sąnarių ne visa
da galima, daugumas atsisa
ko dėl mažos posmertinės, ir 
rašosi prie svetimtaučių drau
gysčių.

8) S. L. A. turi išleisti sa
vo locną organą, kaštams pa
imti dalį sumos iš . tautiškų 
centų, arba pakelti tautiš
kus centus ikf 50c. metams, 
už ką būt galima išleisti gra
žų organą ir kiekvienas sąna
rys turėtų jį gauti už dyką 
be jokio extra primokėjimo. 
Išleidimą organo palengvin
tų apgarsinimai: esant skait
lingai cirkuliacijai, daug ra
stųsi norinčių gareintis, ir 
pusėtiną kainą mokėtų už 
apgarsinimą.

4) Suvienyti kuopas ir 
draugystes po prieglauda vie
no paparčio, naudai ir labui 
sąnarių suteikiant pašelpą 
ligoje. Tokio suvienyji- 
mo plianas lengvas ir papra
stas, o jis duotų trigubą 
naudą sąnariams S. L. A. 
Musų kuopa 87 įvedėm šel
pimą viens kito ligoj. Tam

Musų garbinga organizaci
ja platinas, tarpsta ir auga; 
augant, reikia ją gerinti, ge
rinti Jos rėdą ir sistemą. 
Augant skaitliui sąnarių, di
dinas ir turtas. Kaip iki 
šiol visur pas mus buvo pa
protys reikalauti nuo apšvie- 
stesnių ypatų, kad Jos mums 
tarnautų ir dirbtų dykai, 
arba pusdykiai, niekur ir nė 
vienam mes neatlyginom pri
gulinčiai už jo darbą: paski- 
riam atlikti kokius reikalus, 
paliepiam gerinti sistemą 
musų organizacijos, palie
piam plėtoti, bet pamirštam, 
kad duonos visų dienų mums 
visiems reikia užsidirbti. 
Menkai apmokėdami tokiai 
ypatai, atimame ir energiją 
ir norą darbuotis visų labui, 
nes tie visi pamiršta ir ir ne
atlygina,kaip reikia,už darbą.

Brolei Brangus! Šaukiam, 
kad Amerikoj visi lygus. 
Bęt teip bešūkaudami, nesi
stengiame ištikro susilygin
ti su kitais sąnariais draugi
jos. Besilygindami su kitais, 
vis užpakalyj kitų slenkam, 
kaip mažas kūdikis, kuris, 
vos ant kojų atsistojęs, maty-. 
damas būrį greitai bėgančių 
vaikų, šaukia, klykia, dras
kos rankutėms ir savo galvoj 
bei dvasioj mano, kad ir jis 
teip greitas, ir jis teip grei
tai bėga. Bet tai tik vargšas 
kūdikėlis! Mes Jau ne kū
dikiai, ne vaikai, mes tvirti 
kunu ir dvasia; bukime todėl 
tvirtais ir darbuose, neatsiti
kime nuo kitų draugijos gai
valų. Paliepdami, kaip sa
kiau, apšviestesnioms ‘ ypa
tumą atlikti musų viešus rei. 
kalus, pasirūpinkime geriaus 
atlyginti Joms už darbą, tą
syk nereiks išmetinėti ir ru- 
goti, kod nenori atlikti musų 
reikalus. >

Mus čia Amerikoj yra, ga
liu sakyti drąsiai, pusė mili 
jono. Mes kas metai nema
žą sumą užmokame kunigė
liams už nuodėmių atleidimą, 
bet išganymas musų velės 
visgi mums patiems pave
stas. Nors su kunu gyvenam 
ant šios ašarų- pakalnės, ir 
musų kūnas daugiaus reika
lauja pagelbos, bet Jam neau- 
kaujame nė tūkstantinės da
lies to, ką galėtume, neturi
me ne noro šelpti kūną viens 
kito. Brangus broliai, žeug- 
kime pirmin.

Prezidentas 87 kp. S. L A.
A. Jokubka.

tikslui mokame 25c. mė
nesyj. Vyrai ir moters turi 
lygias tiesas. Duodame pa- 
šelpos $4.00 sanvaitėj. Ko
dėl tad negalima butų su
vienyti kitas kuopas tokiems 
bei kitokiems mieriams? 
Musų pjjanas toks: Visos 
kuopos 8. L A. pirma turi 
įvesti savitarpinį šelpimą li
goj prie atsakančio mokesčio 
įstojant ir mėnesinių; toliaus 
mokestį taikyti prie pašei- 
pos, kokią sau paskirs san- 
vaitėj laike ligos. Daleiskim, 
turintis pašelpą 8o. Omahoe 
sąnarys apleidžia miestą ir 
persikelia Į Chicagą,arba kur 
kitur. Išduodam sąnariui pa- 
liudyjimą, jog jis pilnai užsi
mokėjęs. Sąnarys kp. 87 
dpsirgo būdamas Chicagoj, 
kp. 87 jo negali sušelpti, nes 
jo padėjimo nežino, tai chi- 
cagiečiai turėtų Jį aprūpinti 
ligoje ir mirus palaidoti. 
Bet ligoj pašelpą mokėtų ne 
iš savo iždo, tik išreikalautų 
nuo 87 kuopos ir išmokėtų 
sąnariui 87 kuopbs pašelpą; 
teip apseiti turėtu ir South 
Omahos kuop# su fchicagiečiu 
bei kito miesto sąnariu.

Tokiu budu jau baimės jo
kios nebūtų, kad sąnarys ko
kią šelmystą iškrėstų savo 
draugystei, kaip kad dabar 
tankiai atsitinki. Ir nauda 
butų dviguba, nes ir sąnarys 
jaustųsi sušelpta, aprūpintu, 
ir draugystė bei kuopa butų 
užganėdinta.

Toli atsiliepė griausmas; 
kokia tai požeminė jiega su 
neišpasakytu smarkumu ati
darė žemę, ir kaip vulkanas, 
išmetė ant paviršiaus degan
čią masą.

Pakilo ties mėlynoms jui^ių 
gelmėms raudana pazara ir 
savo durnais užvilko mėlyną 
dangų.

Išsisklaidė supuvęs sieros 
ir kraujo kvapas, ore Jautėsi 
mirties paputimas.

Ant horizonto, toli, pasiro
dė Juodas šešėlis besiartinan
čios minios, nuo kurios ėjo 
neišpasakytai sloginantis 
k vapas.

Besiartinant toms minioms 
prie augštų, apšviestų caro 
rūmo langų, gerai galima 
buvo matyt esybę, kuri pla
tino persigandimą terp žiu-< 
rinčių. Buvo tai Jūrės su
stingusio, pūvančio žmonių 
kraujo, Juodas, leidžiantis 
nepakenčiamą smarvę krau
jas plaukė vis artin ir artin 
prie rūmo, o ant Jo kelio vi
sa gyvybė mirė ir puvo. 
Tuose kraujuose, vietoms 
dar nesustingusiuose, < gar
siai, kaip įsiūbuotos Jūrių 
vilnys Į krantus muša staug- 
damos ir ūždamos, trankėsi 
ir stūksojo nukankytų lavo
nai su išsukinėtoms ran
koms, sulaužytoms kojoms, 
subadytais pečiais ir sudau
žytoms galvoms. Matyt bu
vo nukandžioti ir išspiauti 
liežuviai, mirkščiojančios 
akys, iš sudaužytų galvų pal
tais šlakais plaukė ant pa
viršiaus tos biaurios masos 
žmonių smegenys. Pamėly
navę viduriai, kaip žalčiai, 
laikėsi, apsivynieję, lavonų. 
, | Lavonų tų buvo daug, la
bai daug; matyt buvo ir ma
ži vaikai su sutrupintoms 
galvutėms, su įkaltoms į akis 
vinimis.... Šimtai, tūkstan
čiai. Baisybė!.... nes vis 
daugiau jų čia plaukė.

Ties visa ta masa koki ten 
ūkai kįlo ir plaukė drauge 
prie rūmo.

Jau ji arti.... prie rūmo 
muro. Girdėt barškinimas, 
dantų griežimas, šnabždėji
mas, murmėjimas pereinan
tis į keiksmą. Lavonai kįla; 
skeletai su išsižiojusiais dan
timis, ir matomoms lomoms 
vietoj akių ir nosų kelia savo 
kaulines rankas ir grūmoja.

Lavonai atgijo, keliasi. 
Kaip gi Jų daug! Buvo ten 
lavonai visokių tautų; lietu-

Iš Brooklyn, N.Y.
Besiartinant seimui 8. L. 

Amerikoj, matyt organe vi
sokių įnešimų. Todėl ir aš pa
duosiu Įnešimą prigulėjimo Į 
Susivienyjimą mažų vaikų. 
Ar ne butų naudingu, kad 
Susivienyjimas dideliuos 
miestuos, kaip tai: Brookly. 
ne, New Yorke ir kitur pas
kirtų žmogų, pereiti per lie
tuvius ir užrašyti vaikus į 
Susivienyjimą? Iš to butų 
nauda Susivienyjimui ir 
žmogui, kuris tuom užsiimtų. 
Man gyvenant Brooklyne, 
daug kartų pasitaikė šnekėti 
su žmonėmis, kurie norėtų 
prirašyti savo vaikus, bet ne 
žino nė kur, nė kada kuo
pa laiko susirinkimus.

V. Vaidelis.

Mane, Tekel, 
Fares.

IŠ MASKOLIŠKO LAIKRAŠČIO „Vo- 

lia”, išeinančio Japonijoj.
Krašte gražios gamtos, 

kvietkų viešpatystėj, buvo 
puikus rūmas. Toli matyt 
mėlynos Jūrės, kurių gelmė
se žiūrėjosi mėlynas dangus. 
Aplinkui puikus t kvapai 
siuntė rūmo gyventojams 
auksinius skpnus. Rodėsi, 
kad rūme viešpatavo tikra 
laimė, kokia tik gali būt ant 
žemės.

čioms gimdymo, būtybės ir 
mirties!

— Paimk paslepiančią ke
purę ir pereik terp tavo val
džiai atiduotų tautų. Jeigu 
yra dar nors truputis smege
nų tavo galvoj, jeigu dar šir
dis plaka tavo šaltoj krūti
nėj, tai pamatysi gyvenimą 
tokiu, kokiu jis yra iš tikro; 
ne tą gyvenimą papuoštą ro
žių žiedais, padailinta fon- 
tanoms, esančioms po lan
gais tavo rūmo, — kitokį gy
venimą, paprastų žmonių gy
venimą, pilną darbo ir nepri
tekliaus, pilną apsirikimų ir 
ašarų, kaip pilni aukso tavo 
aruodai.

— Ar girdi tu, prakeiktas 
žmonių tavo gimtinio krašto, 
šauksmą musų nusiminimo!... 
Buk prakeiktas, kraujas ta
vo ir tavo satrapų pralietas 
šaukia atmonijimo! Tautos 
vaikai atmonys tavo vaikams 
už kraują Jų tėvų pralietą 
laikuose, kada Jie stengėsi 
išsiliuosuoti iš nelaisvės re- 
tėžių.

— Tu pakeliai brolį prief 
brolį, sūnų prieš tėvą. Tu 
užmušėjas gabiausių tautoi 
sūnų. Tu užmušiai tūkstan
čius, ažkankinai šimtus tūk
stančių, mirtinai nuvarginai 
milijonus!

Prakeikimas tavo valdy
mui, kuris milijonus liuosų 
žmonių padarė nelaisviais, 
kuris priėjo iki tokiam ne
dorumui, kad. rodosi, milijo
no centnerių kuju * sudaužo 
vienybė ir laimę tautų.

Prakeikimas tau kraugery, 
kuris šimtus tūkstančių žmo 
nių varai į tolimus rytus ant 
tikro pražuvimo, kad tik sa
vo ambicijai užgana padary
ti, kuris supiudei tautas 
teip, kad brolis į brolį žiuri 
su didesniu nekentimu negu 
išalkęs vilkas į vilką.

Ar atmeni tu tą dieną, ka
da žmones, su kryžium ir vė
liavoms ir užsitikėjimu, su 
-giesmėms lupose artinosi 
prie tavo puikaus rūmo, ku
riame išmėtai pusę viešpaty
stės įplaukimų? Tąsyk tu 
galėjai susijungti su žmo
nėms į vieną ryšį, galėjai 
Jiems sugrąžinti ką kaltai 
esi, taigi laisvę ir tiesas. Tu 
priėmei savo žmones, bet 
kaip? Taigi karabinų šū
viais, durtuvais ir kazokų 
kančiais!

Tauta geidžia laisvės, bro
lystės, lygybės, jai nėra len-

viai, latviai, lenkai, masko
liai, gruzinai, Jakutai, kirgy- 
zai, finai, žydai.... Buvo 
ten lavonai visokio amžiaus: 
pailsę po gyvenimo našta 
seneliai, drąsus ir drūti vy
rai, teipgi moterys, Jauni
kaičiai, vaikučiai iš po moti
nų širdžių. Bet daugiau
siai buvo lavonų tokių žmo
nių, kurie, dirbdami nuo ry
to iki nakčiai, ne pakėlią pa
lenkto savo sprando.

Už tų matyt buvo tie, ku
rie nešė savo vėlę ant aukuro 
tautos labo ir žuvo kovoj už 
laisvę su tironais gimtinių 
kraštų. Visi ėjo su klausi
mu ant lupų: „Kas gyvena 
tame puikiame rūme, kas gy
venimui atėmė geriausią Jo 
dalį, kas plėšia žmonėms ra
mybę ir laisvę... .T’

Lavonai apsiaučianti rūmą 
rėkavo be tvarkos, rodėsi, 
lyg kad savo rėksmu norėjo 
išgriauti kybantį ties Jais, 
dūmų uždengtą, dangų. Jų 
balsuose girdėt buvo vaitoji
mai baisių kankynių, nesu
valdomo piktumo sujungto 
su tvirtumu ir pasižadėjimu.

— Buk prakeiktas, tu! — 
girdėt buvo aplinkui. — Buk 
prakeiktas.... prakeiktas!

— Spangas idiote, atida- 
rykie savo akis, numesk nuo 
jų raištį cariškos puikybės, o 
pamatysi žmonių gyvenimą 
be grąžinimo Iliuzijos, bet 
tikrą, koks jis yra, su jo 
džiaugsmais, ašaroms, kau

kų, lietuvių, maskolių, rusi
nu — yra tik žmones, gyvos 
esybės, atstovai proto ir švie
sos.

Kiekvienas iš tavo ,,atsida
vusių pavaldinių" noriai 
įkaltų peilį į tavo krutinę, 
jeigu ne tamsumas ir nesu
pratimas kareivių, kurie plie- 
niuių durtuvų siena apsiau
tė skęstantį smoguriavimuo- 
se tavo rūmą. Kiekvienas iš 
tavo ,,atsidavusių pavaldi
nių” žino gerai, kad tavo ir 
tavo satrapų neužkenčiama 
revoliucija paėmė mažiau 
aukų negu vieni metai tavo 
,,maloningo” viešpatavimo, 
nes tu kiekvieną dieną, kiek
viename laike, beveik kiek
vienoj minutoj geri tautos 
kraują. Kiekvienas tavo 
bliudas aplaistytas žmonių 
ašaroms ir prakaitu. Lėbau
ji tu ant žmonių kaulų!

Tau reikalingi kareiviai, 
tu su ramia saužine atimi su- 
uus mirštantiems badu tė
vams ir motinoms.

— Ciecoriau! Tėve tavo 
vaikų! Herods Judeoj ma
žiau išskerdė vaikų negu tu. 
Herods išskerdė 40 tūkstan
čių nekaltų Jaunikaičių, o tu 
milijonus, supranti, milijo
nus! Per penkioliką tavo 
viešpatavimo metų tiek pra
lieta nekalto kraujo, kad 
jame galėtų paskęsti visi ta
vo rūmai, vaikai, pati ir ino« 
tina.

— Pažiurėkie, kruviuasii



Hecoriau, per langus tavo 
rūmo Į laukus ir girias, Į kai
mus ir miestus!

— Sunki darbo našta sle
gia ten kiekvieną, žmonės, 
kaip skruzdelės,dirbdami nuo 
šviesos liki tamsai, veržia sau 
iš lupų duonos šmotelį keik
dami turtus ir perteklių didž
turčių.

— Ar matai tuos žmonis

LIETU VA>
................L , .....—

Orisson Svett-Marden
Gyvenimo Mokykla.

Lietuvių kalbon išvert# K. Žegota.

darbo nukankintus, o teip 
pavargusius kaip varpos be 
grudų! Kad tai galima būt 
lašais tavo kraujo juos paso- 
tyti! Kad nors kartą malo
ninga saulute apšildytų tuos 
žmonis paalsintus mirtino ru- 

- - ’ pėsčio apie rytojų, tai nors 
kartą jie pamatytų,kaip gra
žus yra gyvenimas ir svie
tas.

— Tai žmonės, tauta trau- 
r . Ida kovon, kovon su tavim.

Ji savo jiega iškovos geresnį 
gyvenimą ir teises Būti lai
minga. Ji tą apturės bran
giu savo krauju. Dar daug 
jo ištekės, dar daug reiks

- aukų, bet ateis valanda, kad 
visk^apturės, už ką kovoja: 

.taigi laisvę, teises, tąsyk ap
sivilks džiaugsmo rūbais, gie
dos laisvės giesmę.

—- Į kovą todėl.... Į ko
vą suspaustoms eilėms! Ko
voj iškovosime musų teises....!
. — Iškovosime!

Ir kruvina siena metėsi 
prie slenksčio caro rūmo!

— ■” /-.j"" ————

Redakcijos atsakymai.
Sąnariui 148. kuopos Mon- 

trealyj. Proteste Tamista 
patvirtini iš dąlies, kad susi
rinkime ištikro tvarkos ne
buvo: Tai prieš ką tas visas 
protestas?

Nno redakcijos.
Kadangi šitą. sanvaitę at

siųsta daug raštų ypač Susi- 
vienyjimo reikaluose, tai vi
sų negalima' buvo patalpinti. 
Užsilikę patilps sekančiame 
numeryj.

IŠ VISUR.
| Viename Konstantinopo- 

liaus ligonbutyj pasimirė li
gonis. Prie ligonbučio yra 
ir bepročių dalis, nepavojin- 
giejie ligoniai atlieka viso
kius darbus. Vienas iš to
kių bepročių, atėjęs į numi
rėlių kambarį ir radęirten ne
gyvėlį, sumislijo šposą iškir
sti. Jis pakavo jo į spintą 
negyvėlį, o pats atsigulė jo 
vietoj,nuduodamas negyvėlį. 
Neužilgio paskui į tą ruimą 
atėjo kunigas atlikti pamal
das prie numirėlio. Jam be
simeldžiant, gulintis ant sta- 

* lo numirėlis su sykiu suriko 
ir šoko ant persigandusio ku
nigo. Po valandai ligonbu
čio tarnai rado numirėlių 
ruime ant grindų apmirusi 
kunigą, o numirėlis prapuo
lė. Tik suradę kūną uždary
tą spintoj, suprato, kas čia 
atsitiko.

| Ant durnos pakvietimo, 
atkako Peterburgan iš bado 
apimtų Maskolijos apskričių 
kunigaikštis Lvov, geriau
siai pažystantis prietikius 
tuose kraštuose, bet iš pra
džių rando šnipai nenorėjo
leisti į Tauridos rūmą. Ka
da gi po ilgam laikui įleido, 
tai sekė paskui valdžios šni
pai, klausė ir užrašinėjo
kiekvieną kunigaikščio žodį.
Jeigu vienok teip galėjo at
sitikti, tai kalta ir durna, kad 
ji daleido dumon policijos 
šnipams įeiti.

| Terp Išpanijos ir Angli
jos padarytas sutarimas, su- 
lyg kurio: Anglija pažada 
padėti Ispanijai iš naujo su
organizuoti karišką laivynę, 
parengti tvirtynes apgyni
mui Išpanijos pakrančių, 
Balearų ir Kanariškų salų, 
kurias nuo Išpanijos Vokie-

— Leisk Tamsta supažindinti save su ponu James'u, vie
nu žymesniųjų musų piliečiu.

— Kaip Tamsta laikaisi, ponas James? — staiga už
klausė MTebster’is, žiūrėdamas į šimtus žmonių, laukian
čių paspĮusti jo ranką.

— teisybę sakant, ponas Webster’i — atsakė James 
paniurusiu balsu — ne labai gerai jaučiuosi.

— Tikiuosi, kad nieko rimtesnio nėra — tarė Webs- 
ter’is neramiu balsu.

— To nežinau, bet spėju, kad tai reumatizmas, bet 
mano žmona..

Ponis Webster’i, tai ponas Smith’as — pertraukė jį 
miesto viršininkas, palikdamas vargšą James’ą, kad pasa
kotų apie blogą savo sveikatą nė vienam neklausančiam. 
Visiškas takto trukumas padarė jį juokingu.

— Kreipkis Tamsta J prisiekusius teisėjus — tarė tū
las teisėjas į liudininką, kuris spyrėsi būtinai liudyti prieš 
patį teisiną. ,

Žmogus nesuprato ir kalbėjo kaip'ir iš pradžios.
— Kalbėk Tamsta J prisiekusius teisėjus, į žmones sė

dinčius už Tamstos ant aukštų kėdžių.
Atsikreipdamas liudininkas, žemai nusilenkė neran

giai ir tarė:
— Labo ryto ponams!
„Jeigu siunčiu žmogų, kad apžiūrėtų man arklį, tai 

tikiuosi, kad pasakys savo nuomonę apie jį, o ne kiek turi 
plaukų uodegoje — tarė Lincoln’as — kuomet jam pada
vė krūvą popierių, kuriuose buvo surašytas komiteto, kon
greso paskirto ištyrti naujus ginklus, raportas. — Reika
lauju naujo gyvasčio, kad galėčiau tą viską perskaityti.

-— Kas tai yra? — klausė Napoleon’as, nurodydamas 
į 12 stovylų kažin kokioje katedroje.

— Dvylika apaštalų — atsakė.
— Paimkite tą iš Čiohais — tarė Napoleon’as — su

tirpinkite, perdirbkite į pinigus ir paleiskite į pasaulį 
daryti gerai, kaip jų Mokytojas darė.

— Nespėju, kad Salomon’o priežodžiai butų jau tokie 
išmintingi — tarė vienas Boonn’o universiteto studentas.
— Galėčiau pats ne vieną sudėti.

. — Gerai — atsakė prezidentas Wayland’as — atnešk 
du priežodžiu rytoj rytą.

Neatnešė nė vieno.
,,Lowell’is rašo knygas ir yra stebėjimos prležasčia 

Anglijoje — pasakoja vienas Adirondack’o kilnotojas — 
bet jis nieko nemoka, nes kuomet pirmą kartą leidomės 
žemyn upe, mokėjo tik pareikalauti iš manęs, kad j>a- 
kTėiI>cIairhiivą į kitą upės kraštą, tiesiog, kad atplaukti 
ten, kur (męs visiškai būti neprivalome. Žmogų, kuris 
nemoka a;>sieiti ant upės, aš vadinu papeikimo vertu, 
bemoksliu.”

,,Ar nori Tamsta sakyti pamokslą pas mus dėl gar
bės?” Tokios buvo į tai įjos telegrama, kurią jaunas Hen
rikas Ward’as Beecher’is gavo iš krikščioniškos jaunų 
žmonių draugijos. — ,,Teip, 50 dolerių ir mano išlaidas”
— buvo atsakymas, kokį sumaningas jaunas kunigas iš
siuntė.

Montaigne pasakoja apie tūlą karalių, kuris po neti
kėtos vienintelio kūdikio mirties, supyko ant Apveizdos 
panaikindamas krikščionių tikėjimą savo valstybėje 
dviems sanvaitėms.

Takto, arba sveiko proto laimėjimas su talentu arba 
genijų v^ųr matomas. V ai pole neturėjo mokslo, o te- 
čiaus valde Angliją per 25 metus. Karulys Didysai vos- 
vos mokėjo savo vardą parašyti, kad galima butų išskai
tyti; bet tie milžinai pažinojo žmones ir dalykus ir turėjo 
praktišką protą ir taktą, kurie visuomet viešpatavo pa
saulyje.

Aleksandra perkerta mazgą, kurio negali atrišti ir 
palaiko jiegas puikiausiems mūšiams. Praktiškas žmo
gus ne tik mato progą, bet ją ir sugriebia. Nai>oleon'as 
mokėjo pats padaryti viską, kas palyti karės įrankius, ne
išskiriant parako. Povilas buvo visiems viskuo, kad ga
lėtų kai-kuriuos išganyti. Paima priguli prie stipriausių 
ir mažiausiai linkstančių medžių, o tečiaue vieton netekti 
gaivių saulės spindulių tankiose pietų Amerikos giriose, 
apsisuka apie medžius, kad įsigauti į saulės šviesą.

Tas, kuris nori išsistumti pirmyn šiame kovos amžy- 
je, turi susitikti su didžiu darbščioje pasaulio judėjimu. 
Turi užlaikyti savo protą lygsvaroje su reikalais. Negali 
būti vienu tų, kurie tyrinėja neapribotą ir graibšto nenu- 
spręstiną, bet niekuomet nemoka gyvais pinigais.

Patentų biuro Washington’e galima matyti tūkstan
čius mechaniškų išradimų, iš kurhį vienas nno šimto ne
buvo praktiškai suvartotas, ir kurio niekas nepamatys ša
lę tų kambarių, kur padaryta iš jų paroda. Daugelis jų 
yra sąvaičių, mėnesių, o dargi metų darbu žmonių, kurių 
tvėrimo gabumai privalo prirengti prie gero broliams pa
tarnavimo; bet kurie, ant nelaimės, nebūdami lygsvaroje 
su reikalingomis ir būtinomis ypatybėmis, kad duoti tiems 
išradimams praktišką vertę, draikėsi p.rie išradimų ir ma
šinų statymo, kad daryti tą, ko nieks nereikalauja, arba 
kas gali būti (vykdyta daug prastesniais ir geresniais 
budais.

Yra daugelis inžinierių, kurie moka daug daugiau, 
negu Jurgis Stephensou’as, bet tas žinojo kaip suvartoti 
savo žinias.

Tūlas kolonistą, kuris negalėjo užsidirbti aut pragy
venimo, pardavė pusę ūkio tūlam jaunam vaikinui, kuris 
uždirbo pakaktinai pinigų ant tos pusės, kad galėjo už ją 
užmokėti ir nupirkti kitą.... „Neturi praktiško proto”
— atsakė seniui, kuomet šis jo klausė, kaip gali jam sek
tis ten, kur kitam nesisekė.

Sutinkant su senais papročiais, pašaukta vieną pasto- 
rą balatųUi° mėnesį, kad pašvęstų žemę. „Ne — tarė, 
kuomet jam parodė tą žemės sklypą, — čia ne maldos rei
kia, bet įdirbimo.”

Kad pažibti žmogų tokiu, kokis jis yra, turi jį vartyti 
į visas puses, kol neapsireikš iš tikrosios pusės. Pasta
tyk jį į gerą šyiesą, kaip tą padarytum su paveikslu. Ge
rumas ir^logumas pasirodys tik tuomet, kuomet atitiksi 
atsakantį: padėjimą ir naudingą šviesą. Kaip tai musų 
mokslo (įūaugąi pakeitė vietas dabartiniame laike! Vai- 
kėsą, kurįs vadovavo savo kliasai ir buvo kitų pavyzdžio 
priežasčių pralenkė vargšas bemokslis, kurį vadino kvai
liu ir bukiu, bet kuris turėjo energiją, kas jam pagelbėjo 
prasiskinti kelią gyvenime. Kliasoje vadovaujantieji tu
rėjo teoretiškas žinias ir nemokėjo kovoti su gyvenimu. 
Dargi genijus, neveizdint į tą, kaip greitas yra jis, nepri
valo apsilenkti su tuo pamatiniu darbo įstatymu; bet turi 
sutikti, kad nenuilstent darbuotųs.

Shakespeare’as turėjo stebuklingą taktą, — išdirbo 
viską savo veikaluose. Pridavė atsakančias žymes kara
liui ir jo pavaldiniui, pašėlusiam ir juokdariui, kunigaik
ščiui ir kaimiečiui, juodam ir baltam, tyram ir netyram> 
tam kas paprasta ir tam kas gilu, gošlumams ir būdams:

Browne — o tie, kurie neturėjo supratimo apie žemės ka
muolį, valdė didesnę jo dalį.

— Buvome tarp jūsų keletą sąvaičių — saiko Kolum
bus į indijonų vadus — o nors iš pradžios elgėtės su mu
mis kaipo su draugais, dabar pavydite mums ir stengiatės 
mus iš čia išvyti. Atnešdavote mums kas rytą maisto 
kiek reikiant, o dabar atnešate labai mažai ir kasdieną 
mažiau. Didi Dvasia pyksta ant jus, kad nedarote teip, 
kaip buvote prižadėję. Kad parodyti savo piktumą, pa
matysite kaip tamsa užvilks saulę.

Jis žinojo, kad bus saulės užtemimas, nurodė dieną ir 
valandą, kada tas atsitiks, bet indijouai juo netikėjo ir 
toliau mažino maistą.

Nurodytą dieną saulė užtekėjo be mažiausio debesėlio 
ir indijonai purtė galvas, pradėdami išreikšti atvirą ne- 
pasikakinimą su valandų bėgiu, ir mažiausias plėtmelis 
neapdengė saulės. Bet netrukus ant saulės skritulio pa
sirodė juodas taškas, o nes tas taškas nuolatos didinos, in
dijonai išsigandę puolė ant kelių prieš Kolumbą, prašyda
mi jo pagelbos. Tuomet Kolumbas atsitraukė į savo butą 
žadėdamas išgelbėti juos, jeigu tas bus galimu. Kuomet 
prisiartino valanda, kurioje užtemimas pradėjo mažiulis, 
jis išėjo ir pasakė, kad Didi Dvasia atleido jiedis ir ne
trukus pašalįs visai tą biaurybę nuo saulės, betone privalo 
Ją daugiau užrūstinti. Prižadėjo, o kuomet saulė išėjo iš 
šešėlio, šokinėjo ir dainavo iš džiaugsmo. Nuo to laiko 
išpanai turėjo maistą, kiek tik jiems reikėjo.

„Sveikas protas — sako Wendell Phillips — pataria 
nusilenkti prie neišvengiamo ir juo pasinaudoti."

Anglų laisvės pamatai padėti žmonėmis, kurie nemo
kėjo savo pravardės pasirašyti.

„Talentas yra kuo-nors, bet taktas yra viskuo, nėra 
jis šeštu jausmu, bet yra tartum visų penkių gyvasčių. 
Yra tai atvira akis, graibšti ausis, geru skoniu, delikati- 
ška kvaptis ir malonus palytėjimas; yra tai slėpinių ai
škintojas, naikina sunkenybes, prašalina kliūtis.

Kada Caesar’is,išlipęs ant Britanijos kranto, suklupo, 
tuojau pagriebė smėlių saują ir laikė ją iškėlęs, kaipo lai
mėjimo ženklą, slėpdamas nuo draugų blogą būrimą, ko
kiu butų tas nelaimingas atsitikimas paskaityti galima.

Goethe, kalbėdamas apie tulus sulyginimus jo su 
Shakespeare’u, pasakė: „Shakespeare’as iš karto eina prie 
tikslo, o aš susilaikau ir protauju, ar kelias, kuriuo eiti 
ketinu, yra tiesiausias.”

Keletas akmenų Dovido rankose, kuris žinojo kaip 
reikia jie mesti, buvo daug galingesni, negu Galijoto dur
tuvas ir spėka drauge su jo nerangumu.

— Laikykitės atsargiai nuo raudonodžių — šaukė 
pasiuntinys, jodamas prie medinio Moore’ų dvarelio Ohio 
valsčiuje prieš keletą metų — ir duokite man kitą arklį 
kuogreičiausia. Išpiovė visą šeimyną palei upę praėjusią 
naktį, ir negalima žinoti kur pasikreips šiuo laiku.

— Ką męs pradėsime? — klausė poni Moore, išbly
škusi — mano vyras anądien išėjo nupirkti žiemai maisto 
ir tik rytoj sugrįž.

— Nėra vyro namie? Tai bloga! Uždaryk Tamsta vi
sas duris, ant kiek galima stipriau; užgesink ugnį ir ne- 
degk žiburio šią naktį.

Paskui užšokęs ant arklio, kurį padavė jam vaikinai, 
skubinos persergėti kitus kolonistus.

Poni Moore nuvedė jaunesnius vaikus ant aukšto, o 
paliko Obed’ą ir Joe, kad budėtų, nenoroms užleisdama 

.jiems paojingas vietas.
— Joe, atėjo! — tarė Obed’as dusliu balsu ankstybą 

vakarą, kuomet pamatė judančius laukuose taškus. — 
Atsistok šiame lange su kirviu, o aš su šautuvu atsistosiu 
kitame.

Atrišęs krepšį su kulkomis, išsiėmė kulką, bet kuone 
apalpo pamatęs, kad kulka nelenda į vamzdį. Jo tėvas 
apsiriko ir pasiėmė ne tą krepšį, kurį butų turėjęs pasiim
ti. Obed’as čiupinėjo aplinkui norėdamas patyrti, ar nė
ra spintoje mažesnių kulkų ir užtiko labai didelią dynią, 
vieną tų, kuriomis jis ir Joe naudojosi kaipo žibintuvais. 
Nusivilkęs švarką, užmetė jį ant dynios, kurioje buvo iš
plauta didelis, išsišiepusio veidas atviromis akimis, nosia 
ir ausimis ir su pagelba paslėptos po pelenais anglies, už
degė dynios viduryje žvakę.

— Netrukus pradės mūšį, jeigu duosiu jiems laiko 
— tarė suslopįntu balsu, pakeldamas pridengtą žibintuvą 
į langą. — Šviesk jiems dabar — pridūrė nuimdamas 
švarką nuo žibintuvo.

Nežmoniškas šauksmas sutiko biaurybės pasirodymą 
lange ir indijonai, baisiai išsigandę, nubėgo į girią.

— Joe, greitai! Užžibink kitą! Ar nematai, kaip tas 
juos baugina? — šaukė Obed’as.

Dar vienam ugnies veidui pasirodžius, laukiniai su
čypė ir pasislėpė girioje.

Ponas Moore’as ir rytas atvyko drauge, bet indi jonų 
jau nebebuvo.

Thvolow’as Weed’as uždirbo pirmą šilingą nešdamas 
skrynę nuo garlaivio iš New York’o uosto į viešbutį 
Broad’e. Mažai turėjo kelių, kokie šiandien atviri kiek
vienam vaikinui, bet turėjo daug takto ir supratimo. 
Mokėjo skaityti žmonių vėlėse, kaip atviroje knygoje ir 
apdirbti jas, kaip pats norėjo. Nebuvo savamylis. Trįs 
prezidentai, kuriems jo taktas ir vikrumas pagelbėjo įgyti 
tą vietą, siūlė jam anglų ambasadą, bet jis visiem trim 
atsakė.

Lincoln’as paskyrė Weed’ą, kad šis galėtų kaip nors 
išdirbti susitaikinimą su New York’o „Herald’n”, kuris 
buvo labai Europoje prasiplatinęs ir turėjo paojingą įspū
dį kaip užsienyje, teip ir Amerikoje, simpatizuodamas sa
vo straipsniuose su konfederatais. Nors Weed’as ir Beu- 
nett’as nekalbėjo tarp savęs per 30 metų, aut rytojaus po 
jų pasimatymo „Herold’as” paliko Busivienyjusiu organu. 
Weed’ą tuomet išsiuntė į Europą, kad pasistengtų sulai
kyti kenksmingą įtekmę. Francuzijos karalius prijautė 
Jungtiniams Valsčiams. Pyko, kad Cbarleston’o uostas 
buvo blokuotas, kas nedavė francuzų pramoninkams pasi
rūpinti apie bovelną. Bet, retai sutinkamas, Weed’o 
taktas patraukė karalių ir šis pakeitė kalbos toną, kuriuo 

"rengėsi prakalbėti į Tautos Atstovus. Anglija dieną ir 
naktį darbavosi rengdamasi į karę, kuomet gi Weed’as 
pasirodė diplomatijoje, netrukus visuomenės politiškoji 
pakraipa persikeitė. Kada gi jis sugrįžo į Ameriką, New 
York’as pasiuntė jam viešą ačiū už suteiktą valstybei pa
tarnavimą. Jis turėjo tokį pat pasisekimą ir reikaluose ir 
surinko turtą viršaus milijono dolerių.

—- Ponas Webster’i — tarė tūlo miesto viršininkas. 

viską tą savo įsiveizdinimo galybe sudėjo į vieną, | pn- 
veikslą, ir tą paveikslą išsplėtė ant milžiniškų audeklų. a 
Kaip kurie žmonės parodo takto trukumą, būdami kuo I ] 
nors mažiausio užgauti. Kiti padaro Don Kišoto klaidą i 1 
kovodami su malūnais, įsileidžia į ginčus su kalbėtojais ir 
išdavėjais, kurie yra persitikrinę, kad paskutinis žojH^^g 
paliks prie jų. ' Vienas didžiausių žymių WashingtoJ^ 1 
budo jiegos yra jo susilaikymas, kuomet būdavo neteigio. * 
gai užgautas arba užkabintas.

Jonas Jokūbas Astor’as turėjo stebėtiną praktišką 
protą. Laike audros Jūrėse pakeliui į Ameriką kiti kelsi. I 
viai bėgiojo po laivą aimanuodami, tikėdamiesi kas valau, 
dėlę pasijusti jūrių dugne, bet jaunas Astor’as kuorą- I 
miausiai nulipo žemyn ir visai ramiai apsivilko geriausiai! 
rūbais, sakydamas, kad jeigu laivas paskęs, o jam pasi. I 
seks išsigelbėti, tai bent išgelbės geriausius rubus.

— Talentas prie prekybos padarė tą, kad žydai nu. 
žengė toje srityje pirmyn ne tik Amerikoje, bet ir Euro 
poje — tarė vienas keleivis į žydą — ir tas talentas įgavo 
jiems tūlą pirminybę kai-kuriose prekybos šakose, iš ku- 
rių jų niekas neišstums.

— Atėjo blogai daryti, tai tiesa — atsakė jo draugas 
— bet kodėl kalbi Tamsta visą laiką apie jų talentą pro 
kyboje?

— Ar Tamsta nemanai, kad tai talentas?
' — Talentas! Ne, tai genijus! Pasakysiu Tamstai, 

koks yra skirtumas prekyboje tarp talento ir genijaus. 
Kuomet kas-uors eina į sankrovą ir tos sankrovos savinin
kui parduoda tą, ko jis reikalauja, tai yra talentas; bet 
jeigu kas-nors kitas ateis į tą pačią sankrovą ir jos savi- 
ninkui parduos tą, ko jis nereikalauja, tai yra genijus, ir 
tą tai genijų mano bendraveisliai turi.

Chinietis pažinojo knygų spauzdinimo tiesas, turėjo 
magnetišką adatą ir paraką ištisais šimtmečiais anksčiau, 
negu kitos tautos, bet neturėjo praktiško proto suvartoji
mui tų išradimų teip, kad galėtų iš jų didesnę naudą iš
traukti. O tečians anglai ir kitos Europos tautos pakeitė J 
civilizuoto pasaulio išveizdą su tų išradimų pagelba.

Taktas yra neatbutinumo kūdikis.* Nerasi jo pas 
žmones, kurie gyvena po karštais saulės spinduliais, kur 
rėdytis reikia kaip beždžionė ir kur maistas gatavas dakti- j 
liuose, riešutuose, kokosuose ir bananuose. Sveikas pro
tas Labiausia platinas ten, kur žmogus turi kovoti už būvį 
su issigaĮėjimu.

SKYRIUS XIII.

Tikėk sau ir gerbk save.
„Buk sau draugu, o kiti juo tau bus.” 

Skotų pruz^dū.

„Karalius yra žmogus, kuris gali." 
Corlįfle'cu.

„Paties sav^s gerbimas po tik?jitro 
yra svarbiausiu apinasriu pnei visus 
prasižengimus. ” Baton'at.

„Paties savęs gerbimas, kuomet tilp- 
sta tiesos ir tyrps sąžinės ribose, yra ty- 
n i vikių linksmybių versmė, kokias tik 
žmogus pažįsta.” Simmont'cu.

„Paties savęs gerbimas, savęs pažini- 
mas ir valdymas savimi yra teisybe, kurt 
valdo gyvenimą prie didžiausios pajiegoa 
įgavimo.” Tennyott'at.

„Paties savęs gerbimas, tai visokios 
doros pamalinis akmuo.”

Mt'at Htrttktru.
gerbk pats save.” 

PytKagor <u.

nužeminti, issky- 
HoUand'ai.

pačius trukumas

dorus pamaunu akmuo.”

„Pirmių-pirmiausia

„Niekas negali mus 
rus mus pačius.”

„Įsitikčjimo į mus 
yra priėžasčia ne vienos nelaimės, kuri 
su mumis atsitinka. Pajiegos įsitikčji- 
me yra pajiega, ir silpniausiais yra. nors 
ir veiklus, tie, kurie neįtiki sau ir savo 
pajtegoms.” ^ra.

Beturtis škotas audėjas paprastai kasdieną meldėsi, 
kad galėtų turėti gerą nuomonę patsai apie save. Ir vi
siškai teisingai. Ar galiu gi reikalauti nuo kitų.kad gerai 
apie mane manytų, jeigu nepaduodu jiems pavyzdžio! 
Chinietis sako> kad jis niekuomet negerbęs to žmogaus, 
kuris pats savęs negerbia. Jeigu žmonės mato, kad aš 
pats savęs negerbiu, turi tiesą atmesti mane, kaipo mela
gių, nes tvirtinu, kad ne esu vertas geros nuomonės kitų 
žmonių, kuomet jos pats apie save neturiu. Teisingumo 
svarstuvas yra kiekvienoje širdyje tokis, kad dargi žmog
žudys gerbia teisėją,, kuris aptaria jo pasielgimą, nes nuo
latinis vidaus balsas šnabžda — „teip teisingai.” Teisin
gumas niekuomet nežiūri, kas yra ant svarstuvo, kol svar- 
stuvai sveriasi: karalius, ar elgeta — vis viena.

,,Gali apgaudinėti žmones per tūlą laiką — sako Lin- 
colu'as — ar tulus žmones visados, bet negali visuomet vi
sus apgaudinėti.” Savęs apgaudinėti negalime nė per va- i 
landėlę, o vieninteliu keliu džiaugtis ypatiška pagarba 
yra užsitarnauti tą pagarbą. • Ką pamanytum apie žmogų, 
kuris apleistų save, arba mažai atkreiptų atidžios į save, o 
gerbtų labiausia savo šešėlį?

Žmonės turi tiesą žiūrėti į mane per mano ypatiškus 
akinius. Priduodame savo vertybės kainą patįs sau ir 
negalime laukti, kad kuo-nors geresniu būtumėm. Kuo- 

‘met įeini į draugiją, žmonės žiuri tau į akis, kad pamatyti 
kaip kainoji pats save. Jeigu pamatys žemą nukainojimą, 
kam turi rūpintis ištyrti, ar neklysti? Jie žino, kad gy
venai pats su savim ir privalai, geriau negu jie, pažinti 
savo vertybę.

,,Geriausias Dieve, ir kokioms rankoms aš įtikėjau 
šalies ir administracijos likimą!” — sušuko Pitt'as į lordą . 
Temple’ą, išklausęs su pasibiaurėjimu pagyrų generolo 
VVolff’o prieš jam išvažiuosiant į Kanadą. Jaunas karei- . 
vis ištraukė iš makštų kardą, sudavė juo į stalą, sušvitravo 
ore ir kalbėjo tolyn apie didžius darbus, kuriuos įvykdys.

Nesitikėjo pirmasai ministeris, kad tas gyręsis jaunas 
žmogus galės atsikelti iš lovos, sirgdamas drugiu ir ves 
kareiviją į garsų mūšį ant Abrahamo kalnų. Tas pavir
šutinis pasigyrimas buvo tik talento apreiškimu, kurį vė
liau parodė.

— Kur yra dabar tavo stipruma? — paklausė, tyčio* 
damiesi iš Stepono Colonny tie, kurie paėmę jį nelaisvėn.

— Čia! — drąsiai atsakė Colonny, dėdamas ranką H 
ant širdies.

— Akt Jone Hunter’i, dar prie darbo! — sušuko gy^ g 
dytojas, užtikęs seną anatomą prie sekcijinio stalo. g

— Teip, daktare, vargiai besurasi kitą Joną Hunter’į. I 
kuomet manęs jau nebus. I

„Apveizda per 100 metų tveria genijų dėl valstybes | 
atgimdymo, o paskui šimtą metų ilsisi — pasakė Kauuifc | 
kuris vedė pasekmingai tėvynės reikalus per pusę šin^ I g 
mečio. — Tas ir daro, kad bijausi Austrijos monarchija | 
likimo man pasimirus.” A

„Tamsta! — tarė Pitt’as 1757 metuose į kunitail^^oĮ



<aroi»hire'ą — esu persitikrinęs, kad pajiegsiu Išgelbėti 
•į Salt ir nė vienas kitos to nepajiegs.” Ir išgelbėjo.
* Liudvikas XIV tarė karų Į kunigu kurk visuomet 
klausė jo išpažinties: „Ak, viskas tas teisybe, esu nusidė
jėliu, tai nėra tame jokio ginčo, jeigu teip tvirtini; bet 
lyne Dievas du kartu pa protaus, kol sunaikys tokį, kaip 
^didį kunigaikštį.”

„Gerai išlavintas ir išplėtotas talentas visuomet bus 
ganias — sako Washington’as lrwing’as — bet nepri
ėjo slėptis namuose, tikėdamasis, kad kas nors ateis jo 
teajieškoti. Yra didelis drąsių ir visuomet pasiryžusių 
menių reikalingumas, kuomet šalę atsiskyrusių nuo kitų 
praeinama jų nepatėmijus. Bet paprastai atsitinka, kad 
įie visuomet pasiryžę žmonės turi brangias greitumo ir 
eiklumo ypatybes. Lojąs šuo kartais yra naudingesnis 
negu miegąs liūtas.

j. C. Fremont’as užbaigė savo karjeru kuone visiškai 
niinirštas, nors buvo žmogus, kurio moksliškas talentas 
davė paliuosuotą, iš llumboldt’o mirties priežasties, vietą 
Europos akademijose, kuris davė Jungtiniams Valsčiams 
Kaliforniją ir kuris užėmė vietą tarp žymiausių pasaulio 
politikų. „Užmiršo apie jį — tatė kažiukas — tik dėlto, 
įjad jam truko teisingo paties savęs nukainojimo. Turėjo 
tikrą talentą pasitraukti į šalį niekeno nepatėmytas.”

Kąs mums kartais pasirodo nemaloniu pasigyrimu, 
kituosi kartais tas yra įsitikėjimo išreiškimu į savo pajie- 
rtgką-nors padaryti. Wordsworth’as tikrai jautė, kokią 
vietą užims istorijoje ir niekuomet nesidrovėjo tą apreik
šti. Dante nuburė pats savo garbę. Keppler'is pasakė, 
kad jam vis vien, ar jo laikų žmonės skaito jo knygas, ar 
fa „Galiu laukti skaitytojų šimtą metų, jeigu Dievas 
laukė 6 tūkstančius metų vieno tokio tyrinėtojo, kaip aš.” 
„Nesibijok — tarė Julijus Caesar’is audros laike į savo 
išsigandusį kilnotoją — Caesar'į keli ir jo likimą.”

Didis protavimas apie save, teip paprastas dalykas 
pas žmones aukštas vietas .užimančius, gali būti kartais 
priverstinu. Prigimtis duoda žmogui dideles viltis bijo
damas), kad uesusikultų į klintis, kol pasieks aukštą tik- 
slą, kurį ji jam paskyrė. Įsitikėjimas į save nurodo vi
daus ypatybių pajiegas. Jis gali nurodyti, kad kas-nors 
jaučiasi atsakančiu tam ar kitom uždaviniui.

Paprastai greičiau galima pasitikėti tokiais, kurie pa
tįs sau tiki; bet jeigu kas nors neįtiki savo dorai, laikas 
yra, kad ir kiti juo netikėtų. Morališkas nupuolimas iš
laksto prasideda dvasios galybėje.

Ar Napoleon’as I, kuomet dar vėliauninku buvo, ne
tikėjo, kad jame yra pakaktinai gabumų, kad visu pasau
liu papurtyti?

Toliau bus. - ' ,

ORAS, VANDUO, SVIESA 
IR ŠILUMA.

LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCBMAN'O.

daa, bet žiedo vidurys liko baltu, neapgruz* 
do. Taigi aišku, jog liepsna iš kraštų smar^ 
kesnė negu viduryj. * ' H

Ištirkime vidurinę, sakesniąją liepsnos 
dalį. Tam tikslui atsargiai įleiskime už* 
lenktą stiklinę dūdelę į melsvąją liepsnos 
dalį tiesiog ties degančios žvakės knatu. Dū
delė prisipildys baltais garais, kuriuos gali
me surinkti stiklinėj retortoj.

Aptemdinimas liepsnos. Sutirštintas oxygenas. 
Sudegimas geležies. Drummondo šviesa.

Męs jau kalbėjome, jog liepsnos vidu
ryj, dėl stokos oxygeno, nėra pilno degimo. 
Jei£u męs Į liepsną, stikline dūdele, pradė
sime pusti, arba, kitaip sakant, jeigu Į ją 
pateisime orą, tai angliadarys sudegs tuojaus 
bešidarymas ir per tai liepsna aptems. Ta 
ilfl'dji, trikampė liepsna daug karštesnė ne- 
gii) šviesioji, kadangi tokioj degančios me- 
degus sudega ne tik iš liepsnos kraštų bet 
ir jos viduryj. Ant to remiasi vartojimas 
tarpinimo dūdelės.

T.ie|»na tarpinimo dūdeles.

Jeigu gi vietoj oro, per tarpinimo dūde
lę, Įvesti tyrą oxygeną, tai pamatysime įsta
bų apsireiškimą. Paimkime cilinderį su su
tirštintu po spaudimu 100 atmosferų oxyge- 
nu. Atidarykime cilinderį ir pa leiskime iš 
jo oxygeną ant gazinio žiburio; liepsna jo 
tuojaus aptemsta ir susitraukia. Tempera
tūra liepsnos tos teip didelė, kad joje gali

ama Įkaityti visokius kunus iki 2000° C. ir 
Idaugiau. Tokioj liepsnoj tirpsta visi meta- 

Nuvedimvs garų n»io žvakės liepsnos vidurio. l®i, tame ir platina, kuri tirpsta karštyj
tu iv b- i • n : v • -i H 70° C.. Uždekime kitą žvakę ir įleiskime į mel

svąją liepsnos dalį tokią jau stiklinę dūdelę, 
bet palikime kitą jos galą atidarytą, kad jo
je susirinkę gazai liuosai galėtų išeiti Į orą. I 
Gazai tie pasirodo degančiais. Prie to męs 
patėmijame, jog žvakės šviesa eina silpnyn. 
Taigi aišku, jog viduryj žvakės liepsnos yra 
deganti gazai. Kietoji, deganti modega žva
kės, sutarpinta liepsnos, pakilusi knatu 
augštyn, persikeitė į gazą. kurį, dūdele, męs 
galime nuvesti šalin, surinkti retortoj teip- 
jau kaip ir žibinimo gazą iš dirbtuvės dū
domis galime išvadžioti po namus.

Pirmoji meile.
Aš siekiau prie idėjos augštos, •
Jai visais jausmais ir širdžia atsid uodams;
Aš klausiau vien užduoties griežtos, 
Savo siekiams, laimei vilčia nemeluodama.
Viską: darbus, spėkas ir mislis
Taikiau, aukavau mieliausiam būtinumui;
Nedaleidau niekad, kad dalis, 
Kliuvus į sunkybes, lenktus netikrumui.
Aš, kaip paukštis laisvas ir smagus,

- Kur tik noriu, galiu lėkti jiaplasnodams: 
Atviras man svietas ir dangus, 
Iškilimą man teka kliūčių neatbodams.
Bet širdis jauna, ugnies pilna,
Saulės meilės spinduliais šviesiai žibėjo:
Mane rišo, kaip naktis diena, 
Stipriai traukė ten, kur siekti neturėjo.
Sykį gražią gėlę sutikau:
Jpžydėjo meilės keru stebuklingai;

/Aš patrauktas josios palikau,
Nors spyriausi prieš viliones sumaninga!.
Ji akelėms vėrė kaip peiliu,
Žodžiais, veiksmais traukė, kaip medum viliojo;
Aš jaučiau — ji kando lyg gyliu, 
Bet nurodžiau, jog manęs neįgaliojo.
Tartum sakė meile, akimis:
„Viskas niekis prieš tą karštą meilingumą, 
Prieš tuos bučkius meilės lupomis: 
Eikš, tau jaisiais aš suteiksiu laimingumą.”
Bet man tikslas mano vis rupėj’,
Nors ir meilę buvo sunku apgalėti:/

" Bet ji pergalėta būt turėj’, 
Nes tik tikslas man reikėjo pamylėti.
Aš, palikęs jąją, pasprukau,
Kad laisvai galėčiau idėją atsiekti.
Bet, vienok, didžiai apsirikau, * "
Nes jos gylių nuodai širdį ėmė siekti.... r*
Kasžin kuom aš pririštas buvau . £
Ten prie tos gėlės, ką meile man kvepėjo.] ■ < 
Greit aš meilės jausmais apsirgau; <
Jau be jęs širdis apseki negalėjo....
Jau sustingo rankos ir smagums,
Aš jaučiausi pančius rišančius jautimą,
Dingo visas gyvasties stangume,
Žuvo miegas, spėkos lėmė pražuvimą... •

• t

Nutariau pas ją sugryžt atgal,
Besivildams ^ii ir sau atnešti laimę:
Juk mane atstumti ji negal,
Ji juk vyliais man netroško nešt nelaimę....
Aš atvėriau jai širdies jausmus, 
Perstačiau dalykų stovį, kaip mokėjau. 
Ji, išvydus mano troškimus,
Tarė — ,,aš nė mislyj tavęs neturėjau.”
Pažadėta ji yra kitam,
Ir tik tąjį visad širdyje nešiojo, 
Jos širdis ir meilė vien anam — 
O manęs ji nemylėj’ ir neviliojo....
Kas tik buvo, man užmiršti reik:
„Apie meilę nė mislyje neturėki, 
Savo užduotės keliais sau eik, 
Ir, genaus, be naudos vilčių neminėki.”

• •
Iš Širdies išplėšiau ją lengvai,.
Nors nukęst už vylių skaudžiai atsitiko...»
Vėl likau gyventi sau laisvai;
Pasekmės, točiaus, ikšioliai dar paliko.

L Jonai ViMSka*

Gaz&s. Esantis vidun*j žvakes liepsnos, yra degantis.

Jeigu męs musų stiklinę dūdelę įleisime 
į vidurį, ne į mėlyną, tamsiąją liepsnos
• a a ▲ _  1_____ If___________ *_ i __

ne į vidurį, ne į mėlyną, tamsiąją liepsnos 
dalį, bet augščiau, ten kur liepsna šviesiau* 
šia, tai dūdelė greitai prisipildys suodžiais, 
kaip ir kiekvienas daiktas priartintas prie 
liepsnos. Bet suodžiai yra tai angliadarys. 
Iš kur jis atsirado! Iš gazų, pasidariusių iš 
žvakės sudėtinių, apatinėj liepsnos dalyj. 
Taigi angliadarys pasidarė iš lajaus, steari
no?, vaško artai parafino?, taigi iš medegų, 
iš kokių žvakė nulieta. Įkaitęs, jis suteikia 
didesnę šviesą žvakės liepsnai. Liepsnos vi
duryj nesudega angliadarys, kadangi tam 
viduryj trūksta oiygeno reikalingo padidi
nimui degimo, jis priteka tik iš kraštų, kur 
oras liuosai prieina, todėl kraštuose ir liep
sna smarkesnė.

Didesnė, šviesa paeina nuo įkaitusių 
smulkiausių dalelių angliadario. Gazai ir 
garai nustumia jį į liepsnos kraštus, kur jis 
sudega susidūręs su oro ojygenu, o po kar
ščio įtekme pasiliuosuoja visi naujos ir nau
jos angliadario dalelės.

Uždegta žvakė’iš palengyo visa sudega. 
Prie to, išjos angliadario, susidūrus jam su 
oro oxygenu, pasidaro angliarugštis, o iš 
liydrogeno, susidūrus jam su oxygenu, — 
vanduo; abiejų tų degimo produktų męs ne
matome, jiedu susimaišo su kambario oru. 
Oro oxygenas susimaišo, susijungia su de
gančios žvakės sudėtiniais; todėl ir suma su
degimo produktų turi būt sunkesnė už žva
kės sunkumą. Kad ištikro teip yra, tą gali
ma darodyti sekančiu mėginimu.

Ant kairiojo svarstyklių peties yra šmo
telis žvakės; augščiau, ties juom prirakintas

Temperatūra tirpimo tūlų metalų.
Pavirtimui į skystimą visokį metalai rei

kalauja labai yvairios temperatūros, pav.: 
( inas ti.-p.tM p*ie
Švinas „ „
Cinkas „ „
Aluminijus „ „ 
Sidabras „ „ 
Auksas „ „ 
Varis „ „
Baltoji geležis „ „ 
Palšoji geležis „ „ 
Plienas „ „ 
Nikelis „ „ 
Platina „ „ 
Kalta geležis „ „

Metalai, įkaityti 
raturai, tuojaus jungiasi su oro oxygenir. 
Įkibkime į liepsną d ra to galą, tai jo galas 
liepsnoj sutirpsta, pavirsta į mažą grumulėlį, 
kuris vienok nenupuola todėl, kad sutirpęs 
metalas, nustumiamas liepsnos, pasidalina į 
daugybę mažų dalelių, kurios tuojaus sude
ga ir jų vietą užima naujos; apturime dau
gybę kibirkščių. Kurios išlaksto į visus kra
štus, o drūtas tirpsta vis labiau ir labiau.

Netirpstanti ir nedeganti kūnai taukiai 
žiba oxygene teip labai, kad akys negali iš
laikyti tokios šviesos. Paimkime šmotelį 
degintų kalkių viršuj užsmailintą Ir įveski- 
me jį į liepsną. Jis įkais ir išduos apjaki- 
nančią baltą šviesą vadinamą Drummondo 
Sviftą, nuo vardo angliško chemiko Drum- 
mondo, išradusio tą šviesą. Šviesa bus dar 
smarkesnė, jei vietoj kalkių, paimsime šmo
telį cirkonijo. Drummondo šviesą, prieš iš
radimą elektriškosios šviesos, vartojo signa 
lams ir kitokiuose reikaluose, kur buvo rei
kalinga didelė šviesa.

Taigi matome, kad žibėjimas visokių 
kūnų, išdavimas šviesos paeina nuo jų įkai
timo. Ant to paties pamato remiasi ir elek
triški žiburiai Edisono liamputėse.

Bunseno ragutis. Vartojimas žibinimo gazo 
virtuvėse ir apkurimui.

Žibinimo . gazas, vartojamas žiburiams 
ant gatvių ir namuose susideda išsekančių 
sudėtinių:
Hydrogeno 
Klampynių gazo 
Angliadario oxydo

4-334''

+ 700-„
4-954

4-1037^ „
+ 1054° „
4-1050 „ iki 1200° C. 
4-1100 J „ iki 13U0°C. 
-H1300J „ iki 1SJO°C. 
+1500° „

iki
4-1800^ „>ki K50°C. 
užsidegimo tempe-

_ dega nežiban
čia liej»na

•pčmko

40—50 
85—40

5— 8 
3— 5 
1— 2 
1— 3

Produktai degimo žvakes sunkesni negu žvakB.
stiklinis cilinderis, viršutinė jo dalis pripil
dyto išdegintomis kalkėmis, kurias palaiko 
metalinis tinklelis. Kalkės smarkiai jun
giasi lygiai su angliarugščia, kaip ir su vadi i 
deniu. Jeigu uždegsime ant tos svarstyki^ 
pusės padėtą žvakės šmotelį, tai degimo pro1 
duktus perima kalkės; degant žvakei, taš 
svarstyklų petys palengva leidžiasi žemyn? 
taigi tos rodo, kad prie daiktų Čia sudėtų 
kas nors pribuvo, nes žvakei nedegant, svar
stykles buvo lygsvarystoj, taigi sunkenybė 
ant abiejų jų taurelių buvo lygi.

Tokius apsireiškimus galima patėmyti 
kiekvienoj liepsnoj — liepsnoj kiekvienos 
Įtampos, gazinio žiburio; gazo liepsnoj dega 
gazai ištraukti iš akmeninių anglių specija- 
llškose gazo dirbtuvėse; tai tie pate gazai, 
koki žvakės liepsnoj darosi iš degančių žva
kės medegų.

Etileno ir kitokių gazų lde7l"SW«*u"’ 
AngliarngStiesl nl>degan.ių - 
Azoto - J - -

Hydrogenas, klampynių gazaa ir anglia
dario oxydas yra tai teip vadinami sunkiejie 
angliavandendariai; nuo jų paeina smarku
mas gazinės liepsnos. Liepsnoj iš jų atsida- 
liną angliadarys, nuo kurio įkaitimo ir paei
na liepsnos šviesa. Juo daugiau gaze yra 
sunkiojo angliavandendario, juo šviesesnė 
būva gazo liepsna.

Tūliems mieriams, ypač jeigu norime 
sunaudoti žibinimo gazą apkurimui gyveni
mų arba virimui, šviesi liepsna netinka, ka
dangi išduoda daug suodžių. Labai lengvu 
buku, prileidžiant orą, rūkstančią, išduo
dančią daug suodžių, liepsną galima paver
sti1 į nerūkstančią, nešviesią, panašią liep- 
smVi spiritinės liampos.

Paimkime ištęstą su laibu galu stiklinę 
durelę a, kurią gumine dūdele b sujungiame 
su gazo dūdele. Ant dūdelės a užmautas 
katnštis sandariai įeinantis į skylę stiklines 
dūdelės c. Jeigu ją Budėsime su dūdele a, 
Įlosime gazą ir uždegsime jį prie viršutinės 
skylutės o, tai jis degs šviesia liepsna; jeigu 

jputį atitolinsime nuo kamščio, taigi, jei- 
grPprie liepsnos prileisime orą, tai liepsna 
bu? nešviesi ir nerūkstanti, neduodanti suo
džių; prie atsakančio atitolinimo c nuo kam
ščio, liepsna ūmai paliauja žibėjusi. Tas 
lengvai duodasi išaiškinti. Gazas gana smar
kiai veržiasi per mažą skylutę dūdelės a, 
traukia su savim ir orą teip, kad prie skylu
tės c yra susimaišymas gazo su oru; jeigu jo 
pakaks sudegimui visų dalelių angliadario 
liepsnos viduryj, tai liepsna nužudo šviesą, 
aptemsta. Ant to remiasi pritaisymas Bun
seno gazinio degtuko, kokiu pasinaudoja 

(Toliaus bus.)

| 1905 metuose daugiau
siai alaus, nes 1600000000 
galionų padirbo Vokieti
joj,: Suvienytose Valstijose 
Šiaurinės Amerikos 1413000- 
000 galionų, Britanijoj 1219- 
000000 gal., Austrijoj 420- 
000000 galionų, Belgijoj 
346000000 gal., Prancūzijoj 
gi tik 295000000 gal. Užtai 
Prancūzija padirba daugiau
siai vyno—vidutiniškai 1126- 
000000 gal. kas metai, Itali
ja 840000000 gal., Ispanija 
390000000 gal., Portugalija 
105000000 gal., Austrija 
102000000 gal., Vengrija 76- 
000000 gal., Vokietija 74000- 
000 gal. Su degtine Masko- 
lija stovi ant pirmos vietos: 
ji padirba kas metas 161466- 
000 gal., Vokietija 148588000 
gal., Suvienytos Valstijos 
Šiaurinės Amerikos 127665- 
000 gal., Prancūzija tik 
87010000 gal., Austrija 56- 
958000 gal., Britanija 50858- 
000. Taigi mat nė vokiečiai, 
nė amerikonai ne priguli prie 
blaivių tautų, nors jie pei
kia kitus, bent degtinės ir 
alaus išgeria daug daugiau 
negu prancūzai.
- | Vokiškų daktarų susi
rinkime Berlyne, daktaras 
Sclilosser apreiškė, jog ji.-, po 
penkių metų mėginimų, su
rado vaistą nuo veido reu
matizmo. Vaistas tas pasi
rodė pasekmingu 202 atsiti
kimuose ir tai tokiuose, ko
kiuose kiti vaistai ne gelbė
jo. Vaistas tas yra — įčirš- 
kimas alkoholio.

| 17 d. balandžio, pulkas 
juodašimčių, arba sąnarių 
,,Lygos maskolių tautos”, 
Odesoj užpuolė ant porto 
darbininkų todėl, kad jie ne
norėjo prie Lygos pristoti; 
užmušė du darbininku, o 
penkis sužeidė. Užtai dar
bininkai metė darbą ir nuo 
valdžių pareikalavo nugin
klavimo Lygos sąnarių. Prie 
streiko porto darbininkų pri
sidėjo ir tarnaujanti ant ge
ležinkelių.

| Vice-prez. Peterburgo sū
do Ruban pakvietė dvikovon 
durnos atstovą Naliokiną už
tai, kad jie išsitarė, jog Mas- 
kolijos sudus nesigailinti pi
nigų gali papirkti. Bet so- 
cijalistų partija paėmė atsa
kymą už Naliokino išsitarimą 
ir pripažino, jog jis nepriva
lo stot dvikovon.

| Mexike, vakariniuose jos 
kraštuose siaučia dar vis že
mės drebėjimai. Tuos žemės 
drebėjimus, pirm atėjimo ži
nių, paženklino Berlyno, Pa
ryžiaus ir Laybacho observa
torijų instrumentai. Mie
stai Tixtla, Chilpancingo ir 
Čiulpa likosi su visu išgriau
ti; tas pats atsitiko su mie
stais Ayulta, Omelepec, Tla- 
į a. Kiek iš viso pražuvo 
laike tų žemės drebėjimų 
žmonių, dar tikrai nežinia, 
bet materijališkus nuostolius 
jų pridirbtus skaito dešimti
mis milijonų doliarių.

| Uostoj Magador, Morok- 
ko viešpatystėj (Šiaurinėj 
Afrikoj), susirinko prancū
ziški kariški laivai. Vieti
niai gyventojai mano, kad 
prancūzai jieško vien prieka
bių ir nori užimti dar dau
giau prigulinčių Morokkui 
kraštų.

| Paryžiuj sustreikavo ne
tikėtai valgyklų kelneriai. 
MiesteEvinn sustreikavo veik 
visi darbininkai. Apskritai, 
Prancūzijoj streikai apima 
vis didesnius jos plotus.

| Nicąraguos kariumenė 
pasitraukė iš Honduraso ir 
valdžią perdavė tuom tarpi 
nei tos republikos valdžiai.

! | Mieste Las Palmas, ant 
Kanariškų salų, nuo ameri
koniškų konservuotų vaisių 
apsinuodino viena visa šei
myna; 3 ypatos pasimirė.

| 29 dieną kovo, Karolinę 
salų pakrantėse siautė bai
sios vėtros, laike kurių ant 
Uludshl salų, iš 800 gyven
tojų, prigėrė 230. Kokosi- 
nų riešutų pliantacijos likosi 
vėtras išlaužytos.

| Vengrijoj, kadangi įna
gy arai spaudžia kitas su
riedančias tą viešpatystę tau
tas, vis aiškiau apsireiškia 
nekentimas spaudėjų. Toks 
jau, ir dėl tos pačios prieža
sties, nekentimas lenkų ap
sireiškia Galicijoj, kur len
kai spaudžia rusinus.

| Rando šnipų perdėtinis 
viešpatystės durnoj Panoma- 
rer likosi nuo vietos praša
lintas, kadangi išėjo Į aikštę 
ne gražus jo darbai Vilniuje. 
Jis mat užrubežiuose pirki
nėjo bombas ir revolverius ir 
mėtė jas nepatinkančių ofi- 
cierų gyvenimuose. Tokiu 
buriu stengėsi ■ ant oficierų 
mesti nužiurėjimus.

| Maskolijoj sustreikavo 
tarnaujanti ant Maskvos ge
ležinkelio. Bijodamos maiš
tų, valdžios parengė karei
viškus trukius, apginklavo 
juos kanuolėms. Kelią sau
goja kareiviai.

| Peterburge, ant Baltiško 
geležinkelio stacijos likosi 
suareštuotos trįs moterys už
tai, kad Į žmonių pulką metė 
auksinius pinigus. Buvo tai 
motina, pati ir sesuo vieno 
politiškojo kalinio, kurį re
težiuose surakytą atgabeno 
čia iš Rygos. Pamačiusios 
tą minėtos moterys, kaip pa
sirodė, gavo urną proto su
maišymą ir tai visos trįs sy
kiu.

| Liaudies • universitetą 
Varšavoj pereituose metuose 
lankė 1800 klausytojų, dau
giausiai darbininkų. Dau
giausiai lankytojų turėjo 
kursai lenkiškos kalbos, nes 
i 143, aritmetikos kursai 920, 
istorijos 359.

Į. Turtingiausias pasaulėj 
žmogus yra — Paryžiaus ban- 
kierius Rothschild: jo turtas 
siekia 10 milijardų frankų.

Į Indiškas maras smarkiai 
vis siaučia Indijose, tik per
sikėlė dabar į šiaurinius ap- 
skričius. Maras apsireiškė 
Punjab apskrityj rudenyj 
pereitų metų ir iki šiol nuo 
jo pasimirė jau pusantro mi
lijono žmonių. Vieną tik, 
sanvaitę iki 15 d. balandžio 
pasimirė 75000 žmonių.

| Į Mexiką, ant ameriko
niško laivo ,,Princeton” at
kako buvęs Honduraso prezi
dentas Bonilla.
| Prancūziškoj valdyboj 

Algier (šiaurinėj Afrikoj), 
aplinkinėse Grano, 19 d. ba
landžio siautė žemės drebėji
mai.

| Ant Filipinų salų veik 
su visu išdegė miestas Iloilo. 
Su viršum 2000 žmonių ne
teko pastogės, ugnyje pražu
dė savo turtus.

| Mieste Tortosa, Išpani- 
joj, 17 d. balandžio buvo 
smarkus žemės drebėjimai, 
kurie nemažai nuostolių pri
dirbo.

| Pietinėj Amerikoj, res
publikoj Chili, smarkiai pra
dėjo veikti iki šiol besilsėjęs 
vulkanas Payehue.

| 17 d. balandžio, mieste 
Manilėj jautėsi žemės drebė
jimai, kurie vienok ne daug 
nuostolių pridirbo.

| Vokiškose pietinės Afri
kos kolionijose, kur pernai 
buvo sukilę čiabuviai, dabar 
apsireiškė badas.

| Priemiesčiuose Konstan- 
tinopoliaus, 17 d. balandžio, 
siautė gana smarkus žemes 
drebėjimai.



Iš Ffttersono, N.J.
Nr. 11 „Lietuvos” patilpo 

p. Vepenko korespondecija 
apie Patersono lietuvių judė
jimą. Iš kur p. Vepsukas 
sėmė žinias savo korespon
dencijai, sunka įspėti. Gal 
jam rūpėjo ne tiek teisybę 
aprašyti, kiek išniekinti ne
patinkančias pau ypatas ir 
draugystes.

Vepsukas sako, buk Pater- 
sono lietuviai daro kolektas 
alaus bačkutėms. Tokiu kO' 
lėktų čia iki šiol nebuvo.- 
Teisybė, būva kolektos tai 
vestuvėse, tai varduvėse ir 
tt, bet pinigai visada sunau
dojami tautiškiems reika
lams, o ne alaus bričkoms.

Nurodo jis darbštumą S.L. 
A. kuopos ir Šv. Onos drau- 

' g^stės, o Lietuvių Skaity
klos Dr-stę, kurią pavadino 
knygynu, perstatė vertelgine 
firma, turinčia savo mieriu 
tarnauti vienai ar dviem 
ypatume, bet ne tautai. Vep- 
suks rašo, buk Susiv. Liet. 
Am. kuopa užmanė parengti 
vakarą naudai Susiv., išsiun
tinėjo delegatus j visas drau
gystes, išskiriant Šv. Kazi
miero, tai Šv. Onos draugy
stė priėmė užmanymą ir at
siuntė delegatus, o Skaity
klos Dr-etė neprisiuntė. Bet 
ar ne Skaityklos Dr-stės bu
vo pirmas užmanymas? Ka
da jos eanariai kibo prie dar
bo, tai kuopos sanariai visai 
nežinojo; bet apsvarsčius, 
kad draugystė per silpna, 
kreipėsi Į S. L. A. kuopą, 
kuri vienok, be gilesnio ap
svarstymo, atidėjo užmany
mą tolesniam laikui. Pra
dėjus tartiesi, kuopa sutiko, 
bet reikalavo, kad pelnas ei
tų kuopos naudai, kas ir li
kosi pranešta draugystei. 
Ant tokių išlygų draugystė 
nesutiko ir kuopos užmany
mą atmetė. Kada gi kuopa 
sutiko pelną apversti tautiš
ko namo naudai ir paklabin
ti kitas draugystes drąuge 
pasidarbuoti, tai likosi iš
rinkti delegatai atlankyti 
draugystes, be
Lošimui teatro nutarta kreip
ties! ne prie draugystės, 
bet prie liuosnorių aktorių, o 
juos p. Vepsukas savo kore
spondencijoj pavadino Mylė
tojų dramos liuosnoriu rate
liu. Jis sako, buk Šv. Kazi
miero draugystė buvo išskir
ta, bet visi čia žino, kad iš
rinkti delegatai pirmiausiau 
atsišaukė j Šv. Kazimiero 
Dr-stę, tik ji užmanymą at
metė. Į Šv. Onos ir Skaity
klos Dr-štę delegatai nė akių 
nerodė, todėl ir draugystės 
tos neturėjo tiesos siųsti savo 
delegatų. Kuopos gi susi
rinkime  ̂svarstant klausymą 
tikietų, nutarta ant jų nors 
po vieną raidę dalyvaujančių 
draugysčių vardo padėti, bet 
kad Skaityklos draugystė ne
buvo kviesta, ji delegatų ne
galėjo siųsti, tai ji ir likosi 
atmesta. Bet tūli aktoriai, 
apie tai dažinoję, pradėjo 
nerimauti. Antrame susirin
kime aktoriai vėl pakėlė 
klausimą atmetimo, bet pre
zidentas uždarė susiriųkimą. 
Aktorius tas užgavo ir jie 
atsisakė lošti tą vakarą. Tą
syk kuopa nutarė parengti 
vien balių be teatro. Tas 
vėl sukėlė Šv. Onos draugy
stę, kurios 3 sanarės turėjo 
roles; išgirdusios tokį nu
sprendimą ir dekliamatoriai 
atsisakė. Tąsyk tik kuopa 
pradėjo taikytiesi ir ant galo 
susitaikė. Nesutikimai ir 
vaidai traukėsi toliau, bet 
minėjimas visko per daug 
vietos užimtų. Aktoriai, nors 
jų buvo ne iš vienos draugy
stės, netik lošė, bet dar laike 
vakaro ir publikai patarna
vo. Po baliui vienok ir vėl 
prasidėjo intrigos. Ant ga
lo užgimė visgi šiaudinė san
taika. > Likosi išrinktas ko
mitetas parašymui į organą

straipsnio apie aukas ir kas 
aukauja, bet komitetas iki 
šiol neatsiliepė. Aukos tapu
sios nusiųstos centrališkam iž
dininkui S. L. A.; jų buvo 
$23.75.

Pirmsėdis suvienytų drau
gysčių,

Jonas Zdauis.

išskirimo.

Atsiliepimas.
„Lietuvos” No. 14 patilpo 

aprašymas 5-tos protekcijos 
parengtos Aušros draugystės. 
Straipsnio rašėjas nesigailė
jo purvo mano ypatai ir tai 
bereikalingai. Jis sako, buk 
aš sakius: — esanti akla fa
natike ir norinti daugiau da- 
sižinoti apie soči ja lietus, 
buk aš maniusi, kad socija- 
listai griauna tikėjimą ir sa
kius, jog kunigai tas pats ką 
tikėjimas. Jau mat kad me
luot, tai meluot, ir da per 
laikraščius. Nors mano var
do ir pravardės neminėjo, 
vienok tokio melagingo ap
skelbimo negaliu kęsti. Bu
vo ten kelios dešimtys žmo
nių; manau, kad nevisi tokį 
protą turi kaip rašėjas to 
straipsnio, p. A. Zimontas, 
kuris telp iškreipė mano 
klausimą.

Pabaigus prelegentei aiš
kinti moterų klausimą, kuri 
pridūrė, kad moterys glau
stųsi prie socijalizmo, va
karo vedėjas paklausė susi
rinkusių, ar nenori kas ką 
užklausti? Aš pasakiau, jog 
kur pasitaikė būti Chicagoj 
ant kokių susirinkimų, visa
dos išgirstu biaurojant Chri- 
ataus mokslą ir kunigus. Aš 
sakiau, kad gerų kunigų ma
žai yra, bet ir jie ne visi blo
gi (ir tą vakarą, be skirtumo, 
visi kunigai ir tikėjimas bu
vo išniekinti prelegentės: ji 
sakė, buk tikėjimas ėsąs di
džiausias skaudulys, kuris 
mus laiko vergijoj, ir šaukė: 
riškimės visi prie socijalizmo, 
socijalizmas yra tikras musų 
išganymas!). Aš paklau
siau: jeigu Christaus mokslas 
viską pagadino, tai ką 
davė žmonijai" socijalizmas? 
Tuomet išėjo pirmiausiai po
nas rašėjas purvinojo straip
snio, pasakojo apie laikus, 
kada visi bus socijalistais, ir 
kad moters bus lygios su vy
rais, turės lygias tiesas. Tik 
gaila, kad neatsakė ant ma
no klausimo. Aš klausiau: 
ką davė, o jis aiškino ką 
duos. Ir tai nepasakė, ko
kias tiesas moterims duos. 
Gal visos bus akloms vadina
mos kaip kad aš? Po jo kal
bai išėjo da smarkesnis. Tas 
pasigyrė, kad turys puikią 
barzdą, o ne žydas ėsąs. Tas 
ir tik pagyrė, kad busią la
bai gerai socijalistų laikuo
se. Kaip pirmasis teip ir 
antrasis neatsakė ant mano 
klausimo: nepasakė: ką davė 
socijalistai, tik „Lietuvos” 
No. 14 pamačiau ką davė 
man. Esanti akla fanatike, 
ji aklai tikinti. Mat kaip 
greitai išsipildė pažadėjimas. 
24 d. kovo pažadėjo socija- 
listai moterims labai daug, o 
5 balandžio vos porą aklių 
davė man. Dabar žinau jau, 
ką socijalistai moterims žadė
jo ir ištesėjo!

Tamsunė.

APGARSINIMAI
Nuo tėvo ant sunans.

Mums rodosi, kad šiądie- 
ninė metodą gyvenimo yra 
toje, kad sudus stengiasi vi
sada daugiau pinigų pralei
sti negu jo tėvas, dargi visiš
kai ne užsidirbdamas. Sūnūs 
nori pradėti ten’ gyvenimą, 
kur jo- tėvas užbaigė, visai 
užmiršdamas, kad jo tė
vas jgijo turtus vien tik 
per nuolatini darbą, taupiu i- 
mą ir gerą sveikatą. Palai- 
dunystė jaunystoje yra ge-

ria’isia. Tiejle, kurie netu
rėjo progos išauklėti gerai 
savo kūną, organizmą, ir ku* 
rių gromuliojimo organai 
tankiai atskako veikti, turi 
būtinai vartoti Trinerio 
Amerikoniškąjį EliksyrąKar- 
čiojo Vyno, 
padarys juos 
ke tvirtais, 
baimės galės 
vęs pareigas 
venimo.
silose atsitikimuose: nuo ne
tekimo apetito ir pasimažini* 
mo pajiegų, nuo veido išba- 
limo, nuo nuovargio. Gau
namas aptiekose. Josepli 
Triner, 799 So. Ashland A v., 
Chicago, III. Suv. Valst. 
Serijinis num. 846. Gvaran- 
tuotas tiesos grynų maistų ir 
vaistų, 30 d. birželio, 1906 m.

Šitas vaistas 
trumpame ki

tokiais, kad be 
užsiimti ant sa- 
Šiądieninio gy- 

Vartok vaistą vi-

Draugysčių Reikalai.
PRAKALBOS.PIRMI

Chicago, f|l. CiŠcagos moterų drau
gystė "ApfiHeta” parengė viežas pra
kalbas 28 <L balandžio (April), 1907m. 
Frelbeit Tųęner salėje (mažoje), 3417 
So. Halsted St. Prakalbos prasidės 5 
vai. po piety. Bus tai ne vien prakal
bos, bet tarpe prakalbų bus teipgl dai
nos Ir dekllamacljos. Dr-stė “Apivie- 
ta” stengsis kuolablauslal susirinku
sius užganėdinti. Kadangi tos prakal
bos parengtos pirmutinės lletuvižkos 
moterų dr-sW«. ktfiri užsidavusl sau sie
kinį apšviesti lietuviška* moteres, ve
dusias Ir nevedusias, tai ant jų turi 
būtinai kiekviena lietuvė ir lietuvy* 
atsilankyti Kviečia.

KOMITETAS.

VISOS PASAULĖS DARBININKAI 
EIKiT IŠ VIEN!

švęskime 1-mą dieną gegužio.
Brooklyn, N, Y. Suvienytos lietu

viškos dr-stės surengė iškilmingą ap- 
va|kščiojimą 1-mos dienos gegužės su 
demonstracijomis gatvėmis. Demon
stracija prasidės 7 valandą vakare. 
Tame apvaikšėiojtme dalyvaus 15-ka 
draugysčių. Nutarta kiekvienai dr-stei 
turėti po transparentą ir nešti būti
nai amerikoniškas vėliavas. Demon- 
s t ra ta I turės raudonus ženklus (kukar- 
das). Neturinti ženklu, turės užsimo
kėti už įžengą po 10 c. | svetainę, 
moterim dykai. Demonstracijoje grieš 
trys benal. Po demonstracijai sugryš 
visi in svetainę Gergeno, 91-93 Grand 
St, Brooklyn, N. Y. Prakalbos bus 
lietuviškai, angliškai ir maskoliškai.

Širdingai uikviečla ant apvalkščip- 
Jimo. - KOMITETAS.

Širdingai dėkui.
Nors aš esu prastas ir ne

mokytas, negalėdamas pui
kiais žodžiais augštiems mok
slo vyrams atidėkavot, tai 
ištariu tik širdingiausį ačiū 
viešai, už išgydymą nuo ligos 

i ir silpnybių, kurią pats per 
1 savo tamsumą ir nežinystės 

išdykumą pasigavau, o per
skaitęs knygą „Vadovas in 
Sveikatą” pamačiau ir persi
tikrinau, kodėl aš ėsu nė gy
vas nė numiręs, o visai suvy
tęs; nerokuojant tų sunku
mų, kad kaip špižo buvau 
pripiltas ir vos tik kojas ga
lėjau pavilkt, bet tie die
gliai, vaikščiojanti skausmai, 
šonuose, krutinę, 
skaudėjimas ir svaigimais, 
teippat sunkus ir trum(>as lankyti. Busite visi maloniai priimti, 
kvapo atgavimas, kaip ir lr he abejonės, užganėdinti, nes bus 

abeluat auailpnėjimaa, ekre- ~
pliavimas ir gyvasties seklus iėn dykai. Užprašo, 
nubėgimas, neišpasakytai 139 k&- 8 u A Komitetas, 
kankino, — tas viskas su nu- _ i_ , .... ... -

siminimu ir varė mane į de- .
speraciją, tuom labiausiai, FAJILSKOJiMAI. 
kad ne tik Visokius, Save Va- I*aJl*-**Ko Antano aurkett. T.-gul at- 

šliaukta kuogreičiauaiai, nes tau dėl jo dinančiųsi daktarais, pere- tr rvikaJo.
jau, kurie pasirodė tik šun- A- H Murdock,
daktariai, vienok ir kitus 517 N' T' U'* “"*• o“,h*’ N,br
daktarus, kurie laikraštyje pajieėkau savo dvieju giminiu, Moc- 
pagarsinti, bet nė viens man kus BHČlntko- >« k»‘p Amerikoje.

... ,, Pirmiau s gyveno Chicagoje, ir An
ne tik liepagelbejo, bet VIS Rutkaucko,'18 metu kaip Ame- 
ėjau menkyn. Tos nelaimės rikoje. Abu Vilniaus gub., Traku pa- 
pasekmės ir prasidėjo —kaip ’*• * Bu,*‘*uck“
r J ,, r Gervenu sodžiaus; M. Bačlnekas Pa-
„\adovas in Sveikatą’, ant liepiu sodžiaus. Turiu labai svarbu 
146 puslapio rašo. reikalų. Jie patys ar kas kitas teiksi*

... . duoti žlnę ant adreso:Nors netikėjau, kad kas Ko„,t Get,fun„.
nors gali mane pagelbėt, vie- Box ii6, wiibunon. ind. Ter.
nok kaip viršui pasakyta, tą

. , , . ,, Pajieėkau apslvedimui jaunos mergl-viską parašęs, pasiunčiau Dr. noa nuo —05 metu senumo, kuri no-. 
E. C. Collins New York Me- uori važiuoti Lietuvon, bet čionai likti, 

dical Institutui, prašant ro- A* e8m,u 26 metu amilauik MeIdl,u 
d oš ir pageltos sveikatai, tad 
kad 
man 
kaip 
jimo, 
jant, 
niekad nesirgęs; 
klinga galybė tikro mokslo __
ir grynų vaistų, jog mane iš- wicz), i* chicagoa, kad jis pats ar jo 
gydė. Gaila, kad daug uir- drauga‘ tikr< adresų-yra

. . . J . . , . svarbus reikalas.
miau neatsidaviau į globą to A. Krajaucka*.
garbingo Instituto, ne tik P- o. Box 364, sprtng vaiiey, 111. 

pinigų bučiau daug sučėdi- 
jęs, bet ir seniai jau bučiau 
sveikas buvęs, — už ką dabar s®™ Aukaus-

, ... c .ko, Suvalkų gub., Vilkavlžkio parapL
ir širdingai dekavoju, O ir jO8s žalaukos gtnlno, Luišlu kaimo. 8 
kitiems galiu pasakyti, kad metai kaip raš« paskutini laišką gy- 

vienatine pagelba eergan- ,ch.!ca?)’-,JU " k“ r 0 0 kitas teiksis duot! žinių ant adreso:
tiems yra Dr. Collins New Vincas Žukauskas,
York Medical Institutas. 13 Rced ~ Philadelphia, p*.

Su tikra guodone 
Jonas Rusakis, 

5th av. & 2nd st, 
Clinton, lova.

Chicago. Dr-atė Apveizdos Dievo tu
rės savo bailu, nedėlioj 28 d. balandžio 
1907 m. Prasidės 5 vai. vakare. 
Frelbeit Tumer Salėje. 3417-3421 South 
Halsted St. Tikietai porai 25c. Muzi
ka prof. Kieferio. Kviečia visus at
silankyti.

KOMITETAS.

SUSIRINKIMAS.
Kenslngton, 1)1. Nedėlioj, 28 d. ba

landžio (April), 1907 m., p. J. Nezel- 
skio salėj, 2405 Kensington Avė., atsi- 

galvos bus susirinkimas su prakalboms, pa- 
( rengtas 139 kuopos 8. L. A. Kviečia- 
’ me visus lietuvius ir lletuvsites stsi-

Aš esmių 26 metu amžiaus, 
atsinauktl ant adreso: 

John Lasko, 
, Kates, Mlch.apart Vodus ir atsiuntė L 8 Co- c? 1-

vaistus, pamokinant T|k.k* 
vartot, — ir nuo prade- pajuko
tris nedėlias bevarto- tok,° “ “"""S?apigardoje. Kalba: lietuviikal, lenkiž- 

pasilikau sveikas, kaip Xal. angliukai ir rusl&kai; praktikavęs 
tai stebu- l^ndOTe. Kas nori turėti gerą ir pa

stovu darbininką, lai ražo tuojaus. 
Teipgl pražo Kazio Sakevičiaus (8ako-

atvažiavęs jaunas Įlietu vys 
vletoe prie groecrnčs ar ki-

Pajieškau merginos apslvedimui, ne
ganesnės per 25 metus, mokančios nors 
kiek skaityti ir rašyti. Mergina no
rinti in čionai važiuoti ir apsivesti te
gul rašo laifBą ant šio adreso:

8. F. lįetuvls,
Gen. Delivery, San Francisco, Cal.

Pajieškau ~
mlau gyven 
riu pas ji 1

SKAITYTOJAMS!
Skaitytojams, kurių pre

numerata už „Lietuvą” išsi- mL/padu 
baigė ir iki šiol jos neatnau- 81u 35 00 at 
jino, siunčiame ė| paskutini m E. , Ohlo.
„Lietuvos” numerį. Kas šio
se dienose neužsimokės, jau Pajukau savo draugu: Jono, Juoza- 

. . v. tv j „ po ir Jono Drlžlu.- Visi Kauno guber-ateinančio „Lietuvos nume- nljos. Jle patyų>r kas kitas teiksis 
riO negaus. duoti Inių ant adreso:

Todėl kurie esate skolingi ; v’ ^Ajldru8ona8‘
± , 0 2134 Forbes St; * Pittsburg, Pauž prenumeratą ir ne norite, i

kad „Lietuva” liktų aulaiky- “.C
ta, tai tuojaus prisiųskite UŽ- tuoj, Burnbaa^ <Turiu laba: svarbų 
mokestį.

A. Ol9zew8Jci8y 
nLietuvo8" Išleistoja8» |box i7ų

Kaminskio, 
imas, W. Va. 
rbu reikalą, 
i adresą tam

plr-
Tu-

Kas 
duo-

.reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant Adreso:

J. Bagdonas,
Lafayette, Colo.

Pajieškau savo draugo, Martino Dam- 
brauakio, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
JonUkės parapijos Ir vol., Milalčių kai
mo. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Ad. Sulcius,
817 Bank St., Waterbury, Conn.

Ant Pardavimo. ' Waterbury, Conn. x f '1 
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte J

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
ir kuknlnlai baidai (sudynal). Savi
ninkas išvažiuoja | kitą miestą, užtai 
parduoda pigiai.

Jos. Barysas,

New Britain, .Conn.
M. J. Cheponls, 21 p]C

Pajieėkau savo pusbrolio, Petro Gu 147 Canalport Avė., Chicago, 111.
taucko, Suvalkų gub., Gižų gmlno; 
mlau gyveno Anglijoj. Jis pats ar

pi r- 
kaa Parsiduoda pigiai nliuna* 1* ]jrie-

teiksis duoti žinių ant adreso:
M. Gutauckas,

851 N. Marshfield Av., Chicago, III.

žastles savininko nesveikumo. Norin
ti pirkti tegul atsliaukia ant adreso: 
206 Bo. Genesee SL, Waukegan, 111.

Pajieškau savo brolio Antano Dulln- 
Hkio. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreo:

TeoL Dullnskl,
28 Pannarton St., New Britain, Conn

Pajieškau savo dėdės Petro KvlČlu- 
no, Kauno gub., Raseinių pavieto, Tl- 
tavenų parap., Kibučių sodžiaus. Gir
dėjau, kad gyveno Philadelphla, Pa. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso:

J. Karinauskas.
4624 So. Paulina St., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Jurgio Žemai
čio. Suvalkų gub., Naumieečio pavieto, 
Zapyškio parapijos, Jedegonių kaimo. 
Apie 15 metų kaip Amerikoje; pirmiau 
gyveno Worcester, Mase, ir kituose 
mlestuoaa Te 1 p gi meldžiu ir kitų
draugų atsišaukti. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adreso^ 

Anthony Rynkevič,
62 Adams 8t, Newark, N. J.

Pajieškau savo pusbrolio, Antano 
Kaspučio, Kauno gub., Raseinių pavie
to, Jurbarko vol, Paikonlų sodxia.ua. 
Penki metai atgal gyveno Pittsburg, 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią ant adreso:

Petras Kasputis,
52 Ruble St, Chicago, III.

Pajieėkau savo draugo, Jono Pale- 
kaičio, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Senkiškės parap., Gudžiūnų kaimo. 
Pirmiau gyveno Manchester. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

J. Blandee,
189 Hartford Av, New Britain, Conn.

Pajieškau savą pusbrolio, Petro Bur- 
nejkua, Kauno gub., Telšių pav., Tve
rų parapijos, Gclžlčlų sodžiaus. Gy
vena Chlago, III. Turiu svarbų reika
lą. Jis patu ar kas kitas teiksis duo
ti žinią snt adreso:

Aleka Galiate,
206 Reed St.. Philadelphla, Pa

. Pajieškau savo sesers, Benedikte* 
Marclnkaitės, Kauno gub.. Šiaulių pa
vieto, Papilės parap.. Doblkinės s<> 
džiaus. Gyvendama VVaterbury, Conn. 
rašė paskutini laišką.

Johanna Marcinkaitš.
1311 Bo. Front 81., Philadelphla. Pa.

Pajieškau savo švogerio. Mateųšo 
Senksus. Suvalkų gb, Mikališkiu gmi- 
no, Plutiškių kaimo ir parapijos. 3 me
tai atgal rašė paskutini laišką iš Bos
ton. Mase. Jis pats sr kas kitas teik
sis duoti žinią snt adreso: 

Anne Raubiutė,
1028 So. 2-nd St , Philadelphia. Pa

Psjieškau savo vyro. Jono Agurklo, 
Suvalkų gub., Seinų pav. Su manim 
gyveno ženotas 3 metus. Išėjo i dar
bą ir daugiau negryžo. Kalba g< rai 
lietuviškai ir angliškai ir po biskį len
kiškai. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią snt adreso:

Petronė Agurkienė, , 
226 N. Darien St.. Philadelphia. Pa

Pajieškau savo brolio. Pranciškaus 
Bumlo, kuris pabaigoj Gegužio mėne
sio išvažiavo 
pajieškau ir 
patys ar ka 
ant

iš St Louis. Mo. Teipgl 
Adelės Litviniukės. Jie 
kitas

149

adreso:
Liangen

N. lOth Str.,

teiksis duoti žinių

Burnis,
St. Louis, Mo.

Aukos revoliucijos reikalams! 
Aukos prisiųstos C. R. i. Kasierlui 

T. Dūdai.
Iš So. Bonton, Masa. L. ėvagždys, 

A. Stirpeiko, N. Gendrolius po 50ę.; 
D. Stirpeiko, I. Tamulis. A. Sakalau
skas, M. Taudenas, V. Slbauckaitė, G. 
Shulkln 14.; Konst. Radaviče 11c.; 
Shulkin 14c.; KonsL Radavičiutė 11c., 
F. Tuleika, J. Lepkus, SL Leikus, Ad. 
Zakareckis, A. Dundulis po 10c. Viso 
M-4O. Skirtos L. S. D. P.

Prisiųstos “Lietuvos” redakcljon.
Ii .Pitsaton, .Pa. J. Bindokas J. 

Smelstorius. K. Samuolis. R. Švereika 
po 31.00; P. Šlekaitis, J. Šlegus, P. 
Stanulle, M. Minikevičia, M. Dambrau- 
ckas, M. Valaitis, J. Jančauskas, Br. 
Berita, V. Iškauckas, M. Matuseviče
L. Šeporaitis, M. Kurtinaitis, G. Ješ- 
manta J, Vilšlnskas, A. Botirius, Fr. 
Katkauckas, J. Vaškevičla, A. Zarec- 
kis, J. Galinskas, Marė Tilinskienė, A- 
gota Janulevičienė, Katrė Kllmlenė, 
Ona Čekaitienė, J ieva Ješmantienė, 
S. Beršta, P. Berštienė, Jok. Ambrų- 
laitis, M. Kurauka, J. Janulionis, A. 
Gečionls, J. Zigmantą, M. Toluba, P. 
Leneiavičia, Wm. Gabrls, J. Varnagi- 
ris, M. Katkauckas, G. Kreivėnas, K. 
Mašiotas, Br. Navickas, J. Samuolis,
M. Pažėra po 25c.; Marė Samuollenė

Sykiu ............................... 314.60
Smulkių susidėjo ................... 1.36
Surinkta prie durių ...... 7.90

35c.

Viso.......... I...’.. >23.86
Ui svetainę ir kiti kaštai. .10,32

Pelno pasiliko........
Pinigai skirti L. S. D. P,

13.54

Parsiduoda labai pigiai Ii priežas
ties ligos groaerne ir bučerne lietuviu 
apgyvento] vietoj, ant 4612—5th Avė. 
Atsišaukite in “Lietuvos” redakcija.

Planai parsiduoda ant lengvu išmo- 
kesčlu. Dešimts lekcijų dykai su kiek
vienu pianu. Snlakamosios mašinos 
(fonografai) 31-00 ant sanvaitės. Rei
kalaujame lietuvišku agentu.

Louis W. Weller, 
3441 So. Halsted SL, Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo rakandai (fur- 
nlture) sykiu ir ruimai ant rando*. 
Randavojasl iš priežasties išvažiavimo 
ant farmų. Norlntiejie pirkti tegul 
atsišaukia ant šio adreso:

Petras Evaltae,
701 So. Union St., Chicago, III.

Kas man prisius 25 adresus savo pa
žystamų Amerikoj, gaus puikią dovaną. 

N. Dackievriez,
144 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaujame 20000 darbininku, ang
liakasiu, medžio darbininku, amatąi- 
ninku, geležinkelio darbininku Cal 1 f or
ui jo j, Washlngtone, Oregon, Montana. 
Micblgan, Wlsconsln ir Indiana val
stijose. Reikalaujame vedusiu ir ne
vedusiu. Algos vakarinėse valstijose 
po |60—3115 an mėnesio; nuvažiavi
mas pigus, štraiku nėra. Teipgl 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 ypatiškal arba laišku 
indėdamas už 10c. markę už informa
cijos knygutę. Ateikite pas mane arba 
atsiųskite už 2 c. stempą.

Immigrants Information Bureau, 
128 So. Clark St, Room 3, 

Chicago, III.

ar mergaitė, 
prie ofiso dar- 

Turi būti

Reikalingas vaikinas 
14 iki 18 metų senumo, 
bo “Lietuvos" redakcijoje, 
gerų tėvų valkas ir gerai mokėti ang
llškai ir lietuviškai rašyti ir lenkišką 
kalbą nors biskį suprasti. Gera vieta 
ir gera mokestis geram vaikinui, ar 
merginai. Tegul atsišaukia tik toks, ku
ris yra baigęs Amerikos publišką mo
kyklą.

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

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

NAUJAS 8ALIUNAS.
šiuomi pranešu lietuviams, jog aš 

užsidėjau galiūną Duųuoin, III. Užlai
kau šaltą puiku alų, degtinės didžiau
siame pasirinkime, Havanos cigarus ir 
geras užkandis dykai. Turiu rui
mus pakeleivingiems; užtikrinu, kad 
cyki atsilankęs nealgraudys. Vieta ar
ti prie gelzkelio stoties. Antras namas 
nuo Orius Bank. Užkviečlu brolius 
lietuvius atsilankyti.

Kazimieras Kilikeviče,
Duųuoin, III.

PameČisu auksinį laikrodčlį su 
spilkute, ant kurios įbriežtos raidės 
17. W., teipgi apyrankį. važiuoda
ma nuo baliaus. Važiavau: 18ta, 
Halsted ir 47ta gatvėmis iki Her- 
milage avė. Radėjas, meldžiu, tė
vui atsišaukia adresu: A. Blishup, 
4503 So. Hermitage avė., o duosiu 
teisingam radėjui geras rūdytas.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutis.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

deminas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Keis

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Al-

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

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OL8ZEW8KI,

So. Halsted 8tn Chicago,3252

“LIETUVOS” AGENTAI.

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

Nik.
So. Boston, Mass. 

Gendrolius, 287—3rd

o

III

St,

8L

Newark,
V. Ambrazevlčia,
A. Stanetis,

N. J. 
178 Ferry 

66 West SL
St.

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

Shenandoah, Pa.
Andrius Mačis, 131 S. Main St

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis. Ross Avė

Į Baltlmore, Md.
L. Gawlis, 2 
Jonas Želvls, 
J. Luls, 
J. Diemedis, 
Wm. J. Moran.

711 W. L
26 Bo.
521 Co

Philadelphia, Pa
M. A. Ignotas, 1028 So. J

Pittsburg, Pa j
Jonas Ignotas, 13 Diamond
I. M. Maskeliūnas, 2134

Wm.
Ellzabeth, N. J. '

Bočkus, 211

V. 8.
Westville, III.

Kreivėnas.

Minersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Sprlngfield, III.
J. Klembauskas,

Worcester, Mass.
Antanas Bernotas, 12 i

Giiberton,
J. Ambrazevičius,

Fort.

K.

Boti

Pittsburg,
J. Bagočius,

New Haven,
Blažaitls,

1914 Ano t

Conn.
217 Ferry ft

Mt Carmėl, Pa.
Jonas Banis, Bot

E. 8L Lovį a III.
Felix J. Galminas, 537 Collinsvillą

Brooklyn, N. Y.
73 Grand &

155 Metropalitan Ai
E. Froomes,
A. Diržulaitis,

Brockton, Masa
Jonas Pocius,
K. Balčiūnas,

Stereoskopai 
arba 

Panoramos.
St ?reoskopas arba Teleskopas yrą tM 

prie tai sa arba žiūronas su padidinau- 
čials stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta | n» 
turališką paveikslą, kuriame matai čie- 
las grupes žmonių, trlobų. visą mW> 
s tą, plačius laukus, miškus, daržas ir 
telp toliau, teip kaip kad pats toje vio 
toje būtumei ir viską savo akimi 
tytumei. Teleskopas paverčia Į nat» 
rališką ėsybę, padidina JI atskirste 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau nr 
paveikslu, bet tikru atsitikima.

Męs turime dabar ant pardavimo gr» I 
žiausius stereoskopiškus paveiksiąs 
kaip matote žemiau surašytus.

Serija susidedanti iš 100 sekančių p» 
veisklų:
101 Besiartinanti audra ant ežero Eria
102 New York. Tavorų krovimas į di

delį oceaninj laivą.
New York. Pilies daržas (Casttll 

Garden). 3 1
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pan» 

ryj.
Niagara. Patkavinls vandens!# į 

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

Chicago. Auditorium viešbutis K 
Michigan Avenue.

Kaskados ir pokylinė svetainė, h ;
P. Parodos 1904m.

Moki indijonas namieje.
Moki indljonų gyvenimas.
Sloux indijonų vadas, He-No-FraB 
Vartininkai (The Sent'nels) 3,0C 

pėdų augščio, Yosemite. CaL 
Motina girių, 63 pėdas apėmio.

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford, AW 

lijoj. |
Airija. Killarney, pilis Rosi.
Įėjimas Į Muckross Klioštorių, 14 

rijoj. H
šiaurinis miestas. Gibraltar. J 
Berlynas. Bondler lovis ir KM| 

d ra.
119 Vokietija. Griuvėsiai vidura 

pilies.
20 Vokietija. Laivas apleidžiantisS 

blenc’ą. ant Rheino upės.
Švedija. Stockholąias nuo vbbM| 

pusės.
Stockholmas. Karališkas palod* 
Švedija. Ant kelio j Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Goteborf* 
Šveicarija. Mcunt B'.anc šiė^H 

nuo Chamonlx.
Thun, Šveicarijoj. i
Žiūrinis kiemas, Alhambra, Gi**

da, Išpanljoj. VjH
Katedra Notre Dame, faskadfe^B

ryžiuj, Francuzljoj.
Tullertnų daržas, Paryžiu|M^H

103

104
105

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

117
118

121

122
123
124
125

126
127

12S

129

sodxia.ua


Porte’

«.
esant 8t

Harltm

Boti 541*

Grand 8t 
palirun Av.

tervalle St !
i. Main St ;

L j jSJctai tautų ant upės Setaa’oa, 
Paryžiaus Paroda, 1900m.

131 venas de Milo Loutre, Paryžiuje,
> ' ' FrancijoJ. ,

dea Champš Elysees. Paryiiuje, 
FrancijoJ-

F r ‘ūžtosios operos palocius, Pa 
FrancijoJ.

* šv. Jono ir Katedra,Mar-
!įgulos. Franci#j.

I taivtt uiplauka ir ez. ras, \ illefran-

Jįicbe kelias Ir ežerėlis Ville-
| 15t> fttnche, FrtnciJoJ.

painia kraštas Casino. Monte
P Carlo.
L*Vatikano daržas ir ?v. Petro ka- 

tedra, Ryme. Italijoj:
tiurint nU° l,okžto bv’ P<s

F- trekate*^
I gju+Hnti galerija Cohma palociuje, 

Ryme, Italijoj.
EsklUntas Settinio Severo, Ryme,
IK nalUoJ
K ui Koloseumas- Ryme, Italijoj.
MRĮyir»"tti atkastas palocius, Pom- 

ItaUjoJ
ir Kaual?'3’ Milane> Itali’

K JOJ-
K jg Kelias §v. Juozapo. Venecijoj. Ita- 

karvelių ant pleciaus San 
Marco. Venecijoj.

Įt* geliąs Šv. Andriejaus, Venecijoj.
t, Italijoj-

14 Mahometonų bažnyčia Omare.
E jL oceaninis pakraštls, parpiantis ke-
• jjo užuolanką, Algiere.
į^Girymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire. Egipte.
FtĖ. ĮĮĮHir^eldžianLi dervišai kieme ma- 

bumetonų bažnyčios Gamoa EI
i . Aln.
• jjj Įfahometonu bažnyčia Sultano Ha-

ean. žiūrint, nuo Ciadelio sienų.
. = Kaire. Egipte.
S m pyramidos tt Arabų Vilija, žiūrint 

nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipto. 
^$4 Arabija- Daržas išdžiūvusiame

; I upės take.
’ K įėjimas į palocių. Singapore, Indi

joj
154 Turgaus diena Singapore, Indijoj.

L M7 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa
pore, Indijoj.

- IR Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
sijoj.

yS Žibinčius Hong Konge. Chlnijoj.
IN Chiniečių vienbuoriniai laivai J 

phukoj Hong Konge. Chinljoj.
Iii Gražusis kelias Shanghai. Chlnijoj.
1C Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai. Chlnijoj.
1(3 Tautiškas priešpiečių namas ant

"LISTUVO8 U K ĮNINKĄS”
Lietuvių Demokratų Partijo# T Alk. 

r*Stl8 Bklriamna Lietuvos darbo tnu^ 
uėtns. Išeina vieną kartą per aanvaltę 
iš Vilniaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios iš visos 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietu
voj melų prekė >1.80; Amerikoje >2.50.

Kam yra miela prigimta Kalis tėvy- 
nė-Lietuva, tai užsirašyktt minėtąjį 
lalkraštj, o žinosite kas ten dedasi da
bartiniame revoliucijos laike. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. Ame
rikoje vyriausiu agentu:

M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Knygų Kataliogas,

>pai
LOS

tffTokyo. Japonijoj. Iriso gražybės 
taukai »

1(5 Tokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname zy- 

I dėjime.
I 1(4 Joni tų ifnyčia Honmoku, Yokoha-
| ma, Japonijoj.
į *57 Yokohama. Japonijoj, šiaučius dir- 

bantis lytines kurpes.
| jtYųknhsm.? Japonijoj. Kriauklinlų 

A šerią pardavinėto jaus stotis.
ngnagesinlų atletų, Yoko- 
Japonijoj.

IR Tokohama. Japonijoj Kvietkų dar 
šas.

T1 Tokohama. Japonijoj. Altorius, no- 
. šamas jaunų gerbėjų Matsuri 

*2/ procesijoj.
'ifclaponiškl valkai, nešanti pokylinį 

\^(ateurl altorių, Yokohamoj.
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolas 

į

opas yra tk 
f padidinai* 

kad žiūrai 
virsta į n* 
e matai čia-

j, daržus tt 
Lt 3 t<>je vle». 
, akimi mae 
rčia į nat»-- 
jį atBkirstą'į 
■odo jau ne 
imu.
davimo grajįj 
paveikslu^ 

ktus.
lekančių P*

ežero Eri4 
yvimas į di-

;as (Casttlti

ie darže.-, t 
jey. panw

vancteosltrtf I
b. (Hortt I
Islsnd). •> 

vienbutis tt

jvetainė- I*

M-
[e-NO-FruiJ 
Inels) 3.O4K 
nite, Cal- į 
apėmio. Y*

ixfor(l, Anfr*

Ros>- 
įoėtorių.

sJtar. 
ris ir

juram*111*'

ižiantis Ko 
pės.
uo vsnden*

ide-

jjC

ibra,

A. L. Graiczunas, Ph. G.{ M. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves* CMcago, III- 
_ . Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoridBin. *ped)allstems ir 
šundaktariams, pas kuriuos tik pinigus sukteate, o sveikatos ir teisingos raooa negaunate. 
Jei sergi kokia liga, eik pas Dr. A. Graičuna, jis duos teisinga rodų dyM* ir pasakys, 
ar galima išgydyti ir kaip ilgai gydymas trauksis. >q j

Dr A. L. Gralėunas nesuvadžiojo dar Jokio ligonio ir te pirmo pamatymo pasako, ar 
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, Išgydo greitai ir *š tu«4ė t>mokestį.

Už sužeistus visada užstoja Ir kompanijų agentai nenuprrkųppsajyj jti ž. iatlems 
prie darbo, karų, geležinkelių Ir tC, suteikia greita pagelba ir ruda, o sužeLS v; t, klausf 
Dr. Graičuno rudos, gavo visada gerų atlyginimų XI Ąl

6'ydo visobM ilgai be Mrtitnio: V^rUkai, ifotiriitai Ir 
ralando* priimi m o ligonių bardirn ir m<iflionu: Nuo t ryto 

Tnlefonae 73B® Ynitin.

43 Pasakos te gyvenimo lietuviškų VeUųbai 
Velnių, surinktos D ro J. Basanavičiaus? 4TC

. Chicago. UI. 1*< m. gioje knygoje 
telpa keli šimtai gražiu pasakų: apie rotu 
(dangui, čyščiu. pekla, apie giltine, tuara, 
ketera, apie dvases (dūšias), velnius, ’u vai- 
dtnimasi ir tt. Pasakos užrašytea t kloję 
kalboje kokioje buvo pr Šakotos Kaunu guti, 
pagal kauniečiu kalba. Suvalkų gub. vagai 
suvalkiečiu kalba,Prutu Lietuvoje pagal Pru 
sfi lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir te Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka šia knyga. Preke neapdar.... It.ftO 
Apdaryto*...............................................48 OO

44 iš mano aulminlmų (su autoriaus paveik
slu). ParaM Dras Vincas Pietaris, spaudo u 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago, III , 
1906 in., pusi. 301. Gražios apysakėlė;- išgy
venimo sodiečių...................................... 75c

©7 Lietuviškos Pasako* Yvairioa. Dalis I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Chicago, III., 1903 < 
m. pusi. 980. Čia telpa 141 labai grašiu, juo
kingu ir šingeidžiu pasakų. Kas šita knyga 
turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdaryto*..............91-85 007 Krežiu Skvrdynė ir jos pasekmė*. PapleM
Apdaryta....................................  9150 kn. J. t. Chicago, Iii., ltw. pusi. 97. Aprašo

VISIEMS DOVANAI!
Ll«tuvlika& kataliogas, katrame yra Įimtai visokių 

daiktų, paveikslėliai Ir Jų prekės ksip tai:
Ž ūdų, laikrodolių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, guilkų, laikro
džių, Sritvų, ermonikų, kononrtlnkų, klernotų, nė ripkų, bub- 
nolių, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, 
drukuojamų mašinėlių, kišeninių llampų, knygų Irti.

Lietuviai nesiduokit Išnaudoti visokiem apgavikam, 
kurie po yvalriotn firmų vardais dankstosi ir apgaudltteja visoutenia. 
Reikalaujanti viriui miitetų daiktų, visados kreipkite! pas M. J. DAMI
JONAITĮ paduodami savo pilti| adresų o gausite K ATALIOGĄ DOVA
NAI ir busit aprūpinti gerais • teisingais daiktais.

Vienatini lietuviška prokysti Amerikoje, kurį
Išsiunčia visokius daiktus apateiuojant per laiškus, į visus Amerikos 
Ir Canados miestus Ir kaimelius, per paštą arba exproaaą. Adresas:

J M. J. DAMIJONAITIS, «
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

_______ ______ A •• Pu»*- V1- Aprašo 
ana bal»u atsitikima, kada IMKI m. maskoliai 
užpuolė ant bažnyčios Krežiu miestelyje, mu
šė, šaudė ir piovš nekaltus šiuones, išgriovė 
altorius ir uspečėtijo bažnyčia...................iftv

Harėvtčte. Chicago. III.. 19U4, pusi. 4W l»u pa
veikslais. Aprašo vi*ka. kas ant svieto dėjosi 
nuo laiku SH»> prie* Krišteus gimimą iki 
146 po Kristaus gimimui................ «1.<X>
Apdaryta........ ......................................Ii .125

08 Uutuvilkou Pasakos Yvairioa. Dalis TT. Sū
ri ako Dr. J. Basanavičius, Chicago, Iii. 1903 1 
{>usl. 330. Telpa čia 9U6 gražiu, singeidžiu ir 
uokingu pasakų, bovy)anč*n kiekviena skal
ija ir klausytoja.. ...........................91 Cft 055 istorija at*lna. Dalis I. ParaM Dras A.
Apdaryta.............................................  Si - -------- -- ----------- - “------

00 Lietuviškos Pasako* Yvairioa. Dalis III. Su 
rinko D-ras Basanavičius, Chtcago, 111.. 190A 
pus 1.331 Telpa čia 309 gražiu ir labai juokingu 
pasakų................................................91-811
Drūtuose apdaruose ---------

ę v . .....v., vau* • . ow>rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago, III. įsefi. I 
pusi. 3te>. Telpa čia 934 labai gražio* ir uži
mančios pasakos, bosijančio* kiekviena skai- 
tvtote ir klausytoja ................................91-85
Drūtuose apdaruose ...............................91.50

07 Pamokslai Išminties ir Teisybė* išguldittetl 
galvočių visu amsiu. Chicago, III., 1899. pus
lapiu l.*3 Szitoje knygelėj telpa 198 Kre
žio*. juokiagoa ir išmintingus pasakaitės Kas 
nori turėti grašiu, juokingu ir pansoklnančlu 
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turės 
ka papasakoti tr ant kiekvieno klansimo mo
kės duoti išmintinga atsakymu.........5Oc

1OO Pasaka apie Kantria Alena, kuri per 99 
metu vaikščiodama po sviete daugybe bedu ir 
vargu iškentėjo. Chicago. Iii. 19OS,pusl.e6.0O<»

Drutuoso apdaruose.................  lifto 0AN istorija Cbtoagos Lietuviu, Ju parapijų Ir
70 Lietuviškos Pasakot Y vairios. Dalia IV. Su- kn. Kr*u<*iuno pro v a tu laikraščiu ••Lietuva"kn. Kraučiuno prova su------------- ----------

buvusi balandžio mėnesyje, iMt, Cbk-ago. Iii,
M6. Yra čia surinktos visos UkrUusm 

ttnioa apie Chicagoe lietuvius ir visa kn. 
Kraučluno prova. kuri tesžei per b dienas kri- 
mlnallškame sude. žodis in žodi; telpgl foto- 
grafijoa abieju pusiu advokatu, kn Kraučiuno, 
‘•Lietuvos" išleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicagos Iv. Jurgio liet, bažnyčiossi OO 
Apdaryta.........................  11.50

M. išleido t M. h pusl 47. ChieagA III. 
Knygute aptašo vis* tm<<ans gyvudma ant 
šerne* nuo pat jo st s i radimo iki pasiekimo ct- 
vUizacijo*. 96 paveiksleltei parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeninius inrsukius. na
mu* ir tt................    1O>— .. . . . . .. . . . .. . nu<j

ItaraM
___ 1899, pusi, 

įrodančios virta*, kur
1 metu 
.50*1

4 Ponu ir Bernas. Chicago, m. 1904 pusi. 64. O7N Lietuviu pratevlai Mažoje Arijoje nuo cs- 
Apysakaite L. Tolstojaus iš gyvenimo masko novėe iki jie jiateko po valdžia persu. ParaM

Įteku kaimiečiu; žingeidi norinčiam sn-.ijm- Lietuvos Mylėtojas, Vhk-ago. III.. I*a>. pusi
itnti su buviu ir sanlvgona* gyvenimo masko- *0 ir 4 duirl.-a tu* po*, pa n danė i--s siete-. k_.
lišku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja ja-«sti senovėje lietuviu pratartai gyveno 800 metu
drengei sn pr>.leyt-<s VRVgn šmonee-M 1,5ę> prieš KruteUS giminia..............................

moraliltaMĮ- 1 Lenkai ir Lietuviai nuo 1338 iki 1430 m. 
Chicago nu paraše pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis.

<04 Robinsonks K rusiu*. Graži ir morslilb 1 
saka. Antra pe r teisi ta tekia. Cl:__ w _ ___
1903 pust 83..........................................................

185 Žmogus Nepliuškls. Vertė te švediško Nėris 
Chicago, IU..18M. pusi. 93. Graži apysakėlė: 
kaip turtingo prekėje sūnūs apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno ui kitus, 1 
su turtiogums apsivedusius.... . ......... ŠOu

cago, IU. 19UU, pusi 63. bitą komedija buvo 
kelis kartus lošta lietuviškos draugystes Pe
terburge. Maskolljoje. Ji yra maskoliškos 
valdžios censnruota ir todėl ja galim* ir į 
Lietuva parsiųsti. Maskolljos valdžia jos p*r- I 
siuntimo aedraudžte.................................. 8Oc

015 Gurtana vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B-Jt tr 
M. P is- Chicago. III. 1*3. pust 4*. Rita 
knygute teip kaip ir No. 910 yra Maskolljos 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon siun
čiama...........................   15c

QO%2 Mindantis Lietuvos karalius. Chicaro, I1L 
1WO. pusi. M. Istoriška, pai ' 
aktuoM. LenkiUtal panŠM 

lietuviikai verte Vincas Kai___ ______ _
- ka). Knygel* paskirta ypatingai mylėtojam, 

teatru........ ..............................................M5o

Lūs Slovaeki. 
(Dras Kudlr-

1U7O Lketuvllkas l^emcntortus su poteriais, , 
katekizmais u mlstranturu, Vilniuj, 1HB3, 
pusi. M.............................. Iftc

13137 Žodynas lletnvtekal-angliškos ir anglį- 
škai lietuviškos kalbų (abi dalys — 1 Ir 11, t. 
y., N r. 13» ir Nr. l»l vienoje knygoje. Yra 
tai reikalingiausia knyga norintiems gerai 
i>ažinti angliška kalba. Formatas ir apdarai 
toki kaip Nr. 13SB.... ....................   >0.00

•utetiv F. J., lietuvitkai verte J. Laukia <3ii- 
aa<o, 11L. IMU*, pusi SM. Yra tai Įtenkini-

Parute pagal lenkišku, istoriku. Žemkalnis. 
Chicago. 111., IflML pusi. 64 Yra tai apnUymaa 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir j<> paik
utes. Kaip lenkai (asielgi su Lietuvos kuni- 
gatkteiais: Keistučiu, Vytautu U kitais, ka 
rerskalte suprasite, ar mums prietoljute len- 

u naudinga, ar blėdinga........................ Iftu

Pagal Dr. M. Habcrlandta barate Šernas. 
Chicago. III. ĮSOS. pusi. 6S7. Yra tai svarbiau
sia mok si lik a knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veisles. Ji purodo visu vlržpatya- 
ii u. visu žemes kmžtu ir aet magiausiu sale-

trasas plaukais apželes. veidas | bezdžtoooe 
pasažus. Kaštas šventas sako: ..Sutvėrė Die
vas žmogų ant abeoso ir paveikslo savo,** bet 
pažvelgus i tulu žmoni a veislių vvidus. mato
me dusli nevienodumą, tada aežine kurte te 
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori

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

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

kelione kaštuos.

Portas 
Ii kur išplaukia

Diena lipiau- 
kimo

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Joj-

174 Yokohama, Japonijoj. Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savo 
tart?.

175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokobama.

175 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama

177 Japoniečių būdas eiti pailsiu.
171 Tropai į Kigomizų žinyčią, Kyo

to, Japonijoj.
171 Kyoto, Japonijoj. Kigomizų žlny-

110 Auksinis p&vilionas ant ežero Kln- 
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

Ui Senoviška žinyčia F'njiyama, Mt.
Fuji. Japonijoj.

Teatro gatvė, Ilgio vieną miltą, 
Osaka, Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin- 
prie Ka-suga-No-Myla žiny- 

CiOB.
h Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni

ais šno, sergiantis Nikko žinyčią 
ano Piktojo.

115 Rawailški mokyklos kūdikiai.'.
iSO Paimu daržas ant kranto Monoloa 

Honolulu, Hawal.
-B W IbktillnlŲ paimu kelias, Honolulu.

881 Žite golvon — velnias modegon. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška tu’aise M. P-b. 
Chicago, III. 1903. pusi. >1. Bita knygute teip 
kaip ir No. 910 yra Maskolijo* oenznro* dalei- 
»‘a ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu žmo
nės nuo tatai žiuri, bet ju gerai nesupranta, 
Chicago, 111., 1804. pusi. 76. Su paveikslais. 
Itarodo iš ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
ir sniegas ; ka* yra debesiai, ant ko jie laikosi. 

triuTT...............................................3Oc
475 Aritmetika. Knyga išsimokinimui rokun- 

dų. Prekė ...........................................U5o
473 Mokslas apie žeme ir kitu* •vietnsju bū

vi ir pabaiga, Chicago. Iii. 1896. pusi. 2W. Su 
paveikslėliais. Aprašo kas yra žente, iš ko ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, ka* yra 
saulė, žvaigždės, mėnuli* tr kaip Jo* toli vie
na nuo kitos; kas yr* plteneto*. korneto* ir ki
to* retai matomo* žvaigždė*. Yra tai vienatinė 
knyga, te kurto* žmogus gali tikrai apsišviesti 
Prekė.......................................................Tftc
Drutuoee, gražiuose apdaruose .......... 91-00

480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Szernas, 
Chicago. III.. 1901. pusi. 147. Su paveikslėliai*. 
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žente*, kaip ji* vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu, 
žvėrių ir kitu sutvėrimu.....................400

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevlčia, spauda „Lietuvos," Chicago, 
IIL 1908, pušį. 909- Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.vabalą, šūvio, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaiškina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, *nt kuriu žmones n uote tai šiuri, bet ju 
gerai nesupranta......................................... GOo

508 Gamtos pajiegos ir kaip U in naudotis. Pa
gal Bitnera sutaisė Szernas, Chicago, IU. 1904 
P’tsl. 938. Svarbios moksliško* verte* knyga, 
su daugybe paveikslu y vairiu r: ^ineriju ir 
kitokiu prietaisu aat išnaudojimo gamtoms

5Oe

Hawai.
*N HawaiiHka moteris, gaudanti Pee- 

teai, mažiukę kriauklinę žiuvai- 
. te
dinlečiai renkanti ryžius, Hawni 
ėmimas Pretorljoj, Pietinėj Af

rikoj.
1 įplauka Ir plaukirjiti laivą taisymo

- dttbuvg Valparalso, Chile.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port 

Antcn’o.'
w gatvė, Mexlco City.
tas ^ysi8 Pusčius, Mexlco City.

Jolimas Penimis”.
Mano apgintas. •

į* rytas.
įsa .3^* musik kuris esi danguose”.
J? Pagalvėlių karė.

irimas kačiukų. ?-
|

_^leskopas ir 100 virš paminėtų pa-
| kaštuoja..........................r .00

tą pačių paveikslų baks^lyje
_ teleskopo................... .. >2.00

iš Jėzaus gyveni- 
.................................................

htto^jj^°a8 ^eles^°Pas h° paveikslų 

teleskopas užtenka visokiems 
am< Kada turi teleskopą, tai 

imti pave.kslus kokius tik nori ir 

i ta patį teleskopą.

Pinigus ant teleskopų ar 
SWtių reikalų visada adresuokite:

e wski,
falated Sų Chicago, III.

pnjtegu.
Btjft Kaip gyvena augmenys’ Chicago, IU., 1901. 

pusi. 190. Su paveikslais. Aprašo yvalrius mu
su žemės augalus, ju sudėjimą, atmainas, gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 
didžiausiu ir tobuliausiu....... ........3fte

553 Paėjimas organiško svieto. Pagal Bittneri 
sutaisė Szernaa. Chicago, III., 1906. pusi. 137. 
Su paveikslais. Yra tai istorija augmenų ir gy
vūnu nuo senu seniaušUi laiku pagal moks
liškus ištyrinėjimus susektus požeminiuose 
sluogsniūoae. Knyga didelės moksliškos ver
tės..................................    35c

557 Spėks IrMedegs. principai prteimtinbosu
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremtu. Visiems suprastinai parašė 
prof- Drss L. Buechner, pagal XIX vokiška 
laida su mažais pridėčkais iš senesniu laidu 
lietuviškai perguidė Dras J. Szliupas. Chicago 
III., 1903, pusi. 380, su paveikslu ir biografia 
rašaiiaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievosu- 
rėdymu...................... .......................ši.50
Gražiuose, drūtuose apdaruose..........113.00

500 Mvteto pabaiga. Iš rusiško verte Pr.Slulelįą 
Cb’-v*. nt. 1903. pusi. 31. Kas nori dasiži- 
no i kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
šia knygele..... .......................  •••■J1*

500 Senu Gadynių Išnykę** Hutchinsona sutaisė Szernas,Chicago,Ill.,1900, 
pusi. 370. Su paveikslais. Aprašo seniausiu ga
dynių yvairius sutvėrimus gyvenusius •n*«- 
mės dar prieš atsiradima žmogaus. 8ziandlen 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami gilius 

šulinius, kanalus, ar imdami iš žemės ang'ls 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čtelus 
nesugadintus kunus. kurie šiandien yra išsta- tyt?Tvairiuo« mažėjuose Ir iš ju žmonės mo
kinai pažinti, kaip sena yra musu žemė, klek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemės keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir *«-
ntes siuogsniu. kuriuose tu sutvėrimu kunus randa, mo’klličlat npskaitš kaip 
su žeme ir kaip seniai atsirado ant

Andsrvta............ ...........................
510 Iš kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 

auginami augmenys’Pagąl Lu"k£’"į1“ *’’**!!? 
Szernas, Cbieago, IU. 1901, pusk 73. bu P*’®**^ 
■lėliais...................................... .

500 Vanduo ant žemės, požeme ir ▼h*#’ *»• 
mėi. Rusiškai parašė Rubakin as. J*®; 
era. Išleido T M.D., Chicago, III., 1900.pusl.33. §u paveikslėliais. Aprašo visas vandens 
ermalnas ir veikmes: kaip iiaj 

te in viršų ir tenai debesius, 
padangėse atvėsę, keičiasi in 
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, iš 
kurto* buvo pakilęs Ir čia sniegas kartais už-

* dengia čielus kaimus ir laidoja savo Pu“*y*® 
žmones ir gyvulius, paskui tirpdanti nuo sau- 
lės keičiasi 1d vandeni ir užlieja laukiu, Urė- 
žo ravus upes Ir upelius Ir kavojasl požeme, Kr všl raifia U pili darbu, k. ir ant vte«x 
šėmės.... ................................................... ..

545 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa- 
gal Bittneri sutaisė Szernas, Chicago, III., 1906, £.11IX Su paveikslais. Aprašymą, vteoklu 
veislių baktevlju, mikrobu, bacllllu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, rV*dbote-

neng prancuzlig*- . .................................. ...
500 žemės Istorija. ParaM 8. M. išleido T-M-D., 

Chicago IH-. 1904- pusi. 66- Su paveikslėliais 
Pagal moksliška ištyrimą aprašyta kaip ir per 
ktelamžiu ‘vėrėsi žemė, kokte antk*

I skis, išleido Susivienijimas Lietuviu Laisva mani h Ainer., Chicago, UI., 1901, puit J7-15c

cagn. 111. INO. pusi. 46U Su pa veiksi# Ils lt. At
ikui ir suprantamai aprašo visa musu i'ro*. 
jos pavidala. diduma ir platuma, tos kalaus, 
ju vardus, augšti. vulkanus metančius iš savt-s 
agni : te kokiu sluogsnta susideda taute, kar ir 
kiek joje anglių, geležies, aukso, drasko* ir 
kitu mineralu; klek mariu, ežeru, upiu; ju 
vardai, plotis, gylis; koki kurtuose vandenys: 
suras, prėski, sakius ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena, ir tu Kiek kurioje žemėje yra 
Kventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro

tį. užsiėmimai, pramonės ir tiesos;koki mie
stai. su kiek gyventoju, patiriku. pramonių; 
kur koki orai: šalčiai. Karščiai, lietus ar gie
drus; kur koks ilgis dienos ir nakties: kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ko
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir 
U. frake.............................................. 90-OO

• sudaryta...............................................90.50
C67 Istorija Sųvienjrtu Valstija Rziauriites A* 

merikos. Chicago, III.. IMBŠm. pusi. 964 Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia 
tada žmonės gyveno, koki Žmonės pirmiau
siai iš Europos'pradejo Amerikon plaukti, ko
kios karts buvo, už ka kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
ris gero šiai žetnet yra padaręs. THpgl telpa 
Suvienyta Valstija konstitucija, kuri yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kaa tam yra 
valia daryti, kas ne.... . .......... .....11.00
Apdaryta.......... . ..................................  II 05

789 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R. 
Vipper. vertė iš rusiškos kalbos D. Su paveik
slais senovišku liekanų ir 5kolioruotais tem
is piais įmapomis). Chicago, IU., 1904, pusi. 
306. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. Iki nupuolimui Rymo viešpatystės ŠI OO 
Apdaryta............................................91 05

703 Po priedanga Bventlnyhė*. Istoriška apy
saka iš Rymo laikų, parašė E. Posteri, vertė 
K. J., Odesoje. 1906, pusi. 100.........USc

7OH Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
sutaite Bernas, Chicago, Ui., pusi. 904. su pa
veikslais. Aprašo kokiu budu žmonės rašyti 
temoko, kaip Išdirbo mėtų kiekviena žmonių 
tauta, koki raštai buvo senovėje, daug metų 
prie* Kristų, kada žmonės vietoje rsėto varto
jo mazgelius ant šniūrų, tepteustymns ant 
medžio, tekapojimus ant akmens, piešė pa- 
veikslus, ir tik nelabai sente! dtejo iki ite- 
dtoninio alfabeto, teip kad pasidirbo sau kė
lias dešimtis tankletlų (literų>, su kuriais da
bar gali parašyti kiekvienų žodį ir viskų ap
kalbėti teip----- ‘ ------- ----*-**«- *•-
tai k u.v g a, .
rodydama kaip 
štas.....................

Apdaryta. ....
780 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago 

IU., 1W8. pusi. M. Su paveikslais ir mapomis. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visas S dali* 
svieto ir visa žemės istori'* ***"■ *“*“ 
geografija. Ji geriausi 
pradiniu mokyklų.

tiesas, kaa

ip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra 
.kurt iatikro žmogų interesuoja, pa- 

tobulinosi ant svieto ra- 
.................... »*1,OO 
.................... Šl.teO

tžftc

burtu pasteptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir įxveikslais parodytus visos slap
tybes ir budai ju dar y m..................... ,...OOo

I3ON Žodynas anglltkal-lietuvllkoa kalbos 
Idalis. 11J. Nutaiso A. Laite Chicago, Iii, 
|6i6 pusi 06. Cte rasi visus angliškus to 
dalus išguldytus i te tu v likai. Prie k sek viso o 
angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, telpgl kiekvie
nas žodts paženklintas kur*eroms literoms 
prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli. 
Knygos formatas •a«<'Olius Apdarai, nuga
ra ir kampai drūtos, graži.*, morokko skuros, 
šonai audimo, ant nuganą parašas auk
so literoms, lapų kraštai mariuuruoti > !.<»<>

13iN> Žodynas. Tas pats kaip Ji r !9? tik pil
nai apdarytas brangia, gražia murokko oda 

[čia audimo ttera tte biskio) .. *7,00

Gvrenimas ftv. Tėvo. Popiežiaus Bena-

1-1UO Tikyba ar mokslas’ Trrinėjimal tikljl- 
mltki aauksitSklir draugijpMrai pUititkl. An
tra laida su priedu. ( iucago. Ui, Itvt, pusi. 
*11....................... ......'.......................ŠOc

1408 LietavlSkas Rapolo Inkai, surinktas ii

paaiapčlu. kokia.

Apdarytas ................. .....

IftlO Priedelis prie ikHuvtiko klausimo. Chica
go, III.. 1«A pusi. M Pteittekas Ltetavos 

klausimas......................   Iftv
f H

lėks C-
C. M Germaln I>la**isY»iė. su paveik>1411 
Surinko Ir išguldė te svetimu kalbi J. Laud

veikslas burtininko ruimo. Yra tai dldžl 
s te ir prak įtekinusia knyga tuoau. burtu ir 
aaiinystee mokslo.............  90 <
Apdaryta. SOftO

IfttJft RankvvdlBgTomatnmžymni Pamokinau- 
tt knygvte kaip ralytl gvomatus, visokiuoau 
rulkaluoaa In visokiu lunmu žmones: in gimi
nes, draugus. prvHjus, penės, kunigus, u- 
rMnlnkus Ir In pati rara. Telpgl meihlki lai A 
kai jaunikateiu in merginas ir merginu in Jas- 
nlkatelus reikale »usit<šlnlmo ir apeirudimo, 
Chioago, UL, 1SB6. pasL li»............... 4Oo

800 Baudžiava Lietuvoje. ParaM Žmogus. I>-
leido T.M.D., Chicago. III., pufl, 76. Yra tai 
baudžiavos istorija, kokiu budu ji Lietuvoje 
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
rė, Kada ir kaip tapo panaikinta.........„ lOo

801 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje- H 
rusižko išguldė V. Gintautas. Chicago. ĮĮ1. 
1903, pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška k»lba 
sunaikino ir sudemorallsavo Lietuva ir kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai....,lfto

870 Dvyniai Vagiu. ParaM kn. Dembskls. Iš
leido Susi v. LieL Laisvamaniu Amer. Su pa
veikslu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono 
grupes, Chicago, III., 19M, pust 68. Knygeli 
patiekta reikalui pakėlimo moteriškės. Ji nu
rodo priežastis, dėlei kuriu moteriškė tapo že
mesne už vyriški ir paduoda rodykles »nt k* 
pakėlimo................................................

851 Apio turtu išdirbima. ParaM Schram. ver
tės. M., Chicago, III.. 1900, pusi. 139.
las gvildenantis politiškąjąekonomitekokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir 
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o

850 Aukos Kares Dievui. Paraše Jonas Gražys 
Chicago, III., 190S. pusi. 40. Si knygele ap
rašo kokios kada kares buvo, kas buvoja 
prtežasčia, kiek los kaštavo kiek bledes žmo
nėms padare ir daro, ir kas į jas žmonija stu
ms. ..V777..............................................1O0

OT1 Užmullmaa caro Aleksandro IT. ParaSe 
nas Gražys. Jlleido Susir. Liet. Lalsr. Chi-

Rosi jo j. kova tu cariimn ir. kaipo pasekran 
tos kovos, užmušima minėtojo caro..........15o

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,katelikissku malda b r.

Dembakte, Chicago. 11L, 1900, pusi. -15c
1300 Rankradis augi likos kalbos. Pagal OI- 

iendorfa. Harrey, Maxwell ir kKus surašė J. 
Laukts/Chicago. Dl., 1906, pusi. 907. Yra tai 
praktiškiausia knyga išsimokinimui augli
uos kalbos pačiam per tave be bar-1 b. s mo
kintojo. Jos žodžiai yra surašyti trejopu ba
du: kaip rašosi, kaip teriaši ir K| reiškia. Sxi 
knyga yra tetp gsrai sutaisyta, kad iš jos rino- 
Bus, nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai 

įmokti angliškų kalbų...............
Apdaryta........................................  81,75

182fl žodynas 1 lėtuviškai-angliširas kalbos (da. 
R, D. Sutaisė A. Dalis, Bl.. 190®.

Pusi. 9M este rasi visokius 1 totu v tekus žo
džius išguldytus anglilkal. Kiekvienas žodis 
paženklintas kurslvoms literoms prie kokio 
skyriaus gramatikos jis priguli. Knygos for- 
matas 6x9 colius. Kieti mėlyno audimo ap
darai, sidabrinės literos ant nugaros $0 ,OO

įtotparai giedami itotevrisski ir k>tiu«sk|; 
aug lot y n laiku gie.mi i c • pri* iszata-

I , I* UBIBIiaUi iA)wiU’,l BkvUIį 
ata--i)o«. kartuke. k.llatika ssvrentu

ir prekes yra Mkaocrioa.

1801 Mažas Aukse Altorius, pra
stais. drūtais apdarais, auk
sintais kraštais, be apkali

mo...................  ftOc

1SOU Matas Aukso Altorius, 
prastaisdraAls, amarais, auk
sintais kraigais, apklostytoms 
briaunoms »n pasidabruotomis 
blėlėlėmis, kab|^e....7fto

ĮSOS

rals, apvaliais kampais, auk
sinti kraltai, su paraiais ir 
kvietka................'........Il.ttft

Altorius,

1804 Matas Aukso Altorius, 
francuziikos gluodnio. skure- 
Ms apdarais, apvaliais kam
pais, auksinė kvietka krytius 
ir kraitei..U-GO

LAIVO VARDAS Kompanijos vardas

AMERICA............
BLL’Et HER................ Hamburg American
BREMEN... »• •>
BALTIC... Whįte Star
batavia.............
(ANAI) A........ Hamburg-AmericšD

DominionCYMRIO... White Star
CARMANIA.^........ Cunard
CAMPAN1A..........
(’rtDRle..........
DEITSHI-AND........’’’’’ White ’.Star

Hamburg American
OLDENBURG..........
DOMINION................ . ' North Gertnan Lloyd 

Dominion
CAS6EL..................
CEHEMNITH............

North Germtn Lloyd

EM PRESS OF 1RELAND.. Canadian Pacific R.
EMPRE^R OFBRITAIN...
ETRUKIA ... Cunard
IVERNIA.. Cunard
KRONPRINZ WILHELM North Gcrman Lloyd
KAlSER W1LHELM 11...
KATRER WILH d GR....
KROONLAND.. Red Star
KAIHEH AUG. VICTORIA Hamburg American
KENHINGTON..................
LAKI MATIBONA . Dominion

Canadian Pacific
LAKECHAMPLA1N....
LAKE ER1E......................

CunardLUCANIA .......
MA1N............................. North German Lloyd
MAJESTIC........ VVhite Star
1IER1ON .... American
NEW YORK . American
OCEANIC.......................... . VVhite Star
OLDENBURG.... North German Lloyd
PHILADELPHIA . . American
PENNSYLVANIA ..............
PATEIGIA____ ______

Hamburg American
PRk'ToRlA....................

North German LloydRHEIN............
8AXONIA ....................... Cunard
SEMLAND ........ Red Star
GRAF VALDERSEĖ.. Hamburg American
ST. PA UI____ American Line
SOUTH WARK............ Dominion
T AUTOM A... VVhite Star *
TRAVE .............. North German Lloyd
VADERLAND.............. Red Star
ZEELAND .......... Red Star
<Et LIC .... American
FINLAND.... Red Star
ST IjOUIS ... American
W EI M AR.................. North German Lloyd
BRANDENBI RG........
SEYDLITZ.........................
DARM8TAD .......

te •• ••

NORDLAKD...................... Amėrican

New York

New York
•• •• 

Portland 
Boston Misa. 
New York .

New York 
New York

Portland 
New York 
Baltimere 
Montrėal, Que.

New York 
Boston Mass. 
New York

Portland 
Montrėal Que. 
Si. John N. B.

New York

New York 
Philadelphia Pa 
New York 
New York 
New York

Baltimore
Boston Masa
New York
New York

Portland
New York

•»

New York

Philadelphia

Gegužio 23
k

2 po piet
Gegužio 4 10:30 ryto
Geg. 28 10 po piet
Birželio 14 4:30 ryto

s, 1 9 ryto
.. 1 2 diena

Gegužio 23 6:30 ryto
21 11 ryto

„ 20 11 ryto
Gegužio 17_ 8:30ryto
Balandžio 30 G:30 ryto
Birželio 1 10 ryto
Gegužio 11 2 diena
Biržei o 12 2 diena
Gegužio 2 10 ryto

.. 17 3 diena
31 3 diena

„ 25 1 diena
Balandžio 30 ll:30dieo

23 10 ryto
Gegužio 14 7:30 ryto
Geg. 7 10 ryto
Gegužio 4 10:30 ryto

.. 16 8 ryto

.. u 2 diena
,, 30 10 diena

Gegužio 25 12 diena
Birželio 3 3 diena
Gegužio 4 10.30 ryto
Gegužio 16 10 ryto

15, 10 ..
Gegužio 4 10

.. n 9:30 „
,» 31 10

Birželio 1 10 ryto
Gegužio 25 9:30 ryto

.. 25 3 po piet
Gegužio 4 10:30 ryto
Birželio 8 3 diena
Gegužio 29 2 dien

.. 14 11 ryto
Birželio 29 8: 30 ,.
Gegužio 18 9 rylo
Birželio 1 9.30ryt.
Gegužio 25 2 diena

3 10 ryto
Gegužio 18 10 ryto

.. U 3 diena
25 2:30 po p

Gegužio 4 12 diena
18 8.30 ryto
18 9:30 ryto

Gegužio 11 10 ryto
.. I 1 diena

25 10 ryto
Gegužio 4 10 ryto _

26 9:30 ryto

Valanda 
išplaukimo

fiifkdrtė kaštuoja 
nuo Porto Į

Tilžę ĮEydtku- 
1 nūs

37.80 37.95
37.80 37.95
38.15 38.20
41.80 41.95
37.80 37 95
36.05 36.70

37.9537.80
41.80 41.95
43.80 43.95
41.80 41.95
37.80 37.95
30 05 30.70
36.65 36 70
36.65 36 70
3815 38.20
37.90 37 95
37.90 37 95
41.80 41.95
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
38.15 38.20
39.80 39.95
37.80 37.95
36.65 36.70
30.65 140.70 1
36.65 30.70
36.65 36.70
43.80 43.95
38.15 38.20
43.80 43.95
30.65 36.70
39.80 39.95
43 80 43.95
38 15 38 20
43.80 43.95
37.80 37.95
37.80 37.95
37.80 37.95
36.65 30 70
36.30 36 45
39.80 39 95 i
37.80 43.95
43.80 37.95
36.65 36.70
43 80 43.95
38 15 38 20
39.80 39.95
39-80 39.95
36 65 36.70
43.80 43.95
43:80 43
38.15 38 20
38 15 38.20
38.15 38 20
38.15 38:20
43.80 43 95

Viri parodytos prekes yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio. Žemiau paro
dytos prekes yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką.......................  >16.00
n „Bostoną........ ✓.............................>16.00
„ „ Philadelphią.. ............................. >15.50
„ „ Baltimorę....................................#15.00
„ ,, Montrėal...................................... #15.00

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

Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dieąoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.

Z Y .
Ar gali kur nors rasti daugiau lajvų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau 

laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekes yra teip pigios kaip pa
lios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai mus 
duosime tau #50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, I1L

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

. Ne.1907.
■ Baltos celuloido* gre 

šus apdarai, išrodo kaip 
ItajAauiias slontaus kau 
lai, čysta, slidi, ivilgantt; 
ant Bono siksuotaa kleli- 
kaš irkvietkelė Saliais irkV 
tokių purvų lapeliais, run- 
dini kampai, lapų kraštai 
Bogotai auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė........|1«S

1800 Milu Aukso Altorius, baltos 
celiulioido* apdarai, iškilusio* 
kvletko*. su kauline kabute, auk

siniai kraitei ..............II-50

Pinigus prisiųskit per Money Order’Į 
ar reglstntvotoje gromatoje adresuoda- 
damas: .

A. OLSZEWSKI, 
S252 8. Halsted St., Chicago, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

BankleriaL
’ Mį>* skalijame Pinigu* ant turtenyblų ir jei 

tu rengiesi turtenybf pirkti, męs su diteugsmu 
prigelbėsime, paskolindami tau dalĮ pirkinio pi* 
nigų Greitas veikimas. Lengvos Išlygos. Agen- 
tfcl apmokami domisi*

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: beaat (byšt) švėrta; 
eight(eit) aštuoni; eye (ai) akisi ir tt. 174 
puslapių, su pyisiunūmu $ 1.15.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, 
be pagelbos mokintojaus, 24 puslapiai, 
su prlsluntimu 10c.

Pinigus reik siųsti “Money Orderiu” 
ant šio adreso:

p. MIKOLAINIS _ 
Scx«l, York*

Saugiau 
negu

Bankoj
iszrandavok antrą.

I gali pirkti vien} iš
Gyvenk vienoje ir i

Už *2,700 iki >3.500 _

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arti VVėstom Eelcctric Co., Sears. Roebuck Co, National Melleable Castings 

Co., VVinslow Brolių ornam entališkų geležinių darbų ir amerikinių spirahškų dū
dų išdirbinių. ' .f
20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.

Liekinys po >32.00 kas mčnešis, lipant palukį drauge. Randus >30 00 ant me
nesio- 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlietais pamatais. 
Georgijos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visokį pagerinimai

catvg |r 491a Avonue.

_ — — ■ Granto Žemlikoalcs Bendrijos PodalyJ noužilflo
| I palelis savo v erti j o. (Dovydas B. Lyman, globėjas.

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

likusiejie $10.00 kas mėnuo.
Nuvažiavimas | Vldurmlestį prekiuoja S Centus.

• Vienatiniai Agentai '

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET

' Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedėlioms. Jas. F. 
Hildreth. užverda, savinybM skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva įvisados ant 
vietos; jis visame jums patarnaus. • *_

Pinigus paskoliname budavojimui.
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Didžiausias Sztoras

očii/isn;

Gera Naujiena Kenczianiiem
Musu Draugam Lietuviam!

DENTISTAS

nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas

MADISON HEDICAL INSTITUT

Pairas Stefonaitis, 
Pardavėjas No. 117.

Ona Kučinjklutš. 
Pardavėja No. 114.

iažku 
a*zo-

Oito Šukšta.
Pardavėjas No. 33.

ligydau kiekvienų sergantį Varicocele, Strlktura, teipgi užkrečiančiu* kraujų ulnuody- 
jlmus, naši) paėjimą nervų, Uydrocelg arba vyrų lytiltas ligas. Tokias garsias oferta* tol- 
kieme visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir lldavė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai toriu vienintelį būdų su kurio pageiba aat visados 
Jus išgydysiu

tszdir* 
__  | mat!* 

Stulas ir niaus bal-

John's Supply House 
Hlten Statton, Chicago, III

MOTERIŠKAI LIGAS. .

Patinimus gimdos, skaudėjimus 
pečių, ballllgų. pagal mano meto
do* sutaisytus vaistus ilgydau pa
sekmių glaus lai.

KRAUJO UŽNU0DYJIBU8.
ir odos ligas, pavelzdan: ii bėri- 
mus, skaudulius, plaukų nusltn- 
ktmus ir tt.

ssr isrgydau aat visada*.
KALBU LIETUVIŠKAI. .

PLAUČIU
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

arba džiova iigydoml galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimų O x a 1 i n o gazų.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Ai ilgydau kiekvienų greitai ant 
visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES 

i, DOVANAI!

Musu Krautuve 
Atdara Vakarais:
Panedelio, Ketvergo 
::: ir Subatos :::

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
kori. Darba gvarantuoja. ::

kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų Ir Inkstų (kldneys) II 
žarnų slogos Ir skavdejimo viduriu, tonuose, tuitymuoM Ir po kratine, 
bei kurtumo. Kraujo nečystumo, Išbarimo spuogais, juodgalvėms Ir pa 
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po visa I 
ant sveikatos Ir lytiškai (ne|logumą-n< 
sėkmėms sugriovimo sveikatos. Pr
Slaptų) ligų — kokio jos vardo ar »k 

mosi. Patrūkimo Hemoroidų. C___________.________ ____ _ , .
slaptų Ilgų vyrų, kaip ir motoru: skausmingų Ir nereguliarilkų mėnesiniu, neturėjimo andrapanių. kenkimo baltųjų ir kurtos

io" Ir didelio piktumo. Nuo lytiškų piktų ra Mainų
ų liekasi Išgydytos. Pūslės Ilgos, skausmingo ir tankaus šlapioj, 
rankose. Lenkimas! draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitų visokia 

' lų, neturėjimo andrapanių. kenkimo baltųjų ir kurtos lik 
ligos ' varginimui žmonių atsiranda. Po Ištyrimui, kad apsiima Išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata ir išgydymas, 

Blaptybi šventai užlaikoma!

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

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, 
tai siųskite par “Lietuvos” redakciją, 
adresuodami teip:"

A. OL8ZEWSKI
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia A metiko). Veda 
visokias provaa, civiliikas Ir kritnina* 
liškaa, visuose teismuose (auduoae). 
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31mos gatves 

TelaobM* Varė* 8046

„Vadovas j Sveikatą”
Tas institutas ne tik yra gelbėtojom sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu prloteliu žmonių, tai 
išdavė labai naudingų daktariškų knygų „Vadovas j Svei
katų*, suviri’200 didelių lapų didžio. Kuris tų knygų 
perskaitys, ne tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų 
apsigint, bet Ir kitus galės pamokyt Toj knjgpl teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų ir moterų lytiškų gy. 
venlmų ir tt, so daug paslaptybių atidengimo. Ir tų 
naujųjų didesnių knygų trečio išdavimo, kožnas apturės, 
kuris atsiųs 10 centų įtampomis už atsiuntimų ir savo 
adresų. Violoms Dovanai!

Dr. J. Kulis
Lietuviu 6tydy»1as ir Chirurgas

S. Halsted mL, Chicago, I1L 
Gydo visokias Hgaa motoru, valku ir 

vyru. Taplgt turi didele praktika ir gy 
do pasekmingai visokias limpancala 
uiiieenejualaoir paaJaptingaa vyru ligas 
Daro operacijas pasekmingai.

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

Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuoL teii>

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

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

0FFI8AS—Kampa* 31-mot Ir 
8outh Haltttd Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL
GYVENI HA 3 VIR8ZUI APTIEK08

GERIAUSIAS PRIETELIS.
Tas, kurs psgelbi nelaimėj; bet ar gali rastis sunkesne nelaime žmogui, j 

kaip būti varginamu ligos?
Tuom gelbčtojum nuo visokių ligos kankynių — silpnybių, yra Dr. Colling j 

New York Medical Inatltutas, nes tų Institutą Visuomene vadina gyvasties gelbč. 
tojum ir geriausiu prleteliu, ui išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokie 
kiti daktarai, Institutai, ar LigonbuCiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengi ii. 
gydyt, tuos ir pagelbėjo. *•

Kur mokslas, vienybe - ten yr galybe; per tai Institutas, gydyme turi gerų i 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvų, kurie šiam -laikraštyje pagar. į 
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaulis i 
yra pargabenti; apart tų, kų Instituto Specialistei nuolatos darbuojasi, išrandant naujausius j 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa persą. 
Ūtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tai nesivsrgyk ligoms, neatidėliok!
Kad m aiabUkai, tai aprašant ligų atalšauk, o busi Išgydytai nuo: Kataro, plaučių noivelkumo, dusulio, trumpam k tas- 

-------- * ------ ‘ "jos, dytpepsljėt, vidurių ligos, nevirinimo, užkioioįta* 
ialvos skaudėjimo, svaigimo, ūžimo Ir spiegimo autyN*

1 Ir parkoms, niežais. Akių Ilgos. Neuralgijos, neurastenijoj 
Įkurtą smegenių, kaulus Ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. NusHpnėRem 
(ogus sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo saužagystės su jos visoms baisioms pa- 

tolia. nuomario, nerviškumo, greito Ir didelio piktumo. Nuo lytiškų piktų užsikrečiamų 
us nebūtų, j trumpi ‘ 

Patrūkimo Hemoroidų. Nemiegojimo, sunkumo ko]

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

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.

161 West Hadison ^t* maymaake?^neatb£ building Chicag

Guodotiniems Kunigai 
bot- Kapas, Arnotas, 
kas, Albas, - 
nytinias parėdus. Vteoki darbą at
lieka artistiazkai in liuką.

Norėdamos ęuodotinoa Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Juau

Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 Iki 5 vai. po pietų. Vakarais: Utarninke, Seredoje, Ketverge ir Pėtnyčioje 
nuo 7 Iki 8 vai. Šventoms dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

ADRESAI
CENTRALISKU VIRŠININKU 
SUSiViENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Frtzičentas = P. W. Birštonas

205 W. Oak SL, Shonandoah, Pa
Vice-Frezid. = J. Taraila,

22 Star St., Ansonia, Conn
Seki derlus = M. J. Damijonaitis,

32 >2 So. Halsted ŠL, Chicago, flf 

Kasisriue = J. Skrituiskas, ;
26 Brcad SL, 

KASOS
A. F.amanauskas,

Guodotinoms tautiškoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karuaas, Amerlkomiszkas 
Welinwns, Szarpas, Juos* 
tas, Kukardau, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus. <
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division SL, Chicago, III.

Vyrišku Siutu pu $10.50. S
Męs parduodame vyrų siutus po $10, už ku- M 

riuos kiti paprastai ima $15. Siutai pasiūti sulyg B 
paskiausia mada, iš geriausių vilnonių audimų. U 
Jie yra geriausiais siutais Chica- S
goję už šitą prekę................................. ■ UivU g

Nemokėkite už noišgydymų, tiktai už išgydymų.
Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užslsenėjuaiua, ligydau galutinai.

New Britain, Co«e. 
GLOBĖJAI: 

122 Estes SL, 
Lawrence, Mato 

824 Bank SL, .
Vatorbury. Oonn 

Knygius = M. Paltanavičia
15 Nillbury St Worcester, Mass.

J. ŽKNAMAUCKAb, až First St.. Jervy Uty, N J. 
O

Išgydytas nuo 
nurnatiziDo, 

'-ijo, , 
| i.att-n . f. i-

< ,mo tr
S eitno; p. r
V *» 1 kitus tavo

l '1! '-' !;'k Bu ■
' Dr.Coinns 

' V&į ‘ / Institutas
' - ' į trumpai I-

ką i>-gj.*dį.
P. Vasiliauskas, ri

Box 116 Grsmpfan, Pa,

Nerviški Vyrai
Nuorašas brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams, rotaaiaujanHoms pagalbos. Ne 

C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
Perskattpk visų apskelbimų.

Sitaaraijrta vyram*, toančtanttem* nuo tunai- 
kaip* paarkmčs iaunytto* IMy- 

kūmų ir benuoaalkuaų. Kiau*ya m»no rodo*. 
- ------- v. inAatalaiiia aa “dovanlnlaia <ydy- 

. elektrilkaia diržai*. -'■peclJallstaU'*, pa- 
tentuotoiniagyduaMnili lekuok lai* niekai*. Jeign

PADARYTI MONUS
Knysm, aprašanti ^aip padaryti 63 

motin. aparatų ir y (Mitingo tnokilo. 
Praba 50c. Pinigu* aiųsti Money Or.

JONAS ILGAUDAS
3012 S. Haistad St., Chicago.

Pirmiau dirbi 
negalėjo,-41.- 
kino kosu. 
lys, norviš^ 
kūmas, abel- 
nes nusilp- m J, v N 

nėjitna* nuo '
slaptu* ligoe « ji.-- ./Mt 

nuo lipo lai* z
ko; pasak- .pfta
m ingai liko* ** 
si išgydytas.

SL Bakajuo, 
Bux 335, Pruclor, Vi.

klntoa (veikalo* 
' - 
Per* tok 
mala”,

nuolatai varto*? itpduojea^tal jo* gali greitai auga- 
dinti gron>u)ioJirnfeiiėnua4lnU orgaulzma U pada
ryti ligų neligydaaaų. ,

Daugelį metų barnu negrišku, nusilpusiu, ne- 
Jleglu. o norėdama* atgaatl pražudyt* arelkata, 
mėginau viaokiua <vdym* budus, vienok veltui. 
Galų-gaie važiav**., Knropan ir pradėjau gydytis 
p*a narsų gydytoja, )*Kjd \ mometodą mane vial- 
Ikai IS^ydė. Receptų vaua*. su kuriais gydytojas 
mane ilgy dė, turim savo.,nuosavybėje, o kadangi 
{fra! žinau, kalpgatoku tfeigydyti nuo tokių ligų 
U* nusprendžiau rtoepta auorala ir kitiems su- 
Mkti, kuri* kenčia auo ta <pat ligų. Kaa pas mane 
*Mėa*ka. tam p***ų«iu pasoraėa to recepto užda
rytame lailk* Ir reikallngaa informacijas dykai

Vyrai viso** vte*b«e M*i Šalies kente vienu ar 
kitu bodu nuo sy m p tomų, paeinančių nuo persP- 
dirbimo, Jaunystes išdykumų, neišmintingumų, 
benuoeaikumų, nerviSknmų. netekimų vyrišku
mo, blogo* atmintie*, nejiego*, neturėjimo nmbi- 
eito*, nupnollmo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abelno mmlpimo latt , pasinaudojo ll mano 
paaiuUjimo, ir aS apturėjau įimtus lailkų nuo vy
rų. jaunų ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuos* 
Jie pranela. ksd likosi teip jau ISgydjtais ksip ir 
aS. Recepte priraėomes gyduolės turi bnti gryno* 
nuo visų nuodų, vlensk receptas teip paraSytas 
k*d Jį gsll iėpildyti k i* k t ienoj geroj apUekoJ A| 
nieko Dėsiančiu C O D. Ir neturiu julrto iSmislo iš
gauti iŠ jus pinigus arba jums parduoti gyduoles, 
kurių ju* visISkai nereikalaujate, Ir jeigu tanrista 
atrasi mano neteisinga kokiame nors dalyke, Ui 
gali man* vteSal apskalbti Sitam* laikmStyje.
. •Hkelbimaa gal nebus dengiau Šitame 
laiknėtrju, užtat rąžyk Šiądien Ir gauk nuoraša 
recepto įr reikalingas b.formacijas Orkai kuogreP" 
oauslai.. Teipgi r ra ari ln UtniMal, kaip aS galiu 
daryti tokį p*siu)ijinsųb* jokios nuotrotos. Itir.:
C. Benteon, P. H. Bk 855. Chicago, III.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS 
(V2.” t>ERM»T0LQCI10S MOKSLE, 

pgįffty * Daugybė odos ligų paeina nuo 
”cSv«rsius užsilaikymo ir užsikre- 

j timoteljci ir nuo vidurinių ligų, 
baugutr*. gauna pučkus, pleis- 
kauua, slinkimų plaukų, plikimą 

jer apsileidimų. Gydosi pas neatsakančius 
ak tarus ar agentus,-kurie tik pinigas išvi

lioja. o paskui mSotč mums, kad ernėte daugy
bą gyduolių iŠ įvairių apga<iaų ir pagelbo* 
negavote ir sakote kad gul. ir musų gyduolės 
negelbės. (Taigi meldžiame mums oarodyti, 
kokia žmogus likosi musų gyduolėm>s apgau
tas). Turime tūkstančius bnginaliikų tmdė- 
kavonių ir tų galime ant sūdo prisiekti. Tegul 
ben-t vienas daktaras parodo mums tiek padė- 
kaveniu, o męs duosime didelį atlyginioių. 
Plikų galvų sunkti kjdjti jet^u senas ir galva 
zviUa. laito pagelbsti negalima, liet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o aut odos matvtis 
maži plaukučiai, laitam galim* suteikt ipa- 
geibų; {'laukai-nėra grybai—viena diena neii- 
di/s. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in- 
formacijas fu plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę s*vo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pas mus. Adresas
.T MHRUN DZA Co ,Chezniat 
New Yorh dt Broolilyn, U-S-A..

Kad visokios Ilgos tampa Išgydyto*, tai pats darbai už sava kalba ir iš daugybes Išgydytų, pagal Jų 
norų, norą kaistų patalpinam padškavonlų; kų kiti daktarai negali padaryt. Šatai kų išgydyti kalba:

Ouodotifta* Prof**«ri*u!ln*tituto!
Nors daug daktarų perleidau, bet jie tik mano ligų ažtendlno begydant, nors ir gerais vadinasi, buk Ilospitaiės algų moka, tat 

savo Ofiso paduoto*** valandose, nuo ryto iki vakaro namieje sėdi. Bet kaip į Jų* globų ataldsvlais, apraibs ligų, ir pruiųataa gyduuk* 
suvartojau, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, pečiuose ir visa liga, kurių buvau įga’f* per neiėmiutiugų psaielgimų. kaip 
yraapraėyta Jus knygoje „Vadevaa į • velk*tų" ant 1M puslapio. Dabar esu sveikas kaip niekad nesirgp ir dėkingas, už knygų, ferų 
rodą, o labiausiai už geras grynas gyduole*. ’ CH. GALUNAli, Bot 114. MuUberry, Kaus**

Mi«laa Dr Pr*f*aoriau Ir •**eiali*tal!
Nors čtelus metus prisikankinau teip labai skaudžia liga, bet kad Jus įstengėte m*ne ilgydyti nuo to galvos skaudėjimo, vider>ų 

Ir gumbo gėlimo, tankaus skausmingo llapinimoai ir baltųjį^tekrjimo, su skaudėjimu krutinės Ir visboae sąnariuose. Nors nesitikėsiu, kada 
nors ilgy ii. ues kožnas daktaras pagydys apleido, nieko ne pagelbėdamas. Bet kaip į Jus garbingų Institutų ntaiAaukiau ir neriui kiančiai 
dėl mago sveikata* darbavotės, teitai jau po suvartojimo tų paakutlulų gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai Ugiju*; už uižmom siu*- 
čiudidelf padėkavou|. Tuos keli* žodžius noriu, kad pagaramtumėt į iaikraėtį, ksd reikalaujanti žinotų, kur tikrų pagvibą sveikatai 
gali rasti. Mr*. P. BObELTENE. 1(186 Nicollet Avė , Mlnneapoii*, kitan.

Dauggalingan Dr. Colline M*d. Inat.!
Kaip pirmiau skundžiausi per ligos varginimu*: sunkaus kvėpavimo ir »kandėjimo Soauoce, kratinė], skrep’Uviino Ir vaikščiojančių 

dieglių po visų kūnų, tai per Jus s toro u j ir gera* gyduoles, kuria* suteikėt, likausi jau iėgdytt*. Nors i* pradžios vartojant gyduole* 
jaučiau* savyje kaip revoliucijų, bet toliau* Vi* ir via darėsi geriau, .o dabar pasilikau pilnai sveika* Ir laiminga*, ne* liga neauinaujina 
daugiau; ui tai labai dėkavoju. Bučiau (.mintingai padarys, kad ii kart prie Jūsų bučiau kreipiąsis, ne kaip prie tų, kųl bei 6 paveikslai* 
giriasi: netrukus gal ir • pasigirs, o Ii viso Uk vienas Daktaras ynu Dsl«ar tik persitikrinau, kad Dr. E. C. Col'ina H. I. yra geckuaiaa 
pririeti* ir gelbėtojas gyvasties.

Vaistai ii laboratorijos Orėsi yra pripažinti .geriausiai* aat viso svieto.
Tikras užtikrinimas, kad nėra niekame geresnių vautų kaip i- la

boratorijos OROSI. ParžutteaM* dusau tikra gv*raecite kad jeigu vairiai ne- 
suamirs įima is 5 Sies**, tada au(rann*iu »iatgua. tat tiktai tuaari. kad* 
tfFCžiiii talti gBistii bus susBubot*

Jeign nebūtum* persitikrinę apie gerumų vaistų, tai negalėtume 
garsinti po laikraėčius

Vantai Orėsi yra muitą-u daktariiko mokslo, tyrinėto per daugelį 
metų ir Šiandien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai gydo reu
matizmų Ugastį silpnumų. sifilį ir visa* kitas ligas, kuriu* daklarliko 
mokslo yra Tėgydomos.

Mys turime ėeiis pripažintu* daktarus, n»* nenorime atiduoti ant 
gydymo vieno

' Mf* sergstim teisingą gydymų musų paeijentų, dėlei gražesnio ir 
geresnio musų vardo, kada musų Vaistai Orėsi duoda dadžtausį |>ag»l- 
nėjimų.

Szeszioa poro* akiu mato goriau negu viena per*.
Suprantamas dalykas, kad per musų užžiurėjimų galima ligų ge

riau* ir greičiau ilpažintiir prirašyti atsakančius vaisiu*, negu dakta- 
ndkuoae Institutuose, kur yra vos vienas daktaras, o Šitas viena* ži
noma negali teip gerai visas ligas pažinti, kaip Sete, užtad ir negali teip 
gerai Itgų Msydv ti

Ar gali gaut geresnį užtikrinimų, kaip būti gydomas lėlių suma- 
0>lriL perni“nani"* dakur’b Kurio tjds liktai su (arsiagsais cidusietas 

jeigu sergate arba jaučiatės nevisai sveiku, parūdykite lietu v likai 
visus ženklus ligos, atsiduokite su pilna vilčių ir bukite užtikrinti, kad 
su gerų daktarų pageiba ir garsiomis gyduolėmis Or*si. įgysite sveikatų. 
Musų daktarai yra labai mielalirditgl ir per jų pageltų Jau tūkstančiai 
ligonių likosi išgydyti. .

Nereikalingas dalykas sunkiai uždirbtus plalgus atiduoti dykai 
kokiam nors daktarilkam institutui, arba kitiems apgaudinėtojams, 
kada paa«nu* gali gauti gerinusių gyduolių ant viso svietu ir pageiOų 
leėių daktarų už labai pigų prekę

AMERICA EUROPE Co.
NKW YORK, N. Y.

y Ltatuvlu Daktaras

Marija Dowiatt
Kaimą gub.r Šiaulių pav.

789 W. 18th VTREVT, CHtCAOO, ILL.
Tetelonas Casal 1206. T*le»*n*s Canal 7082.
Tslefonuotl galima II kiekvienos aptiekė*. 

Gydo pasekmingai visokia* liga* be skirtumo.

Ratilai kur tu begi?
Nugi pas Petru 

JįJ Sztaki, nes Ubai 1L 
trošky s, o pas jį gt- 
11in a alsi v ėdy ii. nea 
jis turi puiku, šalt* 
bovartkr — 
ll/l? ru5'

Cftt te arielką, clirarn« nei 
ii Jlavunos, oiisipė 

-1-*. niB faunl fnjopus 
puikų u2kandį kiekvieną diena, ui Uu 
negaliu ilgiau *u laminta kalbėli. Lik 
sveika*, tunu »kubi*tia. Prie to ji* turi 
puikią salę vestuvėm, mitinėm* Ir pa
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėją ausi- 
kalbėti angliškai. Ateikite pa* mane, o 
ai jum* pa ta rantui is už dyką visokiuose 
reikaluose ir provouu. Atvažiavę iŠ kitų 
miestų gali gauti geriau*:ą nakvynę.

Petras SzJakis,
3321 Aubuntšve, Chleago, III. 
Tar>e' M*Mlee urivw Ir D3-*ri« Flaee. 

Tslnd—** Yord* *018

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje
? ! I Bua nusiustas kožnam kuris 
' * I prisius savo tikra v arda, pra- 
4 į I varde, adresa ir pora markiu. 
| . I Naudingas, reikalingas kož- 
* * I nam lietuviui ir lietuvei/

JAME TELPA
teisingi aprašymai apie saviru 
200 Visokiu kuui*zku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiazkina 
pradžia, priešasti ir pabekmes hgu 
ir pasakų kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gvdancziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, M 
Aparatu, Drukuojamu ir 
mu Masrinu, Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Beit vii ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raižyk tuojau*.

J I I nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, iii skausmai strėnose, turi nesveikumą pušies ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, L’žsen- | I I dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia ^11 Rūdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio isx- I I M reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdo- Iii s**5 dalis> prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir III teip toliau? 1

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

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. J III Mes ^ydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, sy®1! III nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas III LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczios ja* , I I I nu *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykuniai, F*1 III tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pa* > ■ I ■ rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA,
I o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 1^

ATTORNEY &COUNSELOR at LAW 
Ctamtar oi Commerce Bldg., Room 709 
8. E. Coo*f La Sali* a*d Wa*hin«ton Straris 

CHICAGO, ILL. 
TELEPNONE MAI N 3642
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