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POLITIŠKOS žinios.
EVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. 
•^v0ino randas pradeda jau 
E^ro:'nekantrumą durnos 
Fortui Golovinui. Pereitos 
kaitei pėtnyčioj i/do ministe- 

Golovinui. kad du- 
komisija nesiskubina su per- 

Lįsniu biudžeto. Demokratai, 
įderindami randui, buvo uj- 
žį. kad komisijos paduotų du- 

H^Įftirtinimv.i biudžeto dali: , 
Jį užmanymą tą kairiejie, su ler- 
u fffcoaservatp-ų pagelba. atnu - 
\ Konsen^atyvai mat, balsuo
ju prieš Stolypiną, nori jį pr r
* Rbaservatyvai mat,

ypsti iivtfkyti dūmą, o lenkai
-jdina demokratus už jų neprĮ- 

.Jįnmą Lenkijos autonomijai.
KKctrandas be užt\irtinto bim- 
įto būti negal, tautos atstov ii 
tun užtvirtinti išlaidas, ypač gi 
įleisti randui užtraukti paskoljį. 
("įtvirtinimas išlaidų randui ne 
tttp svarbus, negu priėmimas p»-
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Metas XVI

arba jeigu randas tikė- 
tnsi trao vidurinių, taigi nuo ma
skolišką bankininkų gauti pinigų, 
kiek jam reikia, jis galėtų apsiei
ti be damos, galėtų ją išvaikyti. 
Mat. sulyg Stolypino išmislytų 
pamarių tiesų, randas'gali varto
ti iždo pinigus ir be durnos dalęi- 
feo. bet išlaidos negali būt di
desnės negu išlaidos pereitų me
tų; naujų mokesčių randas, be du
sioj marinio, negali krauti ant 
įmonių sprando. Bet pereiti me
tai buvo karės laiko metai. • Iždo 
išlaidos dėl karės buvo didesnės 
segu normaiiškuose laikuose ; ir 
dabartiniame iždo mipisterio ąp-

Jfaos truputį mažesnės negu pe- 
shnse metuose. Pamatinės gi 
iksos randui daleidžia išleisti tiek. 
Iriek ir pernai. Tokiu budu ran- 

j ta, besiremdamas ant jo paties 
į i&btų pančiojimui durnos pa

latinių tiesų, gali naudotiesi iš 
biudžeto, kuris yra dar dide- 

|ahnegu naujasis. Svarbiausiu 
Į yra čia daleidimas randui užtrauk

ti paskolą ir tai užrubežiuose, nes 
f ramieji- pinigų nėra: didžturčiai, 

| 1 Kužsitikėdami randui, besibaugy-
I ■* Iii I Betvarkei <1. ■ > puirz”.- per- 

W kflė į užrubežių bankas; užrube- 
r. »ų gi bankai caro randui neskoli- 
| na be dūmos, kuria laiko tautos 

ne caro atstovu. Caro sostas 
į mat nesilaiko jau teip tvirtai kaip 

seniau, rando pamatai braška, ga
li sugriūti, tauta gi vis liks. To-' 

i «ėl urubežių bankai jau carui sko
linti nenori, žada skolinti vien 
tautai ir reikalauja, kad tautos 
atstovai paskolą užtvirtintų, be to 
jie neduoda pinigų. Užtvirtini- 
roui paskolos randui todėl ir rei
kalinga durna.

Dūmos Misžrutkicne, atsibuvu
siam 20 d. gegužio, Stolypin ap- 
teiškė; jog žiniose paduotose sve- 

į tintų laikraščių apie sukartų ant 
gyvasties caro, kunigaikščio Mi
kalojaus ir paties Stolypino yra 

L dalis teisybės. Stolypin pasakė. 
; l°g paslapta policija susekė, jog 
^Peterburge yra sukalbininkų or- 

c Ranizacija. Reikėjo susekti šu- 
I a^° vadovus. Bet kad suk al

ininkai naudojosi iš pačto, pačtu 
B«uatmėjo visokius pranešimus, 
K ,ta5 neatsargumas palengvino 

daboti sukalbininkus.
■ at tie pranešimai buvo polic jos 

skaitomi. 13 d. balam žio 
I >0arej'tavo 28 sąnarius sukalbio. 
Ė k buvo prova sukal-

Iš tirinėjimų pasirpdė, 
| )°g da igelis sukalbio sąnarių pri- 

^ičjo prie socijal-ręvpliucijonie-

; ^rip aiškino durnoj Stolypin. 
ct jo aiškinimai ne išrodo kibai 

| ūkimais. Argi revoliucijo iie- 
L r'ai galėjo nežinoti, kad visioki 
E siunčiami pačtu, ypač gi 

būva Maskolijoi 
durimi teip vadinamo “jucdo- 

I |Uę5a^*neto”> taigi valdžios šn 
|i’c tą žinojo, tai pačtu 

I **dcngtq policijai
F W2^1US> mietiuS ‘r dag* r- 

valdžiai' suradimą ir a- 
sukalbio sąnarių. Jei- 

BHWtaicijonieriai teip vęstų 
i Eai revoliuciją, tai ji pie- 
i^^Easisektų. Reikia manyti,

simokes 
Theatre 
ii ir lai- 
szkas ir

astantis, 
t- sta 

gai, ple-

uimas
lapumas, 
i, Užsen- 
i kitokia I 
šerio is?- į 
ižskurdu- I 
gerkle ir 1

kad ta-

malkini 
slaptin-
* darbo, j 
gu dar- j 
davimu, |

[V, svfili, 
VYRI/ 

xiis pu
mai, P®*

A, 
nuo 1® į 

iienos®> lipų.

ata. siuntinėti tokių raštų, k irie 
ai revoliucijonie- 

i pa-

kad revoliuciją veda ne neatsar- slavai. Iki šiol Vindobonos par- 
gus, mėgstanti vien daryti triuk- lamente daugiausiai pasiuntinių 
smą maži vaikai; ten turbut, buvo vokiečių, dabar gi viršų ant 
netrūksta protingų ir atsargių, vokiečių paėmė slavai, vokiečių gi 
žinančių gerai, kokių priemonių fanatikų, taigi trokštančių 
griebiasi randas palaikymui savo priskyrimo prie Vokietijos ne tik 
nykstančios galybės. Todėl tas vokiečių apgyventų provincijų, 
visas sukalbis, kaip jo susekimą bet Czechijos, partija su visu iš
aiškino durnoj Stolypin, išrodo iro, partijos vadovas Schoenerer 
pačios valdžios surengta komedi- gavo tik 800 balsų ir rinkimuose 
ja pakėlimui rando garbės ir įga- prapuolė. Daug mandatų nužu- 
vimui žmonių pritarimo. Panašių dė ir ' garbintojai Maskoliškojo 
komedijų caro randas ir jo tarnai caro, pas jį jieškanti išga- 
jau ne kartą griebėsi muilinimui nyrao jaun - czechai, jų vietoj 
akių, bet jau mažai yra tikinčių išrinko daug czechų socijaiistų. 
tokioms komedijoms ir juo to- Taigi reikia manyti, kad .Austrijoj 
liau, juo skaitlius tikinčių eina valdžia iš vokiečių rankų jau 
mažyn. bar išsprūdo.

Tą pačią dieną, taigi 20 d. ge- Paskutiniuose rinkimuose, 
gūžio, Stolypin durnoj laikė antrą 516 Vindobonos parlamento
kalbą. Jis atsakė ant protesto at- siuntinių, išrinko: 233 vokiečius, 
stovų socijal-denuikratų partijos, 107 cechus, 82 lenku, 33 rusinus, 
kurie protestavo prieš policijos 24 slavus, 13 serbų - kroatų. I<» 
įsiveržimą ir darymą kratos gyve- italijonų ir 5 lumunus.- Taigi iš- 
nime durnos atstovo iš Rygos, rinko didesnę dalį nevok iečių, 
latvio Ozelio. Atsakydamas ant Jeigu ne vokiečiai parlamente 
protesto, Stolypin apreiškė, jog laikytųsi vienybėj, jie galėtų Au- 

, krata Ozelio gyvenime pa- stijo* politiką pakreipti į atarti 
daryta todėl, kadangi polici- kas vėžes. Bet ar teip jau darbar 
ja dažinojo, jog ten laiko susi- bus.galima abejoti, kadangi ir terp 
rinkimus revoliucijonierių centrą- slavų yra didelis nesikentimas. 
liškoji organizacija. Kad polici- Antai Galicijos lenkai įsiėtlė iki 
ja, girdi, neklydo, parodo jau tas, gyvam kaului rusinama, apie be- 
kad gyvenime suareštavo 31 ypa- silaikymą krūvoj rusinu su lenkais 
tą ir paėmė daug suareštuotus ap- dabar ne gal būt nė kalbos. Ita 
kaltinančių <l«»kumentų. Tuose Ii jonai gi labiau neužkenčia slavų 
dokumentuose, sakė Stolypin. ma- negu vokiečių ir jie ne visame ris 
tyt, kad Ozelio gyvenimas buvo krūvoj su slavais. Taigi dar da- 
vieta susirinkimų “militariskosios bar parlamente, turbut, dėl nesu* 
Lygos”, kuri manė sukelti gin-1 tikimų terp nevokiečių, vokiečiai, 
kluotą žmonių sukilimą išverti- jeigu laikysis krūvoj, galės dar 
mui dabartinės tvarkos. savo viršininkystę palaikyti bent

Kilus dėl Stolypino aiškinimo ir teip ilgai, kol terp nevokiečių nė- 
teisinimo policijos pasielgimo de- užgims susipratimas, 
batams, durnos atstovas širskyj,!
vardu Centralinio socijal-demo- PRANCUZIA.
kratų komiteto, apreiškė, jog soči-1 Pirmiausiai Peterburgo laikras- 
jal - demokratų partija neturi nė pis ‘ Recz” pranešė, buk Prancu- 
jokio susirišimo su sukalbtu ant rija galutinai pristojo prie ryšio 
caro gyvasties; jeigu gi toks su- Anglijos su Japonija. “Recz ’ yra 
kalbis policijos susektas, tai grei- laikraščiu maskoliškų kadetų,o jie 
čiau išteisinimui nešvarių rando turi daug draugų terp Maskolijos 
tarnų darbų jį rengė policijos pro- valdininkų, nuo jų gali daugiau 
vokatoriai. paslapčių išgirsti negu kiti. Ka-

Randas išdavė prisakymą ant dangi Prancūzija laikosi dar vis 
rubežiaus suareštuoti socijaiistų pyšyj su Maskolija, tai turėjo 
atstovą Leniną, grįžtant iš Lon- savo samlraugei pranešti ir apie 
dono. Policija mano, jog jis yra paslaptus sutarimus su kitais 
senas revoliucijonierius, besidar- kraštais, ypač kad tas rodosi ir 
bavęs prieš randą Maskolijoj po reikalingu. Rods Prancūzijos ran- 
yisokiais vardais. Gal vienok bu- das garsina, kad apie paslaptą 
ti, kad ir čia nebūtais apkaltini- traktatą su Japonija nieko nežino, 
mais randas bando iš durnos pra- p,et randai paprastai stengiasi pa
šalinti jam negeistiną žmonių at-plėpti paslaptus sutarimus.
stovą. “Recz” užtikrina, jog sulyg pa-

20 d. gegužio, Odesoj, “praga- rė ta gali būt tik Prancūzijos su 
riškosios mašinos” expliozijos Ii- ponija ne tik nripažysta savo da- 
kosi užmušti policijos perdėtinis bartines valdybas Azijoj, viena 
ir du šnipų perdėtiniai. Minėtą kitai pažada padėti jas apginti, b<|i 
mašiną atnešė į policijos biurą du jeigu užgimtų karė Europoj, o ka- 
vyriškiai ir mergina. Tuojaus pa- rė ta gali būt tik Prancūzijos su 
skui mašina expliodavo. Policija Vokietija, tai Japonija pasižada 
leidosi gaudyti minėtas trįs ypa- siųsti pagelbon Prancūzijai 300,- 
tas, bet merginai pasisekė pabėg-looo savo žemės kareivių, o Angli- 
ti, abudu vyriškiu suėmė. ja 150000. Bet Japonija į Euro-

Iš tos expliozijos pasinaudojo pa galėtų siųsti savo kareivius 
Odesos juodašimčiai, kurių čia tik per Maskoliją, nes siunčiant 
yra tikras lizdas po globa jeneral jūrėms, jie galėtų ant karės lauko 
gubernatoriaus Kaulbarso. Jie ateiti jau pasibaigus karei. Tai- 
susirinko ant gatvių, užpuldinėja gi, jeigu toks sutarimas iš tikro 
praeivius, piešia ypač žydų kro- padarytas, tai jam turi pritarti ir 
mus. . ? piaskolija ir ji turi prie ryšio pri-

Nors' Maskolija politikoj dabar gulėti. Už tą pagelbą Prancuzi- 
nedaug sveria, bet Anglija ir Ma- ja žada Japonijai paskolinti 
skoliją stengiasi į savo vežimą pa- Į pinigų, kiek jai prireiks.
sikinkyti ir tas jai sekasi. An
glija mat stengiasi per daug už
augusią Vokietijos įtekmę suma
žinti per karę ar be karės. Todėl 
tai ji stengiasi visus galimus Vo
kietijos priešus į savo pusę pa
traukti, o jos draugus atstumti.

Dabar antai Maskolija pradėjo 
tarybas su Japonija ir Anglija 
sutvarkymui politiškų reikalų ry
tinėj ir vidurinėj Azijoj. Tary-. t . ...bos žengia prie galo. Iki šiol|glm« 'f 

Anglijai pasisekė prašalinti nesu
tikimus kilusius terp Angjijos ir 
Maskolijos Persijoj, Afganistane 
ir Tibete, o Japonijai pasisekė su
sitaikyti reikaluose Mandžurijos.|“ 
Žinoma, Maskolija, turėdama ne
tvarką namieje, ne gali pasekmin
gai savo siekių ginti, tai neviena
me jai atsėjo nusilenkti.

AUSTRIJA.
Austrijoj šįmet atsibuvo pirmu

tiniai ant visuotinio balsavimo pa
remti rinkimai parlamento pasiun
tinių. Kaip kituose su jaunesniu 
parlamentu kraštuose ir Austrijoj 
daugiausiai pelnė socijalistai ir
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greitai galėtų atsirasti kitas dien
raštis.

Viso pasaulio darbininkų šven
tė 1 d. gegužės Vilniuje visiškai 
ramiai praėjo. Kuone niekur jo
kių streikų nebuvo, nebuvo ma
tyti manifestuojančių darbininkų 
minių. Ramu visur. Tiktai nak
tį į gegužio T d. viena policija tu
rėjo gana daug darbo. Tą naktį 
krėtė vienu tuo pačiu laiku pas 
daugelį lietuvių. Ko jieškojo, ką 
surasti norėjo — nėra žinios. A- 
reštuotų išviso du: Kasperskis ir 
Lietuvmnkaitė. Bet ir tuodu, 
turbut, netrukus paleis. Apskri
tai imant, Vilniaus policija gana 
darbšti ir dikčiai darbo turi, bet 
drauge su tuo policijos* tarnai ne
matyti žiopliai. Kirk kartų Vil
niaus policija buvo st£musi tuos 
žmonės, kurių nuo seniai įieško, 
ir visuomet paleisdavo: kai|>o “ne
kenksmingus", vienu žodžiu, ap
dovanodavo policejiškos malonės 
ištikimv be.

Balandžio 27 d. užsibaigė eilė 
visuotinų 
draugijos 
išrinkton 
Grigaitis,

mis sukapojo. Parvažiavęs šeimi
ninkas, išvydęs visą namą augštyn 
kojomis išverstą, nedovanojo už 
tai ir nusiuntė vyriausybei kelis 
telegramus ir skundą į Valst. Du
rną. 6 d. kovo žemsbrgių ne “dū
ko” nebliko.

Kataliko vaikas.

Iš Pompėnu, Kauno gubernijos.
19 d. kovo'čia buvo Sv. Juoza

po atlaidai. Susirinko daug žmo
nių—pribuvo ir tvarkdarių būrys 
—Pasvalio antstolis su savo juo
dąją šeimyna. Antstolis nuėjo 
pas vietinį kleboną ir ten pratu
pėjo vis$ laiką. Tuo tarpu jo juo- 
diejie tarnai, liežuvius iškišę, lak
stė po visą miestelį. Kaip tik su
riks kur koks pusgirtis,'' jau jie 
tuoj prie jo, ir pliekia nagaikomis 
ir “prikladaisĮ pavakarę taip 
jie įsidrąsino degtinę begerdami, 
kad vienas net 
akies pridėjęs. 
Dievo malonė, 
turbut nebuvo
1 žmones tvarkdariai kitaip neat- 
siliejMlavo, kaip 
s u k i n s y n

iškabų ties savo sankrovomis. 
Prie raštinės ir mokyklos yra lie
tuviškos iškabos greta rusiškų ir 
da kelių aludininkų (žydų). O 
kitų visų — tarsi Rosijoj....

“Žjburys” jau galutinai užside
gė ir, tiesą pasakius, norėjo net 
panajkyt 2 aludes, kurios arčiau 
50 sieksnių stovi nuo bažnyčios. 
Jei^u tai pasisektų, tai jau Gar
liavoj 4-rioms aludėmis butų ma
žiau. Pažiūrėsime.

“Vištinyčios” po senovei Gar
liavoj neišnyksta — lankosi jau
nuomenė po jas ir gana. Vertė
tų nors kartą garliaviečiams jas 
pamęsti, o rasti sau daug tinka
mesnę vietą — arbatnamį.

Skriblius.

tiek

Iš LIETUVOS SOSTAPILIO. 
(Locna korespondencija).

Praėjusioje korespondencijoje 
rašiau apie "Vilniaus Žinių” žiu

■'
dar buk esanti viltis jas atgaivin- 
gi; tai ne mano nuomonė buvo. 
Aš iš karto abejojau ir tą mano 
abejojimą patvirtino paskutinių 
dienų atsitikimai. Mašinos iš 
‘Vilniaus Žinių” spaustuvės par
duodamos, popieros, seniejie laik- 

Iraščiai taip-pat. Tas reiškia, kad 
nėra jokios vilties sulaukti “Vil
niaus Žinių” atgaivinimo ir Lie
tuvai, tokiu budu, lemta likti be 
dienraščio tuomet, kuomet tauta 
atgijo, pradėjo gyventi ir savo 
reikalais rūpintis. Nė vienas są- 
vaitraštis neatstos dienraščio ir 
negalės taip plačiai gvildenti tau
tos reikalus. Apskritai imant, 
visi nustojo vilties ir netikų kad

jau šaudyklę prie

kaip jis neiššovė, 
kam “pli” surikt.

m a r z a v c c , 
ir t. t.

Valstietis.

“Vilniau# Kanklių" 
susirinkimų. Naujon 
valdybon pateko: J.

M. Putvinskiutė. O. Vi
leišienė ; kandidatais ta|>o išrinkti: 
E. Brazdžiutė, J. Pleirys ir kun. 
J. Tumas. Valdyboje iš praėju
sių metų lik<>: J. \ įkiši*. K. Pui
da ir V. Putramenta#. šiafs me
tais valdyba šiaip susitvarkė: pir
mininku — J. Vileišis, iz<lininku 
—J. (irigaitis, sekretorium — K, 
Pui<la.

Tuo tarpu ant to ir Įtaigiu. Vė
liau parašysiu plačiau apie tą 
draugiją, jos darbus ir tikslus.

Kokį noriku Reikalą turint į 
"Vilniaus*Kanklių” draugiją, rei
kia kreiptis šiuo adresu: Vilnius, 
Vilniaus gtv. 28. ’ Prisiekusiam 
advokatui Jonui V'Ueišiui.

• A Vilnietis.

IŠTRAUKA II LAIŠKO.
Iš Veliuonos, Kauno gub.

17 d. kovo šeši vyrai, žydukai, 
atvažiavo iš Kauno į Veliuoną pas 
turtingą prekėją Lcberį ir liepė 
atiduoti pinigus. Mat tie vyrai ži 
nojo, kad Leizeris Kauno kontore 
paėmė 12OOO rublių. Bet jis jau 
tų pinigų neturėjo. Rado tik 100 
rublių, tai tuos paėmė. Nė jokių 
daiktų krome nekliudė. Leizeris 
tuojaus davė žinią uria<lninkui. Jis 
norėjo tuos vaikinus suimti, bet 
negalėjo. Telegrafu davė žinią į 
Vilkiją, kur stovi net 24 sargybi
niai (12 raitų ir 12 pėsčių), kad 
užpuolikus sulaikytų. Jie važiavo 
Nemunu tiesiog ant Kauno. At
važiavus jiems ties Silkine, išjojo 
sargybiniai vytis, pasivijo ties 
Raudondvariu. Prisivijus, kaip 
žmonės sako, bėganti sustojo ir 
du iš jų ėjo priešais kaipi pasi
teisinti, keturi gi paliego. Į tuos 
priešais einančius sargybiniai pra
dėjo šaudyti, vieną nušovė ant vie
tos, kitą gi mirtinai pašovė, tas 
pasimirė nugabentas Kaunan. Ra
do pas juos 50 rubl.; kitus pini
gus, kaip sakėsi, išdalinę žmo
nėms Seredžiuj, kurių buvo už
dirbti, bet Leizerio neužmokėti. 
Mat jis turėjo 8 sėlinikus, 4 pa
varė už darbą neužjiiokėjęs. Nu
skriausti darbininkii pasiskundė 
partijai ir ji atsiuntė tuos šešis 
vyrus priversti Leizerį užmokėti 
žmonių uždarbį. Gal teip ir buvo. 
Kad tai buvo ne paprasti plėšikai, 
galima manyti išto, kad jie grįžo 
Nemunu atvirai; jeigu butų -norė
ję pasislėpti, butų galėję važiuoti 
kitu keliu. Ar vėliau suėmė ir 
kitus užpuolime dalyvavusius, ne 
žinia.

Mikytų Juozas Krūmas pateko 
po sudu. Jis apskųstas už saky
mą prakalbos ir dalyvavimą už
puolime ant monopoliams. Gavęs 
apkaltinimo popieęas, jis išvažuo- 
ja Amerikon. Dabar sargybiniai 
turi didelę galybępakanka jų ap- 
skundimo, o nė joki liudininkai 
apkaltinto negali išteisinti.

švogeris.

Iš Pajevonio,
Suėmė B. Vingilį, valstietį Bū

dviečių kaimo ir įkišo jį Kalvari
jos kalėjimai! ant 6 sąvaičių. Pas 
jį buvo rastas revolveris.

Vilk, apskr.

Riešutis.

Iš Pabirziu, Panev. apskr.
Pabiržės klebonas, Ant. Rumše- 

vyčia, jau to metų kaip stato baž
nyčią ir vis negali pastatyti, o tuo- 
tarpu, žiūrėk, nusipirko sau namą 
ir įkūrė ten k romą ir aludę, žiū
rėk vėl, kitą namą pirko ir įtaisė 
arbatnamį, o bažnytėlė, kaip sto- 
vėjo, taip ir tebestovi, — ne gali

žmonių pinigai, paskirti bažnyčiai 
statyt, netapo suvartoti namų pir
kimui !

Žmonės skundžiasi ant kunigo 
Rumš., kad perbrangiai ima už 
pamaldas (pvz. už egzekvijas — 
12 rubl.). Sermėgius.

Iš Nemokščiu, Kauno gub.
Ačiū veiklumui musų klebono, 

paskutiniomis dienomis Nemoks- 
čiuose tapo įsteigta “Vartotojų

IŠ MOSĖDŽIO.
(Telšių apskr.).

2 d. kovo Žalgiriu kaime, pas P. 
Sopagą, buvo krata, jam 
nesant namie. Žemsargiai su sa
vo vyresniaisiais jieškojo medžių, 
—po skrynias, indaujas, komodas, 
kišenes. Seimininkė nenorėjo 
leist daryt kratą, tai ją nagaiko-

Išrinkta valdyba iš trijų ypatų: 
pirmsėdis — klebonas kun. V. l’a- 
ccvičius; sekretorius — vietinės 
krasos viršininkas P. Makarevi- 
čius; ir pirmasėdžio pagclbininkas 
dvarininkėlis P. A. S.

Klebonas taipogi yra įtaisęs 
prie bažnyčios knygynėlį, ir kai 
kurie kunigai gal 
iš jo: nė vienos 
knygelės tę nėra, 
sų taipogi gražiai
bar ketina mūryti varpinyčią.

Šunbajoris.

pavizdį paimti 
juodašimtiškos 
Bažnyčia mu- 
apžiurėta, da-

kitais

sakyt, 
dabar

č i ų buvo surinkta Rusijoj 1906 
metais 424,922,700 rub. Šitie mo
kesčiai uždedami ant visokių var
tojamų žmonių daiktų, kaip antai: 
druska, degtinė, alus, cukrus, ar
bata, degtukai, kerosina, taboka, 
gelumbė, kartūnas, gelžis, visokie 
ūkio padargai ir taip toliaus; ar
ba vėl šitie mokesčiai susideda iš 
tokių daiktų, kaip markės, gerbi
mai popieriai, pasportai, teismo 
išlaidos ir kiti. Pas mus už cu
kraus pūdą mokame 5 rub. 50 kp., 
dirbtuvės gi savininkui jo išdirbi
mas teapsieina 1 rub. 75 kap. Ko
dėl gi taip brangiai mokame už 
cukrų, paklaus gal ne vienas. 
Dalykas tame, kad nuo pūdo dirb
tuvės savininkas turi mokėt val
džiai akčyžės po 1 rub. 75 kap., 
kurią jis paskui, parduodamas, 
nulupa nuo pirkėjų. Tokiu budu, 
atmetus nuo 5 rub. 50 kap. tiek, 
kiek yra mokamas cukraus pūdo 
išdirbimas, tai yra i rub 75 kap., 
liks 3 rub. 75 kap.; iš jų 1 rub. 
75 kap. atsiima valdžia, likusiųjų 
gi du-rubliu eina pabrikanto ki
šenėn. Išviso 1906 metais valdžia 
iš cukraus turėjo 92 milijonu pel
no! Tokias dideles cukraus kai
nas dirbtuvninkams tiktai tuo pa
sisekė sulaikyt, kad jie visi sutvė
rė sindikatą, tai yra savo sąjungą. 
To sindikato sąnariai kasmet su
sikalba, kiek pūdų cukraus reikia 
padaryti tariamaisiais metais ir 
kiek imti nuo pūdo. Per tas tary
bas dalyvauja ir valdžia. Tankiai 
atsitinka, kad visą išdirbtą cukrų 
nepasiseka parduoti Rusijoj. Ta
da dirbtuvninkai, negalėdami, pa
gal sindikato nutarimo, jo leisti 
pigiau, siunčia jį užrubežin. Bet 
čia vėl bėda: Rusijos cukrus kur 
kas blogesnis už užrubežinį ir už 
jį ten moka tik po 1 rub. 15 kap. 
už pūdą. Tokiam atsitikime val
džia. pagal sutarimu,tur* primokė
ti dirbtuvninkams už kiekvieną 
pervežtą per užrubežį pūdą po 1 
rub. Kitaip dirbtuvninkai daug 
turėtų nuostolių, o tai labai nema
lonu valdžiai, nes, uždengus dirb
tuves, mažiau cukraus bus parduo
ta ir mažiau akčyžių įplauktų iž- 
dan. Tokiu budu dirbtuvninkai 
ir valdžia vieni kitus paturi ir bro
liškai dalinasi pelną, iš sunkiai 
uždirbtų skatikų sukrautą. Netur
tėlių yra didžiuma ir jie, žinoma, 
daugiausia sumoka valdžiai toms 
akčyžioms. •

Išdirbinio brangumas labai ken
kia jo prasiplatinimui. Dėlto Ru
sijoj vienam gyventojui išpuola 
per metus tik 10 svarų cukraus, 
tuo tarpu Anglijoj kiekvienas jos 
gyventojas suvartoja, vidutiniškai 
imant, beveik 91 svarą.

Su kerosino pardavinėjimu tas 
pats yra, kas ir su cukrum: ir ten 
taip-pat susidėjo valdžia su savi
ninkų sindikatu; dėlto dabar už 
Rusijos kerosino pūdą Londone 
(Anglijoj) moka 87 kap., o Pe
terburge— 1 rub. 35 kap. Kiek
vieno pūdo išdirbimas apsieina 
dirbtuvninkai 13 kap. Tokiu bu
du kerosino pūdas duoda pas mus 
i rub. 22 kap. pelno (1 rub. 35 
kap. be 13 kap.), kuris eina į po
no ir valdžios kišenę. 1906 m. 
valdžia turėjo iš kerosinos 27 mi
lijonus pelno.

Tabokos akčyžė davė valdžiai 
1906 metuos 49 milijonus pelno. 
Tie milijonai taip-pat daugiausia 
sukraujairi neturtėlių, nes už ta
bokos svarą, už kurį yra mokama 
48 kap. ir kurį ruko neturtingie
ji žmonės, reikia mokėt 23 kp. ak- 
čyžios,už tabokos gi svarą, už kurį 
mokama yra 12 rub., reikia mokė
ti valdžiai tik aštuntoji tos kainos 
dalis. Ir teip yra visur.

Prie netiesiųjų mokesčių pilnai 
galima priskaityti ir visokios “po-e 
šlinos”. Jų įplaukė 1906 m. iž- 
dan 108,835,675 rub. Valdžios tur
tų (regalijų) dauguma taip-pat 
priklauso prie šios rūšies mokes
čių: paimkime svarbiausią iš jų 
— degtinės pardavinėjimą: nuo 
viedro (kibiro) 20 laipsnių (gra- 
dusų) spirito mokama akčyžės 
9 rub. 90 kap., nuo viedro gi 40® 
laipsnių degtinės mokama 4 rub. 
40 kap. Išviso 1906 m. valdžia tu
rėjo iš degtinės gryno pelno (kar
tu su akzyže) 599 milijonus rub., 
tai yra maž-daug po 3 rub. nuo 
kiekvieno Rusijos gyventojo. To
kiu budu valdžia daugiau ketvir-

Iš Mariampolės, Suvalkų gub. 1 
Perskaičius protokolą paskuti- 1 

nio t 18. II-3. 111 j susirinkimo, K.•< 
Grinius papasakojo apie 1 
Kiaulių Raudonligę;' 
pasirodo^ kad tuo patim vardu 
žmonės vadina net tris panašias ; 
ligas — 1) kiaulių rožę, 2) kiau- i 
lių marą ir 3) kiaulių kolerą. At
skirti jas gali tik mokintas veteri- 
noras. Nuo kiaulių rožės naudin
ga yta kas pavasaris, dar kiaulėms 
ncisįiginus, įčiepyti po skūra tam 
tiknjs čirpus. Pačiepytos kiau
lės per kokius metus neapserga 
raudonlige, Liepai nebrangus, ant 
vienos kiaulės, du kartu čiepijant, 
pareitų apie |m> to—15 kap. Tuos 
viepus galima per vaitą ir vyriau
sybę ir valstijos kaštu gauti. Kaip 
su jžis apsieit, turi pamokinti ve-' 
teridorius arba šeip-kas išmanan
tis tą dalyką. Teip yra su kiau
lių rožė. Už tai nuo kiaulinio ma
ro ir nuo koleros tie čiepai nieko 
negelbsti ir net gali užkenkti. Ki
toks gydymas beveik bereikalin-

Gyvuliui apsirgus, geriausia 
tuojąus pradžioje paskersk Ligos 
tos visos labai limpančios yra, 
bet žmonėms ir naminiams gyvu
liams neprisimeta, tik karveliams, 
kralikams ir-pelėms. Labai reikia 
sergėties, kad iškitur tų ligų ne
parsigabentum (iš jomarkų).

P . V i t k a u s k a s pra
nešė apie oro numirimą, plačiai 
paaiškindamas, kaip įtaisytas ba
rometras, kurį patarė kiekvienam 
ūkininkui įsitaisyti. Taiposgi pa
pasakojo apie teip vadinamas me
teorai iogi jos stotes.

J . Brazaitis perskaitė 
apie naikinimą javų kulių. Ge- 
riauįsia yra ant trumpo vilgyti 
prieš sėją sėklos skystime mėly
noje akmenėlio (lotyniškai cu- 
p r u m s u 1 f u r i c u m ), 
imant 2 dali akmenėlio ant 100 
dalių vandens; taiposgi gerai nai
kina kūles f o r m a 1 i n a, ku
rios ima 1 dalį ant 300 vandens.

Si. Klimas' pasidaręs mėl 
akmenėlio skystimo, ima sėklas į 
rėtį (sietą), panardina skystime, 
tuojaus pila į maišus ir leidžia į 
laukus sėti. Taip greičiausia ap
sieina. Kiti laisto tuo ar kitu 
skystimu javus krūvose ir permai- 
šydami, suvilgina juos. Kur ne
daug kulių, tai ir taip nauda yra. 
Parodytais budais galima kūles 
naikint visokiuose javuose.

K . Grinius patarė M. 
U. Draugovei kreipties į “Lietu
vos Ūkininko” redakciją, ar ne- 
apsiimtų nors 1 kartą per mėnesį 
leisti prie “L. U.” žeminės ūkės 
laikraštėlį (priedą). Priimta vien
balsiai.

J. Ambrazevičius 
kalbėjo, kur gauti ūkininkams 
darbininkų dabar. Patarta parsi
kviesti iš Vilniaus gubernijos. 
Pijušas Vitkauskas jau yra ban
dęs nuo Švenčionių darbininkus 
samdytos. Iš ten darbininkų ga
lima butų gauti, tik jie dar prisi
bijo į tolimą šalį keliauti.

Apie M. U. Draugovės kny
gyną nutarta—duoti iš kasos 
tuo kartu 10 rublių parsigabenti 
lietuviškoms ir kitokiomis kalbo
mis tikės knygoms.

Naujų sąnarių prisirašė 3, iš
viso dabar Draugovėj yra 52 są
nariai. Į susirinkimą pribuvo 23 
sąnariai ir 19 svečių.

K. Grinius.

gas.

GARLIAVA.
Jau buvo rašyta, kad Garliavos 

vartotojų draugija “Vyturys”, su
laukus rudenio, drauge su 
paukščiais išlėks.

Dabar jau nebegalima 
kad “Vyturys” išlėks, nes 
pavasaris....

Aprašymas Garliaviečių apsilei
dimo didelį trukšmą sukėlė: tuo- 
jaus griebėsi už darbo- taip kar
štai, kad dabartinėse sąlygose, 
daugiau ir norėti negalima. Da
bar vartotojų draugija kurkas ge
riau vedama, negu seniau: nors 
iki geram vedimui dar toli gražu, 
bet vis tik daugiau prekių parduo
dama, krautuvė nebe lenkų ranko
se.

Buvo norėta vartotojų draugi
ją perkelti į žydo Sevelkio namus, 
bet patyrę apie tai žydai, prigrasi
no Sevelkį neduoti nuomon drau
gijai namų, kad ir kas-žin kiek 
duotų nuomos, (arendos). Paga-r 
liaus “Žiburys” norėjo nusisam
dyti minėtuosius namus mokyk
lai, bet ir tai žydai neperleido ir 
dabar tie namai stovi tušti.

Už tokį žydų nedraugišką su 
mumis pasielgimą vertėtų Garlia- 
viečiams boikotuoti: neit pirkt 
nieko ir neparduot, kol nepradės 
su mumis dl*9ugiškai elgtis. Ir be 
to jie prieš mus yra nusikaltę, 
kad tokiam grynai lietuviškam 
miestelyj nepasirūpina lietuviškų

RUSU VALSTYBĖS MO
KESČIAI. 

Netiestųjų mokės-



tosios saro pcl to dalies gauna, 
platindama tarp žmonių girtuo
kliavimą !

Iš kitų nedegiųjų mokesčių pa
minėsime degtukų mokesčius, ku
rie davė valdžiai pelno 13 milijo
nų, beveik viehų vargdienių su
krautų.

Be to, prie netiestųjų mokesčių 
da prisideda muitai, mokamieji pe
reinant prekėms per rubežių. Už 
arbatos pūdą niokama 31 rub. 50 
kap. Dėl tos priežasties Rusijoj 
kiekvienas gyventojas suvartoja 
arbatos mažiau, negu 1 svarą per 

, metus, tuo tarpu Anglijoj išpuola 
kiekvienam žmogui beveik 7 sva
rai. Už geležį, kuri visiems rei
kalinga, muito mokama didesnė 
jo vertės pusė. Maž-daug tą-patį 
galima pasakyti ir apie kitas už- 
rubežines prekėj: augšti muitai 
labai pabrangino jas, ir duoda 
proga musų dirbtuvninkams bent 
kaip išdirbinėti savo išdirbinius; 
iš kitų kraštų gabenti tų prekių 
negalima, nes muitai perdaug di
deli ant jų uždeki. Tokiu budu 
Rusijos gyventojai už blogas pre
kes turi mokėti brangius pinigus. 
Tuos netiesiuosius mokesčius ga
lima prilyginti prie mašinos, kuri 
siurbte siurbia 
nė nepasijunta 
moka valdžiai 1 
gų. — taip gud 
mokesčiai! Ds 
juos neturtėliai, 
Kiekvienam reik

žmonių prakaitą; 
žmogus, kaip iš- 
isas krūvas pini- 
riai sutaisyti šitie 
ilgiausia sumoka 
nes jie uždėti ant 
alingų daiktų.

Ir Suvienytose Valstijose, pa
sirodo, kad1906 metais, 
neturtėliai, apskritai imant, sumo
kėjo 1.150 milijonų rub., turtin
gieji gi tik 350 milijonų!

Dviejų su viršum milijardų biu
džetas Rusijoj — tai yra visų-di- 
džiausias visam pasaulyj. Spren
džiant pagal tair galima butų ma- 

’ nyti, kad ir Rusijos gyventojai la
bai turtingi, bet kur tau: Angli
joj, padalinus visiems gyvento
jams po lygiai visus jos turtus, 
išpultų po 3’150 rub. kiekvienam, 
tuo tarpu Rusijoj išeitų tik po 600 
rub.! Kiekvienas Rusijos gyven
tojas, turėdamas vidutiniškai per 
metus 63 rub. , pelno, atiduoda 
valdžiai 12 rubli 36 kap. Tokiu 
budu valdžia, galima sakyti, ati
traukia žmonėms paskutinį kąsnį 
nuo burnos duonos, ir iš tų kąs
nių susideda dviejų milijardų biu
džetas.

Rusijos Valstybės išlaidos.
Dabar pažiūrėkime, kokias išlai

das turi valdžia. Paimkime vėl 
1906 metų biudžetą:

Augštesniomsioms valstybės 
įstaigoms (senatui, valstybės "ta
rybai, Valstybės durnai — 5 ir pu
sė milijono.
Sinodui............... 29 milijonai,
Caro rūmų ministeri

jai ........................ 16 milijonų,
Užsienio ministerijai 6 milijonai, 
Karo (vainos) ministe

rijai . r .. .. .. 375 milijonai, 
Jūrių ministerijai .. 104 milijonai, 
Pinigų ministerijai 342 milijonai, 
Pramonės ir prekybos

ministerijai.......... 37 milijonai,
Žemės ministerijai .. 36 milijonai, 
Vidaus dalykų mini

sterijai ............. f3i milijonai,
Žmonių apšvietos mini

sterijai .. 77 .. .. 44 milijonai, 
Kelių ministerijai . .477 milijonai, 
Tiesos ministerijai .. 52 milijonai, 
Valstybės kontroliui 9 milijonai,

Dar reikia pridėti, kad 1906 m. 
vienų tik palukų už valstybės sko
las užmokėta 335 milijonai, pati 
gi skola jau perėjo dabar 9 mili
jardus.

Peržiurėjus šių išlaidų surašą, 
matęme, kad daugumas jų ne tik 
neatneša žmonėms jokios naudos, 
bet tiesiog kenkiamiems. Prie jų 
galima priskaityti -pirmučiausia 
karo ministerijos išlaidas. Karu- 
menė musų laikuose — tai di
džiausias valdžios ginklas kovoje 
su žmonėmis. Negana to, kad 
milijonas su viršum jaunikaičių 
pačiame amžiaus stiprume sėdi 
ant žmonių kaklo, bet dar tankiai, 
dėl savo tamsybės, jie eina prieš 
savo maitintojus ir neduoda jiems 
išsiliuosuoti nuo jungo. Minėto
sios paskolos taip-pat daugiausia 
išeina karumenės reikalams. Vi
daus dalykų ministerijos išleista 
1906 metais 131 mil. Dauguma 
šių pinigų išėjo policijai ir kalė
jimams. Perėjus valdžiai į žmonių 
rankas, policija bus renkama ir 
ištikrujų tvarkos žiūrės. Ji apsi
eis tada ne daugiau 6 milijonų. 
Tokiu budu liks 125 milijonai.

Prie nenaudingų žmonėms išlai
dų reikia pridėti ir Sinodo*) už- 
laikimą — surija jis kas metai po, 
29 milijonus. Be to dar nemaža

, *) Tai yra vyriausioji pravosla- 
Tų tikėjimo įstaiga.

išleidžiama vidaus dalykų mini
sterijos visokių klioštorių šelpi
mui,norint jie turi kartais didžiau
sius turtus. Sarovo klioštorius, 
sakysim, turi 25 tūkstančius de
šimtinių žemės. Visokiuose ban
kuose vieno Sinodo kapitalų su
krauta apie 60 milijonų.

Caro rūmų ministerijai išeina 
irgi gražus pinigai: 16 milijonų 
vienų rūmų užlaikymas. Nevie
nų rūmų užlaikymas visoj Euro
poj neapsieina žmonėms taip 
brangiai, kaip Rusijoj; anglai sa
vo karaliaus užlaikymui duoda 
kas metai po 300 tūkstančių.

Ir visur maž-daug tą patį pama
tysim : tiesos ministerija išleidžia 
52 milijonus, bet teismuose niekad 
negali teisybės surasti; valdžios 
kontroliaus (priežiūros) nesimato. 
Žemės ministerijai išeina kas me
tai 23 milijonai, bet Rusijoj žem
dirbių milijonai jau kelinti metai 
badauja, žemės gi išdirbimas ir 
po šiai dienai liko beveik toks, 
koks buvo šimtą metų atgal. 
Žodžiu, visur, kur tik pasisuksi, 
žmonių pinigai leidžiami ant vėjo. 
Teisybė, biudžete paminėta, kad 
1906 metais žmonių apšvietimui 
išleisti 44 milijonai, bet męs, lie
tuviai, gal geriaus už kitus žino
me, kokia toji valdžios skleidžia
moji šviesa.

Turėdama tiek daug žmonėms 
“naudingų” išlaidų, valdžia, kaip 
įmanydama, įieško visur pinigų. 
Mat, jai neužtenka nulupamų kas 
metai 2 mijardų su viršum! Ne
begalėdama pasiskolinti užrube- 
žiuose, ji tarp ko kito visokiais 
budais ragina vežti prekes užsie
nin. Tas jai duoda gerą pelną, 
nes ant rubežiatis sumokami di
deli muitai. Iš Rusijos išveža vi
sokių prekių pusę milijardo dau
giau, negu iš kitur įveža. Tai ga
lima išaiškinti išdalies gyventojų 
neturtingumu (mažai teišperka 
o išdalies ir tuo, kad valdžia už 
pervežimą geležinkeliu vežamų už
sienin prekių ima knr-kas pigiau, 
negu paprastai. Daugiausia išva
ža javų, norint Rusijoj jau kelin
ti metai badas vis eina didyn ir 
didyn. Teip antai: 11/34 m. išvež
ta 280 milijonų pūdų, 1905 m. — 
293 mil. o per 11 mėnesių 1906 
metų išvežta net 560 milijonų pū
dų! Namie badas, o duoną sve
tur veža. Bet tai nerupi musų 
valdininkams. Kad tik valdžios iž
das butų papildytas!

Mokesčiai valsčių ir miestu reika
lams.

Be valdžios mokesčių, žmonės 
moka da “žemės rinkliavas". 34 
Rusijos gubernijose įvestos vadi
namosios žemiečių įstaigos (zem
stvos) ir jos ten tuos mokesčius 
skirsto. Daugiausia pelno jos tu
ri iš žemės mokesčių, brt ir čia 
toli gražu ne visi lygius žemės 
mokesčius turi mokėt. Dėlko taip 
yra, tuoj męs pamatysime. Mat. 
tą viską tvarko tam tikra dvarpo
nių ir valstiečių išrinkta žemiečių 
valdyba, bet valstiečiai terėnka į 
tą valdybą tik kandidatus, o iš jų 
žemiečių viršininkas išsirenka sau 
tinkamus žmones į valdybą. Dvar
poniai gi tiesiai renka be jokio 
tarpininkavimo. Be to, tose val
dybose paprastai valstiečių būna 
tik koks trčdalys. Tokiu budu 
jų visuomet esti mažuma, ir jie 
nieko negali padaryt prieš dvarpo
niu^ Tas jų silpnumas labai blo
gai atsiliepia, žemės rinkliavas pa
skirstant. Taip antai: 1895 metais 
žemės rinkliavų valstiečiai mokė
jo, apskritai imant, nuo kiekvie
nos dešimtinės beveik po 22 kap., 
tuo tarpu dvarponiai ir valdžia te
mokėjo tik po n kap. Kas ma
žiausia turi, tas visuomet daugiau
sia moka!

Be žemės rinkliavų valstiečiai 
dar moka “pagalves” (mirskije 
sbory). Dvarponiai nuo jų visai 
paliuosuoti. Šie mokesčiai eina 
valsčiaus iždan. Bet-tik dalis jų 
išleidžiama tikriems valsčiatiKrei- 
kalams, dauguma gi jų išeina Vi
sokioms valdžiai reikalingoms į- 
staigoms. Taip antai, Režsko pa
viete (Riazaniaus gb.) išviso buvo 
surinkta 92,300 rub. ir iš jų tik 
19,986 rub. išleista valsčiaus rei
kalams, kiti gi pinigai perėjo val
džios reikalams. Tas apsireiški
mas galės išnykti tik Ūda, kada 
valstiečiai turės tikrą savyvaldą, 
tai yra savo valdybą, išrinktą vi
suotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal
savimu be skirtumo lyties ir luo
mų. Dabar nuo valstiečių išti
krujų lupami trįs kailiai: raidžia 
savo reikalams atima nuo jų pa
skutinį skatiką visokiais valdžios 
mokesčiais, žemės rinkliavomis ir 
pagalvėmis, vietiniams valsčiaus 
gi reikalams lieka tik trupiniai.

Mokesčių našta kaskart eina 
sunkyn ; taip-pat eina didyn ir ne-

sumokėtųjų mokesčių skaitlius — 
vadinamųjų “nedoimkų” jau dabar 
susikrovę 52 milijonai!

Valsčių ir žemiečių biudžetai, 
sulyginus su valdžios iždu—tai tik 
nykštukas prieš milžiną. Visai 
kitonišką dalykų stovį matome už-, 
rubežyj: tokioj Anglijoj, turtin- 
giausiame visam pasaulyje krašte, 
valdžios biudžetas pasiekia maž 
daug 1000 milijonų rublių, vieti
nių gi savyvaldų biudžetai perei
na valdžios biudžetą 225 milijo
nais. Ir šie 1225 milijonai, prigu- 
lintieji vietinėms savyvaldoms, su
sideda tokiu budu: 777 milijonai 
surenkami nuo visų gyventojų, 
328 milijonai skolinami ir 148 mi
lijonai pridedami valdžios. Ten 
valdžia prideda, o pas mus jai 
reikia “pridėti”!

Išskyrus Lenkų karalystę, be
veik visą Turkestaną ir Kaukazą, 
vietinę savyvaldą turi ir miestai. 
.Apie ją galima pasakyti tą-patį, 
ką ir apie valsčiaus savyvaldą: 
valdybose, dėlei didžiausios rinki
mų nelygybės, viešpatauja turtin
gieji ir jie suverčia didžiausią mo
kesčių naštą ant beturčių. Ir čia 
tik dalis mokesčių eina tikriems 
miestelėnų reikalams, kita £i dalis 
eina policijos ir kitų Valdžios 
įstaigų užlaikymui.

Peržiūrėję Rusijos biudžetą, ga-
lime pastebėti jame penkias labai 
svarbias ydas: 1) jis yra sustato
mas valdininkų, kurie visai nežiū
ri žmonių reikalų; 2) didžiuma jo 
susideda iš netiesiujų mokesčių ; 
3) mokesčiai sutvarkyti taip, kad 
beveik visu savo sunkumu jie už
gula ant neturtėlių sprando; 4) 
didžiuma surinktų nuo žmonių pi
nigų eina ne tik visai nenaudin
giems jiems daiktams, bet labai 
tankiai tiesiog kenksmingiems , 5) 
išimdamas, ką tik galima nuo 
žmonių, jis palieka vietinių savy
valdų biudžetams tik trupinius.

Tas galės išnykti, paėmus žmo
nėms krašto valdymą į savo ran
kas, panaikinus visur netiesiuo
sius ir įvedus pažangiuosius mo
kesčius nuo pelno, įgijus atski
riems kraštams kuoplačiausią au- 
toįv^iją, gubernijoms gi, pavie
tams ir valsčiams kuoplačiausią 
savyvaldą. Įvykus tokiai tvarkai, 
be abejonės, pirmučiausia bus pa
naikinta dabartinė kurumenė ir 
įvesta milicija; policija bus ren
kama ir prigulės nuo vietinių sa
vyvaldų, senosios gi valdžios vie
tą užims nauja, žmonių išrinktoji. 
Žodžiu, reikalinga visur pamatinė 
permaina. Kas gi galės tai pada
ryti? Gal durna? Bet jos rankos 
surištos! Ir biudžeto klausime ji 
beveik nieko negali padaryt, nes 
pagal 1906 metų kovo 8 dienos vi
sai neturi ji tiesos tokių išlaidų 
svarstyti: 1) caro rūmų užlaiky
mo ir 2) valdžios palūkanų mokė
jimo, dabar jau beveik 400 milijo
nų; pagaliaus, 3) durna neturi tie
sos atmainyti ar atmesti išlaidų, 
įneštų į biudžetą veikiančiais į- 
statymais, ir augščiausiaisiais pa
liepimais pasiremiant. Prie šios 
paskutines išlaidų rūšies priguli 
biudžeto didžiuma; ir durnos svar
stymui lieka tiktai gryni valsty
bės ūkio reikalai, kaip antai, gele
žinkeliai, k ra s a. telegrafas; be to 
da gali vienam kitam didikui kiek 
algą sumažint, tik tai vėl gali val
stybės taryba atmest. Būdama 
tokiam padėjime, durna negali 
permainyti neteisingų dabartinių 
mokesčių ir užkirst kelią tokiam 
baisiam jų aikvojinmi, — ji tik 
gali atidaryti žmonėms akis ir pa
rodyt, kokiu keliu jie turi eiti, kad 
galėtų savo padėjimą pagerint ir 
galų gale iškovotų tikrą žmonių 
valdžią ir pažangiuosius mokes
čius nuo pelno.

r Vinkingas.
(Iš “Sk.”)

LIETUVOS SOCIJALDEMO- 
KRATU - ATSTOVU 

KUOPAI.
Kas dieną musų gyvenimas ei

na sunkyn. Mums trūksta žemės, 
nebegali name darbo, pramonė su
stojo. Caro valdžios sauvalė bai
gia griauti viską. Žmonės badau
ja. Visur* mus išnaudoja, iš vi
sų pusių mus persekioja. Karo 
lauko teismai tebeveikia, kalėji
mai pilni. Taip toliaus būt nebe
gali!

Kad sutraukyti slegiančius mus 
nelaisvės pančius ir pagerinti bū
vį, kad praskinti kelią prie busi
mos socijalizmo tvarkos, kur ne
bebus daugiaus išnaudojimo ir 
vargo, mums reikalinga:

1. A isuetina pilna amnestija, 
tai yra turi būt paleisti iš nelai
svės visi politikos ir tikėjimo pra
sikaltėliai ir kovojusieji už žemę.

2. Turi būt išnaikintos visokios 
padidintosios sargybos, karo me

tas ir tkarę*. lauka teismai. Visi 
didžiansiej^žmonių budeliai turi 
būt pąduoti žmonių .teismui.

3. Mirties bausmė*turi būt visai 
panaikinta. c

4. ^odžio^ spaudos, susirinkimų 
ir sąjungų laisvė ne tik turtin
gi em^ms,“ bet ir beturčiams. 
Streiku laisvė. Žmogaus ir jo gy
venimo nepaliečiamybė, tai ysa, be 
teismtf nieks negali žmogaus su
imti it* pas ^jį kratos daryti. Są
žinės laisvė, tai yra kiekvienas ga
li tikėt, kaip jam sąžinė liepia.

5. Visi įstatymai turi būti lei
džiami žmonių atstovų, išrinktų 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu, ne ištiriant vyrų ir mo
terų, tautos, tikėjimo ir gimimo. 
Pildomoji valdžia (ministeriai) 
atsako prieš žmonių atstovus.

6. Visi valdininkai ir policijos 
tarnai turi būti pačių žmonių ren
kami ir jų atstatomi. Už savo 
darbus jie visi, lygiai su kitais 
žmonėmis, atsako prieš žmonių iš
rinktąjį teismą.

7. Dabartinė karumenė turi 
būt panaikinta ir į jos vietą įve
sta milicija, prigimtamjam savo 
krašte tarnaujanti.

8. Politiškoji Lietuvos autono
mija su vietiniu seimu. Miestų, 
pavietų ir valsčių savyvalda, iš
rinkta visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu bajsavimu. Visos Lietu
vos tautos ir kalbos turi lygias 
tiesas; luomai turi būt panaikinti. 
Kiekviena tauta, pagal savo skait- 
lingumo, gauna pinigus apšvieti
mo reikalams.

9. Vaikų mokinimas turi būti 
visiems priverstinas ir neapmoka
mas. Mokinama turi būti, prigim
toje kalboje.

10. Visa valdžios, caro ir jo gi
minės, majoratų, cerkvių, kliošto
rių ir bažnyčių žemė, girios ir 
vandens, o taip-pat didesniųjų sa
vininkų žemė turi būt atimta 
(konfiskuota) ir pavesta pavie
nių kraštų seimams, ar tam ti
kriems^ komitetams, išrinktiems 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu I 
balsavimu, bežemių ir mažažemių 
naudai. -

Servitutai turi būt visai išnai
kinti; jų žemės, o taip - pat vi
sos atimtosios nuo žmonių žemės 
turi būt jiems dykai sugrąžintos. 
Turi būt padėta išsikelti į viensė
džius. IA zi H’

n. Turi būt visai atmesti nu
keliamieji mokesčiai (akčyžės) 
nuo reikalingiausių gyvenime 
daiktų ir įvesti pažangieji mokes
čiai nuo pelno ir palaikų, tai yra, 
kas daugiaus turi pelno ar turto, 
tas turi daugiaus ir nuošimčių 
mokėti. .

12. Turi būti išleisti tam tikri 
įstatymai darbininkams apsergė- 
ti: 8 valandų darbo diena miesto 
ir sodžiaus, darbininkams ir įvai
riems tarnaujantiems. 42 valan
dos per nedėlią nepertraukiamo 
pasilsio; uždraudimas moterims 

j ir vaikams dirbti nakčia ir kai -ku- 
riuose fabrikuose. Nebegalintieji 
dirbt dėl senatvės, ligos ir susižei- 
dimo darbininkai turi gaut pen
siją. Turi būt pačių darbininkų 
renkama inspekcija (priežiūra) 
darini apsaugojimui.

Tokie yra musų reikalavimai. 
Jus, kaipo darbo žmonių atstovai, 
turite juos ginti kiekvienam žing
snyj.

IŠ AMERIKOS.
Maskoliškas laikraštis.
New York. Neužilgio pra

dės čia išeidinėti maskoliš 
koj kalboj laikraštis. Re
daktorių bos pagarsėjus re- 
voliucijonierius Okašcev, ku
ris karės lauko teismo buvo 
pasmerktas mirtin, bet jam 
iš Siberijos pasisekė pabėgti.

a
Pabėgę iš k ari u menės.
Pereituose metuose iš Ame

rikos kflriumenės pabėgo su 
viršum 10000 kareivių, taigi 
kareivių skaitlius septynių 
Amerikoj aronijos regimentų, 
o iš laivyne® 3998 jurinin
kai, taigi tiek, kiek jų yru, 
ant šešių mūšio laivų. Tiek 
pabėgančių nėra niekur ki
tur.

Gaisrai.
Rochester, N. Y. Sudegė 

čia didelės drabužių krautu
vės Steafel S t raus <fc Co. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 250000 dol.

New York. 18 d. gegužio 
sudegė čia dokai Morgan li
nijos. Nuostolius skaito ant 
500000 dol

Eipliozija.
St. Louis, Mo. A lauš lei

dyklose Gast Brewing Co.- 
atsitiko smarki expliozija, 
kurios leidyklų dalis sugriau
ta. Leidyklų superintenden
tas ir jo svečias likosi sun
kiai sužeisti.

Chattanooga, Ten. Look- 
out tunelyj atsitiko expliozi- 
ja, kurios 3 darbininkai li
kosi užmušti, o 8 mirtinai 
sužeisti; sugriuvo ir 3 netoli 
stovėję namai.

Upper Sandusky, Ohio. 
Cetty dirbtuvėse expliodavo 
garinis katilas. Eapliozijos 
vienas darbininkas likosi už
muštas, o 7 sunkiai sužeisti.

Drūti dantys.
Philadelphia, Pa. Vieno

je karčiamoje negras Henry 
Ricka susipyko su Frideriku 
Cooper, kuris, neilgai mąstęs, 
išsitraukė revolverį ir šovė. 
Šūvis pataikė negrui tiesiok 
Į burną. Visi manė, kad 
negras turės mirti, bet tas, 
su ranka išėmė iš burnos 
kulką ir trįs išmuštus dantis, 
kurie mat ir sulaikė kulką. 
Dantys išgelbėja negrą nuo 
mirties, o Jo priešą nuo kar
tuvių.

IŠ DARBO LAUKO.
5 Evansville, Ijcd. Su

streikavo čia tarnaujanti ant 
gatvinių karų. Kompanija 
jieško atreikįaužių.

< Salt Lake City, Utah. 
600 darbininkų United States 
Mining Co. ir blėtos dirbtu
vių Biugbain Junction palio
vė dirbę. Jie reikalauja po 
50c. ant dienos daugiau.

* Amkuwa, Ia. 700 dar
bininkų John Morrel Co. 
skerdyklų pakėlė streiką.

Master Bu i 1d era As>ociation 
paleido visus savo darbiniu-* 
kus dėl streiko dailidžių. 
Dabar čia yra 500 darbi
ninku be darbo. L

• Cuicago, III. Darbinin
kai Illinois Tutinę! Co. pa
liovė dirbę, kadangi kompa
nija sumažino jų algas.

* Kf.nosha, Wte. Strei
kuoja čia darbininkai Allen 
Sons Taunery Co. Darbinin
kai reikalauja pakėlimo al
gų nuo 25—50%. Kompani
ja vienok pasiūlė vien tokias 
algas, kokias gauna darbi- 
dinkai Milwaukees odų išdir
by klose.

•' Boston, Mas. Naujos 
Anglijos medvilnės dirbtu
vių darbininkams, nuo 27 d. 
gegužio, pakėlė algas ant 
10%.

T New York. Atgabeno 
čia išPhiladelphios 300 streik
laužių, kurie užėmė vietas 
streikuojančių laivų iškrovė-

1 Kenosha, Wis. Sustrei
kavo 1200 darbininkų Allen 
& Sons odos išdirbyklose.

Detroit, Mich. Nuo 9 
—20 d. liepos čia atsibus 
konvencija stiklo dirbtuvių 
darbininkų.

T Hosteter, Pa. Šitose 
aplinkinėse bus pastatyta 100 
kokso pečių.

Beaver Falls, Pa. Vai
kai dirbanti‘stiklo dirbtuvė
se pakėlė streiką. Jie reika
lauja didesnių algų.

T Ontonagon, Mich. Čia- 
nykščiose kasyklose pakėlė 
darbininkų algas ant 7%.

T Philadelphia, Pa. Pa
sibaigė streikai čianykščių 
mūrininkų ir 28000 darbi
ninkų sugrįžo prie darbo.

• New Salem, Pa. Cent
ral Coke Co. pastatys šitose 
aplinkinėse 200 naujų kokso 
pečių. Aplinkinėse gi Ernest, 
Pa., pastatys 278 pečių.

T Waymesburg, Pa. Šito
se aplinkinėse bus atidary
tos naujos anglių kasyklos. 
Ir dabar darbas čia ne sunku 
gauti.

• CoATESVILLE, Pa. Ne- 
užilgio prasidės darbai Čia- 
nykščiose geležies dirbtuvė
se, kurios stovėjo nuo kelių 
metų.

Chicago, III. Darbinin
kai dirbanti plytnyčiose rei
kalauja geresnių algų. Elek
trikai gi pareikalavo po 5 
dol. už dienos darbą.

5" Greenwood, Ark. A n 
glių kasyklose dirba gerai 
ir pribuvusiam darbas ne
sunku gauti. Uždarbiai ge
ri: į dvi nedėli galima už
dirbti 40 iki 70 dol.

Lietuvių čia visai mažai: 
vos viena šeimyna ir trįs pa
vieni.

• Kejvosha, Wis. Pasibai
gė čia streikai odininkų. Jie 
sutiko grįžti prie darbo už 
tokias algas, kokias moka 
Milwaukee.

Chicago, Jll. 150 maši
nų dirbėjai dirbtuvėse Allis 
Cha 1 mere pakėlė streiką, ka
dangi dirbtuvių savininkas 
nesutiko pakelti , jų algas. 
Dėl tos pačios priežasties su
streikavo 200 mašinų susta
tytoj u Gros Printing Press 
Co.

LIETUYIALAMERIKOJ.
Iš Chicago, 111.

14 d. balandžio, daly j mie
sto Town of Lake, laikė su- 
širinkimą 122 kuopa Susi v. 
L. A., kuri dar neseniai su
sitvėrė, bet jau gerai laikosi. 
Laiko kas antrą nedėlią mė
nesio susirinkimus, prisiraši- 
nėja vis daugiau sąnarių. 
Pereitame susirinkime prisi
rašė 10 sąnarių; prisirašinėja 
ne tik vyrai, bet ir moterys 
ir merginos.

Ant mitingo buvęs,

15 d. gegužio, pn. 3301 S. 
Morgan et., susitvėrė pirmu
tinis lietuvių pardavyklų 
pardavinėtojų Kliubas. Iš 
syk prisirašė 15 naujų sąna
rių. Kliubas turi savo mie- 
riu: surišti visus pardavinė
tojus į vieną ryšį savitarpi-, 
nei pašelpai.

Vyriausybė likosi Išrinkta 
iš šių ypatų: pirmsėdžiu — 
Jonas Bajorinas; jo pagelbi- 
ninku — Ona Kačinskiutė; 
raštininkais — Antanas Ma
siulis ir Antanas Šiukšta; 
kasierium — Antanas Mar- 
tinkus; kasos prižiūrėtojais— 
Elena Putramenčiutė, Petras 
Barškis ir Pranas Eismontas. 
Konstitucijai apdirbti išrink
tas komitetas iš šių ypatų: 
Prano Eisroonto, Onos Ku- 
činskiutės, Juozo Zakaro. 
Susirinkimus nutarta laikyti 
seredoms kas mėnuo (taigi 
katrą seredą! Red.). Įsto
jimo mokestis $1.00; į geleži
nį kapitalą mokėti kaft trįs 
mėnesiai po 50c. Minėtas 
Kliubas stengsis teipgi įreng
ti kooperatyvišką krautuvę 
Cliičagoj, rupįs darbą netu
rintiems jo pardavinėtojams.

Sekantis susirinkimas a t si“ 
bus seredos vakare, 5 d. ber
želio, toj pačioj svetainėj. 
Geistina butų, kad visi Chi- 
cagos lietuviai ir lietuvaitės 
pardavyklų pardavėjai prisi
rašytų į musų Kliubą.

F. Eismontas.

12 d. gegužio atsibuvo 
krikštynos pas Antaną Dani- 
laucką, pn. 3238 S. Halsted 
st. Užmanius paaukauti kiek 
pinigų sušelpimui vargstan- 

[čių visokiuose urvuose kan- 

kintinių, stiklo garbinM 
įsireižę, priešinosi: jie AM 
jog geriau pragerti _pi|įį2 
negu šelpti ,,cicilikj^* v 
rie bažnyčias griaoja; 
moteriškė užmanė dėti p 
gus motinai pyragai J 
toje atsisakė imti. Soąį^l 
kę sudėjo $2.80, kuriuo,. Į 
skiriame sušelpimui 
tinių. Stiklo garbintoji 
kurie tikėjo, kad 
eis gėry maras, išgirdę kit^įl 
nutarimą, atsiėmė savosojy 
tus atgal. Pinigus rionfiZį 
,, Lietu vos” redakcijon (J 
kautojų vardai pacanZ] 
kitoj vietoj. Red.).

A. Dabkevičit.

Iš Dayton, 0.
23 d. balandžio paaimin 

čia saliunkiperis Aleknoj 
ras Balsevičia, išgyvenu 
metus, 12 metų Amerikoj 
Paėjo jis iš Vilniaus gnb*. 
nijos, Trakų pavieto, Ornaį. 
kio valsčiaus. Prigulėjo j 
Šv. Petro Dr-stę ir j lenkišku 
Motinos Švenčiausios, p,, 
laidotas su prisidėjimu minė, 
tų draugysčių.

A. Ramanavičia,

Iš Allegheny City, Pa,
Darbai eina čia pusėtinai.

Iš kitur pribuvusiam ne 
ku darbas gauti dirbtuvė* 
Bell Steel Works. Dabar 
stato čia antrą rolmilį,. B* 
įrengtas piutės mėnesyj. 
Čia patilps keli šimtai darbi
ninkų.

Pabrango čia alus, bet 
ypač jaunimas to ne paisą 
11d. gegužio buvo parengę 
balių Musical Band Kliube.

29 d. gegužio Laisvės drau
gystė rengia balių. Vietinh 
kunigėlis, pa vyd ėdamai 
draugystei pelno, apreiškė, 
jog tą dieną parengs persta
tymą gyvų paveikslų bažny
čioj. Tikietai bus po 25— 
50c. Bus ir muzika. Na,
argi kas matė, kad bažny
čioj butų rengiami teatrai! Į 
Tuom juk mes ant juoko pa- . 
sistatom akyse protestonų t 
(panašus rodymai .būva ir I 
protestonų bažnyčiose; būva j 
jie ir Lietuvoj didesniuose f 
miestuose, Kaune arba Vil
niuje. Žinoma, paveikslai f 
rodomi toki, kad tiktų baž“ 
nyčioj. Red.).

Lietuvis.

Iš Westvilios, III.
12 d. gegužio buvo čia 

loštas teatras bažnytinėj Ba
sėj. Atlošė ,,Valsčiaus ra* 
dą” ir ,. Tamošius besotis”; 
buvo ir dekliamacijos. Ak
toriai savo roles teip gerai 
atlošė, kad geriau nė reika
lauti negalima. Žmonių pri* I 
sirinko mažai, turbut todėl j 
kad lietuviai lošė; jeigu bu* I 
tų lošę koki svetimtaučiai, I 
gal žmonių butų buvusi pil- I 
na salė. Yra čia angliška 
teatras, kurį net nesupran
tanti angliškai lietuviai gi* 
na noriai lanko (tame nieko 
blogo nėra. Norinti išmokti 
gerai lošti, turi matyti kaip 
svetimi tą alieka. Red.)» . d

Aktoriams ir atsilankiu
siems ištariame širdingą ąįi°* 

Buvęs.

Iš Boston, Mas.
5 d. gegužio buvo skaisti 

ir šilta, saulutė spindėjo 
pat ryto. Žmonelės džiaugi 
si, sulaukę tokios dienos, ne® 
nuo seniai buvo surengi 
milžiniška demonstracija 
kaipo protestas prieš Idabo 
valdžias už jų pasielgimą s® 
trįms vyrais: Moyeru, H*.v’ 
woodu ir Pettibone. Ji® 
vo sąnariais komit®^ 
Western Union Federatio® 
Coal Union ir juos vald*®01 
suareštavo ir išvežė Į 
do. Tie trįs vyrai, iškovojo 
mui nuo anglių 
kompanijų darbinikajf 
resnio būvio, suki 
streiką. Kapitalist
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išpildyti; darbininkų nuilstančiai, nori pakelt
ikalavimų, papra-

ioagio: pakvietė inili- 
kuri t»radejo už-

ngt ant duonos jieškan- 
kimšti darbininkus į ka-

HLį kaltais
1 . ti ir tokiu badu gimė

. va liejosi ir kraujas 
ni kipiUlistų užsimanymus. 
įrito desėtkai žmonių iš 

ibiej^P06’^*
Didžturčių kompanija, įpy- 

| laši ant minėtų darbininkų 

ndovų, apkaltino juos už 
g Btmnšimą gubernatoriaus 
' vietiuinko Stevenbergo, nors 

tauzninšysta buvo tų pačių 
' didžturčių darbas. Valdžios 

paėmė tuos vyrus ir išvežė 
įiton valstijom Tas buvo 

poras metų atgal, o tik dabar 
pradeda tų vyrų provų teisme 
perkratinėti.

Kapitalistai sujungė visas 
tavo pajiegas,' kad tik teis- 
juas tuos darbininkų vado
vus nusiųstų aut kartuvių.

■ Bostono socijalistai,išgirdė 
apie tai, surengė didelę, do- 
moustraciją prieš toki netei
singą Ida bos valdžių pasiel
gimą; prie socijalistų prisi
dėjo visos Bostono darbiniu- 
ką orgauizacijos, unijos, 
teipgi streikuojanti vežėjai. 
Paėmę raudonas . vėliavas, iš
ėjo ant gatvių; nešė ir dėžes 
pinigų metimui, politiškiems 
prasikaltėliams (kaip tą su
prasti! Ar Maskolijos kan
kiniams' Red.).

Demonstracijoj dalyvavo 
visos tautos, tik lietuvių ne
gavo matyt. Muzika griežė 
revoliucijines mėliodijas. 
Žmonių minios plaukė iš vi
gą kraštų, galo jų negalima (I 
buvo matyt.

Atėjus į Comonon parką, 
laikytos buvo prakalbos vi- 
lokiose kalbose. Kalbėtojai 
būro abiejų lyčių. Išreiškė 
jie pritarimą Amerikos val
džių kankiniams, kalbino 
kelti protestus prieš tokius 
tinkamus „viem Maskolijoj 
pasielgimus. Demonstraci
joje dalyvavo net keli šimtai 
tūkstančių žmonių.

K. Armonas.
Apie tą atsitikimą pride

rėtų žinoti skaitytojamš visų 
lietuviškų laikraščių. Todėl 
gal ir kiti lietuviškiejie lai
kraščiai nepasigailės kampu
čio atkartojimui šios žinios.

K. A.

varną <ar su Karčiamaf Butų tai 
tikra naujiena. Ęed.)» kuris, dėl 

pagirtinų pasielgimų, pas sve
timtaučius buvo nupuolęs, ypatin
gai nori pastatyt ant stiprios bu- 
siness papėdės nupirktąją karčia-

Tie gi, nesijausda- mą arba "Lietuvišką Tautišką Na- 
ue»idav$ savę mą”, stengiasi sutraukt kuo dau

giausia lietuvių, mylinčių linksmai 
karčiamoje laiką praleist, — nes 
organizuotai sistemai tas labai 
lengva padaryt ir t. t.......

į tuos namus ne tik kviečiami 
suaugę, bet “Lietuviška Tautiška 
karčiama ar Namas” nė jaunimo 
neužmiršo, vaikinų ir mergelių. 
A’akarais jiems grajys muzika, ga
lės šokt ir gėrimais atsimokės. 
Kad daugiau sueitų, įženga dykai. 
Netrukus čianykščių ne tik senių 
lietuvių, bet merginų ir vaikinų 
vardas pagarsės terp svetimtau
čių. Juk tokiose gužynėse ir sve
timtaučiai vaikinai atsilankys pa- 
šokdyt lietuvaites ir t. t. Tik ga
lima pasidžiaugt iš tokio darbo 
ant lietuviškos dirvos Amerikoje 
(ar su karčiamos pagelba keliant 
ypač merginų tarpe tautišką dva
sią? Red.).

Sustreikavo čia cukraus dirb
tuvių darbininkai. Dokų darbi
ninkai teipgi streikuoja. Cukraus 
dirbtuvių darbininkai viens iš šim
to skaito laikraštį, jie užtai labai 
nerangus ir tamsus.

nyjjjplakė, adatoms badė ir badu 
tfiarino. Bet kankinimas nepa
gelbėjo, neprivertė anų vargdienių 
išduoti. Valdžia paskui kareivių 
būrelį pasmerkė pakarti, bet per 
rūpestį draugų pasisekė jiems pra- 
sišalyt į užmarę.

Jonas Šalčius dekliamavo eiles: 
“Velnias ir Popas”. Atliko ga
na gerai.

Rusiškai kalbėjo Golovkov. Jis 
pirmiausiai pranešė susirinku
siems, jog darbininkų šventė yra 
šviančiama aštuuoniolikfks metas, 
Oiper tą-laiką kiek tai pralieta 
proletarų kraujo, ir kiek žmonių 
gyvasčių žuvo; sunku tą butų ir 
pasakyti. Meldė darbininkus ati
duoti garbę žuvusiems dėl šios 
^ienos šventės atsistojimu.

Toliaus kalbėjo apie Peterbur
go skerdynę 22 d. sausio 1905 m., 
kurią surengė dabar dar valdantis 
Maskolijoj Mikalojus; ir kalbino 
buvusius caro pavaldinius grižti 
į savo tėvynę kovoti su anuo nuo
žmiausiu tyronu už proletarų tie
sas ir laisvę.

Teofilija Teodora dekliamavo 
eiles "Ilgėsis”.

J. L. Cohen lietuviškai pagyrė 
lietinius už teip skaitlingą, su
sirinkimą, ko visiškai nesitikėjo. 
Aiškino, ka reiškia diena Pirmo
sios gegužes ir kaip naudinga 
kiekvienam susipratusiam darbi
ninkui švęst tą dieną kapitaliz
mui viešpataujant.

Nikolajev kalbėjo rusiškai, bet 
dėl stokos laiko tatx> sulaikytas 
balsas, kadangi pradėjo nuo isto
rijos, o dar buvo ir baugiau kal
bėtojų.

Pius Grigaitis, L. S. 1). P. at
stovas. smarkiai peikė Suvienytų

m>» ir jog męs ^dalinamės su Mo- 
yer’u, Haywoo3’u Ir* Pettibone 
jautriausiu musų sUnjausmų ir 
prižadame jiems1 visokią galimą 
pagelbą.

Vakaro raštininkas — 
~ John Zacharauskas.

1 uį

IS LIVERPOOL, ANGLIJOJ.
14 d. balandžio, namuose Juo

zapo Sakaiaucko atsibuvo vestu
vės Viktorijos Ilguniytės su An
driumi Venslovu. Svečių susirin
ko diktas būrelis, visi gražiai link
sminosi, klausė tautiškų dainų, ku
rios ne vienam priminė varsgtan- 
čią tėvynę. Susirinkę sumetė 5 
šil. 6 pen. ($1.34) sušelpimui Lie
tuvos kankinių (aukavusių var
dai pagarsinti kitoj vietoj. Red.) 
pinigus siunčiame 
dakcijon. 
ka

Lietuvos” re- 
Yra tai pirmutinė aų- 

Liverpoolio lietuvių.
Liverpoolietis. ,

REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje.

P. .Astramskas rašo "Lietuvoj”, 
jog neparanku moksląeiviams se
kretoriauti, kadangi jau sykį se
kretorium rinktas moksląeivis 
atsisakė, o antru syk buvo aprink
tas it atmestas, kadangi nebuvo 
ukėsu. Tas teisybė, kad mane 
aprinko sekretorium per seimą 
Shenandoah, Pa. ir aš turėjau at
sisakyti dėlto, kad buvau nupuo
lęs ant sveikatos ir nesitikėjau at
likti atsakomai tą darbą. .Antru 
gi kartu New Britaine buvau ap
rinktas ir bučiau apsiėmęs, bet pa-

Valstijų valdžią, labiausiai prezi- kilo protestas, jog nėsu ukėsas. 
dentą Rooseveltą už jo žiaurų pa-1 Bet tas visas nėra darodymu, jog 
strigimą ir apkaltinimus Colorado moksląeiviai negalėtų atlikti se-

Pirmą dieną gegužio apvaikš
čiojome'’darbininkų šventę. Nuo 
svetainių: p. Draugelio ir Tautiš
ko Namo ėjo žmonių 3000—3500. 
Apvaikščiojime dalyvavo 13 Broo
klyno organizacijų: 1) Lietuvių 
siuvėjų unija, 2) Dr-stė Susivic- 
nyjimo lietuvaičių. 3) Dr-stė lie
tuvaičių Apšvietos, 4) Dr-stė Sv. 
Kazimiero, 5) Dr-stė Sv. Juoza
po, 6) Dr-stė Sv. Jurgio. 7) Dr-tė .ir Idaho mainierių vadovų: Mo- kretoriaus darbą. Man rodos, jog

8) Dr-stė yer o Hay\voo<lo ir Pettibone. moksląeiviai. ypač kuris iš \'alpa- 
Pranešė, jog jau sustatyta šio va-■raišo, galėtų geriausiai tą darbą 

*s, 10) Dr-stė Apšvie- karo Brooklyn o lietuvių rcz<diu- atlikti. Apskritai imant, sekreto- 
tos ir Mokslo, 11) 19 kuopa L. S. cija, kurią p. J. Perkūnas Į>erskai- riaus darbas yra silpnai apinoka- 

tys. - į mas. Gerą sekretorių už tuos pi-
Perskaičius rezoliuciją, Į ji tapo nigus sunku gauti. O moksląei- 

vienbalsiai priimta. Si(>irinkę, vi> ganėdįtusi ir tu<>m. Darbą ga-
, „ __ „ —_____,_______ su

j rodė plojimas delnų. 1 s kalbėtojų draugais. Tas butų labai prakti- 
labiausiai atsižymėjo Pins Grigai- šku. O punktą apie sekretoriaus 

or- tis ir Golovkov, o is dekliamato- ukėsystę reiktų ftermainyt.
. . 1 Šaltis įr Jonas Kulis F. Matulaitis, M. D.

D. L. K. Gedeimino, 
Lietuvos Sūnų, 9) Dr-stė Lietu
vių Laisvė

IŠ RIVERTON, ILL.
“Žvaigždė” N r. 1/, korespon

dencijoj iš musų miestelio, prime
lavo apie mus, ypač gi apie “cici- 
listus', kiek tik galima. 
Bet tai paprotys kuniginių laikraš
čių korespondentų, kurie žino, ko 
tokių laikraščių redaktoriams rei
kia jiems bent melais gerinasi. 
Apie tuos visus melus "Žvaig.”ne 
verta nė rašyti. Daugumą tikrų 
katalikų kalčių "Žvaigždė” verčia 
•ocijalistams ant sprando.

Rivertone yra dvi kuopos: S. 
L- A. ir L. S. P. A.

Lietuviai aukavo airišių bažny
čiai. Bet šįmet, kada norėjo par- 
sitraukt lietuvį kunigą išklausyti 
velykinės, tai airyą klebonas už- 
darė bažnyčią, lietuviai išpažinties 
turėjo eiti į Springfieldą. Jeigu 
te’P atsitinka, tai jau, turbut, ne 
l<xjjalistų kaltė.

Tai aš.

Iš BROOKLYNO, N. Y.
Kriaučių darbai čia iš dalies ap- 

•tttojo, bet tautiški kyla, nors ir 
Dc tankiai iš musų miesto fcores- 
P^ndencijas tenka skaityt laikraš
čiuose. ' " ■

Apie du metai atgal, vietinės 
Pašdpinės draugystės užsimanė 
įstatyti “Lietuvišką Tautišką

■ Iki šiol tuom vardu pa
minėta korporacija nuo draugys- 

ir pavienių surinko apie tukir j
Soliariu tam mieriui.

Balandžio mėnesyj šių mėtų ta 
®rporacija nupirko didelės kar- 

^amos vadinamos Šmitina;
užpakalyje 

susiHnki-
bet būsiness ;

' yra rujniai
ir šokiams.

to na,no> kurią či.
JI’ f**!uviška t irt i šk a k

ne

a va- 
ąrčia-..... .  itpum-

UutoS labui darbuojasi

P. A. iš Brooklyno, 12) 52 kuopa
S. P. A. iš Nevv Yorko, 13) 

Lenkų Socijalistų kuopa (To\va- 
ržystivo Bartosza Gknvackiėgo wj matyt. buvo labai užganėdinti ką lėtų lengvai atlikti pasidalinęs 
Brooklylne), bet lenkų buvo ne 
daugiau kaip 30 ypatų.

Apvaikščiojime griežė trys < 
chestros. bet muzikantai ne labai rių — Jonas Šaltis ir Jonas Kulis. į 
gerai išpildė savo užduotį; ypa- į Apie susirinkusius negalima pa-) 
tingai pirmutinis benas visai pra-^ sakyt, kati užsilaikė gražiai: vi
štai griežė ir organizacijų na- suos kampuos dūzgė kaip bitis 
riai ne per gerai buvo suriktuo- avilyj, per ką vienas iš kalbėtojų steigti savo organą, apie tai pirm 

norėjo perstot kalbėt, bet P. (iri- laiko spręsti ne galima. Gerai 
gaičim apmalšinus paprašymu, butų, jeigu tą padarytų. Jeigu 
dūzgimas apsistojo. vienok ir toliau reiktų pasinaudo-

Mat žmonės nepripratę lankyti ti pašaliniu laikraščiu, tai būtinai 
didesnius susirinkimus neima pa- reikia organo reikalus sutvarkyti, 
vizdį nuo svetimtaučių: jeigu kur nes teip likti kaip dabar negali, 
susirenka 200 — 300 lietuvių, tai Nieks, turbut. tiek vaidų Ameri- 
užsilaiko ramiai; — žinoma tiekoj nekėlė, kiek jų kėlė ypač sa- 
tankiai lanko susirinkimus. vo tarpe Susiv. sąnariai. Tiek 

Butų malonu kitą metą skait- besikandžiojimų. besiniekinimų. 
tingiau ir atsakančiai! atlikt šitą mokinimų tų. kurie visai moky- 
vienintelę darbininkų šventę, per tojų nereikalavo, nebuvo, turbut. 
ką pasirodytume ir męs svetini- nė 
taučių akyse, jog laikomės vieny- su kunigija. Varėme per šerengą 
bėj ir gražiai apsieinam dideliuose ne tik pats savę. bet ir pašalinius, 
susirinkimuose. įkas tik Susiv. raštininkams pasi-

Aukų tapo surinkta: Pynė po kojų. Ko gi jie pinasi!
p ietoj rupintiesi Susiv. reikalais, 

. . .$18.95-pradėjome kelti "svarbias” psy- 
choliogiškas diskusijas apie tai. 

Pinigai, pakol nebus daugiau keno protas geresnis: ar "trašku- 
surinkta, pasilieka V. R. S. Kom.pis “moksląeivių”, ar suvandenė- 
ižde. ijęs "suvaikėjusių senių” (Yra jau
Brooklyn’o lietuviu rezoliucija, panašus atsakymas ant pakelto 

Mes. Brooklyno, N. Y. lie'.i-■kl»»’yn>° ^pie %-erię traškaus pro- 
viai, šventėme susirinkt savo terp- ’ K« ki‘»- »uri y”0*1- 
tautišką l-m? gegužio darbininkų ka<l ir k“'»"'oj» pakutęs.) Be 
šventę,išklausę kaip su tironiškais 
ntieriais Colorado ir Idaho vai- j 
džios kalina musų labui pasišven
tusius darbininkus, apskelbiame: 
jog męs protestuojame prieš žvė
rišką žmogžudystę musų brolių: 
Moyer’o, Haywood’o ir Pettibo- 
ne, ir niekinant Colorado ir Idaho 
valdžias kaipo kankintojus visos 
darbininkų luomos.

Jog męs nupeikiame kriminali- 
škų ir federališkų valdžių aplei
dimą dabar apkaltintų ir vėles
niųjų streikų laike kankintų val
stiečių.

Jog męs nupeikiame prezidentą 
Rooseveltą už sėjimą neapykan
tos link apiplėštųjų nuo valnybės 
ir be teismo myrio pasmergiamu- 
jų musų brolių ir reikalaujame, 
kad jis atšauktų savo nelabą išsi
reiškimą, jog“Debs,Moyer ir Hay- 
wood yra nepageidaujami valstie
čiai”.

Jog męs sveikinam sudžią Mc- 
Kenna kaipo šalininką žmogišku
mo, ir niekinam kitus kaipo biau- 
rintojus augščiausio šalies teismo 
barbariškuoju obsoliutizmu.

Jog męs reikalaujame kankina- 
miemsiems musų broliams ūmo 
ir bepusiško teismo, ir kad įtūžę 
prisaikintiejie ir pc Jami liudinin-

ti, nes buvo visokių draugysčių 
susimaišę vieni su kitais, vienur 
ėjo po 4, kitur po 3, net ir po 6. 
Apmaršavę didelę miesto dalį, su
grįžom į svetainę p. Kundroto, pn. 
91 — 93 Grand str., Brooklyne.

Svetanėj žmonių prisirinko apie 
3000. įženga buvo dovanai tiems, 
kurie turėjo raudoną ženklą ant 1 
rankovės, be ženklo vyrai turėjo 
užsimokėti po 10 c.

Vakaro vedėjas' buvo Vincas 
Tauckus, kuris paprašė visuome
nės užsilaikyti ramiai ir pašaukė 
kalbėtojus ir dekliamatorius užsi
rašyti į programą.

Pirmu kalbėtoju tapo perstaty
tas Jonas Perkūnas, kuris paaiški
no to vakaro susirinkimo ir dar
bininkiškos šventės Pirmosios 
gegužio ypatingai šių metų pra
smę, kaip reikalinga protestuot 
ir pasirodyt kapitalistams, jog dar
bininkai gyvuoja, gana drūčiai 
susirišę.protestuoja prieš kapitali
stišką Suvienytų Valstijų valdžią, 
už nuožmų jos pasielgimą su Co
lorado mainierių vadovais, ku
riuos laiko kalinyj. •

Toliaus kalbėjo apie verguvę ir 
skurdą žmonijos (proletarų), o 
kapitalistų lėbavimus ir visokias 
linksmybes, suteiktas jiems vis tų 
vargdienių darbininkų.

Jonas Kuliš dekliamavo ar dai
navo — Apie prispaudimą lietu
vių po maskolių jungu.

J. L. Cohen kalbėjo angliškai. 
Jis perstatė kapitalistų visas nedo
rybes ir nupeikė Suvienytų Val
stijų valdžią už visokius persekio
jimus darbininkų luomos.

\Vlad. Grzywinski lenkiškai de
kliamavo eiles "Robotnik”.

Trumpai kalbėjo Pius Grigaitis 
— Apie revoliuciją Lietuvoj ir vi
soj Maskolijoj. Atsišaukė į visuo
menę, jog kovotojai už laisvę rei
kalauja pašelpos ir kad ji butų 
maloni, pagal išgalę, sušelpti savo 
brolius, ^sumesdama po keletą 
centų.

Steponas Eringis, neseniai pri
buvęs iš Lietuvos, trumpai aiški
no persekiojimus, kokius kenčia 
nuo valdžios Lietuvoj ir Maskoli
joj apšviestesni žmonės. - Jų kan
kinimus ypatingai kariumenėj, da- 
rodė, jog ir jį patį kankino viso
kiais budais už neišdavimą paf*-

Ant salės . . .

ORGANO REIKALUOSE.
Ar S. L. A. seimas nutars i-

vedant laisvamaniams kovą

eina. Asabiskt besikandžioiimai 
priešingi yra laikraščių etikai, o 
raštais su asabiškąis besikolioji- 
mais, besikandžiojimais ypač su
terštas Susiv. skyrius. Teip vie
nok būti negal.

Dabar pašaliniai laikraščiai su-J Žmonelės pripranta prie panašių 
teikia Susiv. sava skiltyse atsa
kančią vietą, bet tame skyriuj tal
pinamų raštų nekontroliuoja, tal
pina Čia visus atsiųstus raštus. 
Praktika parodė, ypač šįmet, kad 
toks būdas negeras, nes redakcijai 
atsiunčia daugiau peiktinų, dau
giau erzinančių raštų negu gerų. 
Daugumas šįmet organe tilpusių 
raštų ir Susiv. negali atgabenti 
naudos. Todėl, .kokį organą ne 
išrinks seimas, nors įsteigtų ir 
tavo locną, turi geriau sutvarky
ti redakcijos tiesas. Redakcija, 
kokia ji nebūtų, turi turėti tiesą 
kontroliuoti ir straipsnius Susiv. 
reikaluose, nes kitaip gims dar 
didesnis jomarkas negu šįmet už
gimė. Jeigu Susiv. uždėtų savo 
organą, o redakcija ant straipsnių 
turėtų tik tokią tiesą kaip dabar, 
taigi jeigu viską, ką kas Atsiunčia, 
ar tai pavieni sąnariai, ar 'vienbal- 
siai" nutarusios kuopos, turėtų 
talpinti, tai tuščios polemikos,be- 
sikoliojimai ypatų kartais užimtų 
visą organo numerį. Iš tokio or-. 
gano nebūtų niekam nau
dos. Mes mat Amerikoj labai 
mažai turime tikrų raštininkų, bet 
užtai specijalistų polemikų rašti
ninkų, turbut, turime daugiau ne 
gu kokia daug augsčiau už mus 
stovinti skaitlinga tauta: pas mus 
veik visi mėgsta polemikas rašy
ti, tik gaila, kad rašanti "su pasi
šventimu”, jose peržengia ir doros 
ir laikraščių etikos prisakymus.

Reikia toilėl būtinai dalykus 
kaip nors sutvarkyti, kitaip, juo 
toliau, juo sunkiau bus blogas pa
taisyti. Antai socijalistai ne tik da
vė tiesą redakcijai "Kovos” atme
sti visus straipsnius su arabiš
koms polemikoms, bet tokio turi
nio atsiųstus raštus net sąnarių 
ar kuopų uždraudė partijos orga
ne talpinti. Kadangi ir daugumas 
kitų laikraščių nenori talpinti be- 
sokoliojančių, įžeidžiančių ypatas, 
priešingų etikai raštų, tai mėg
stanti tokius nenaudingus raštus 
susispietė išskirtame iš po redak
cijos kontrolės Susiv. organe jo 
reikalų skyriuje. Nors Susiv. už
dėtų ir savo locną organą, bet jei
gu ir jame iš po redakcijos kon
trolės bus išimti sąnarių ir kudpų 
raštai, tai ir jame ne išnyks besi- 
koliojimai ir tušti, nieko neperti
krinanti. daugiau blogo negu nau
dos atnešanti raštai. Susiv. to
dėl, uždrausdamas rašinėti įžei
džiančius, koliojančius straipsnius 
ir tuščius nieko nepertikrinančius 
ginčus, suteikdamas organo redak
cijai tiesą to rūšies straipsnius me
sti tiesiog į gurbą, padarytų šiek 
tiek gero ir draugijai. Erzinto
jai draugijos, neturėdami kur sa
vo erzinančius raštus ir tuščius 
ginčus talpinti, liautųsi tokius 
rašę, o su laiku, norėdami šį tą pa
rašyti. gal bandytų ką nors nau
dingesnio rašyti. Iš to jau butų 
nauda. „

Priderėtų tą seime apsvarstyti 
ir ką nors Susivien. labui nusprę
sti.

Visi iki nedėlios dienai atėję 
S. L. A. reikaluose raštai patilpo. 
Jeigu kurių nėra, tai tokių redak
cija negavo. Kitokio atsakymo 
redakcija negali duoti rugojan- 
tiems už nepatalpinimą jų raštų.

Šernas.

rašančių yra ir negeistinų elemen
tų, persitikrinusių savo principuo
se, tie arba kelia į padanges savo 
ypatą, arba užpuldinėja ant nepa
tinkančių ypatų. Panašus raštai 
neatneša naudos; jie yra blėdingi.

raštų, išsidirba, teip sakant, meto
dą rašymo ir daugumas pagal tą 
metodą paskui ir rašo. Ta meto
dą rašymo yra įsigyvenusi ypač 
tarpe tūlų draugų S. L. A. Gal, 
tie rašėjai rašo su geriausiais no
rais, bet nemato savo klaidos, ku
rią labai tankiai atkartoja. Daly
kų stovį ima lengvai, neąpsvarsto 
gerai to, kas yra kritikuojama, 
pamatę, nors per pusę lupų ne 
pagal jo metodą išsitarus, nelauk
dami nieko, kad užvažiuos, net 
juokai ima skaitant. Nemanau 
tuomi įžeisti draugų S. L. A., iš
tariu vien savo nuomonę.

Taigi draugai! Mažiau vaidų ir 
ypatiškumų, o daugiau darbo, ty
ro darbo, kuris atneštų nuvargin
tai musų žmonijai kuodidžiausią 
naudą ! įsteigtas organas, pasta
čius jį ant gerų pamatų, be abejo
nės atneštų žmonėms nemažą nau
dą. Kadangi daugumas S. L. A. 
sąnarių iki šiol neskaitė jokio 
lietuviško laikraščio, netėmyjo, 
kokis judėjimas eina lietuviškoj 
visuomenėj; gavę organą, neiškęs 
nepažiūrėję į jį ir atradę jame- pa
tinkamą straipsnelį, perskaitys. 
Tokiu Imdu pripras prie skaity
mo, o tada pažinę vertę skaity
mo, pames savo blogus paprati
mus, stengsis lavinti savo protą 
skaitymu. Nebreikės tada jieško- 
ti-progos kur praleisti liuosą lai
ką, bet laikas bus apverstas nau
dingai — lavinimui proto. Nesu- 
sipratusio žmogelio siekis: paval
gyt. pasigert, dirbt (arba darbo 
jieškot), pasimelst ir jei neklystu, 
surast meilutę. Toks žmogutis 
rūpinasi tik apie savo ypatą: pa
valgęs, atsigėręs ir turįs tuom tar
pu darbą, jaučiasi pilnai užganė
dintu, mąstyti apie ką svarbesnį 
ne papratęs; mat neišsidirbo dar 
iki tokiam laipsniui jo smegeninė. 
Svarstyti apie ką nors prakilne
snio jis neįstengia. Bet kada pra
dės lavinti savo smegeninę skai
tymui jam tada atsivers ta padan
gė. apie kurią jis nė sapnuote ne
sapnavo.

'r 'i. Susivienyjimas, įsteigda- 
irt?' . organą, atneštų dvigubą nau
dą lietuviškai visuomenei: plačiau 
galėtų apkalbėti reikalus Susivie- 
nyjimo ir neštų šiokį tokį dva
sišką peną abelnai visiems.

Užbaigsiu savo straipsnelį, žo
džiais: Lai gyvuoja terp žmonių 
Susipratimas ir vienybė! Lai įvyk
sta kuogreičiausiai laisvė!

A. Zimontas.

nepraleiskite

Guodotini tautiečiai Clevelando 
ir aplinkinių!

Kaip girdėjote, šįmet Clėvelan- 
<le rengiamas XXII S. L. A. sei
mas. Todėl meldžiu atkreipti ati
dą į paskirtą 26 d. gegužio, nes 
įtoje dienoje prasidės apvąikščio- 
jimas ir trauksis iki ketvergo va
karo. Meldžiame.
šito garbingo XXII seimo, kuris 
žinomas jau plačiai Amerikoj. Pa- 
sistengkime jį apvaikščioti kuo- 
iškilmingiausiai. Pasirodykime 
akyse kitataučių, jog ir musų tau
ta, lietuvių tauta gyvuoja ir mo
ka, kaip kitos civilizuotos tautos, 
ves savo reikalus! Tegul pagar
sės lietuvių vardas, kuris dabar, 

apsileidimo clevelandiečių 
mus 
visai

symai svarbus, bet jiems ne vieta 
Susiv. reikalų skyriuj, nes su tais 
reikalais nieko bendro neturi. Ki- i 
tur juos galima daug geriau iš- j 
gvildenti. Terp eilių tūlų rašė- 1 
jų galima patėmyti ir pabarimus i 
redakcijos už talpinimą ilgų jiems : 
prieštaraujančių raštų, bet rūgo- j 
janti užtai pats rašo dar ilgesnes 1 
litanijas, dar labiau kandžioja ir 1 
lyg kaimo mokykloj^ su "zacipul- 1 
ka” mokina sąnarius < konstituci- 1 
jos literų, lyg "kad sąnariai brga- 1 
nizacijos be "zadpulkos” pats per
skaityti nemokėtų. Bara kitus už 1 
tokias kaltes, kokias$ats papildo; 1 
prisilaiko principo;; j kas daleista 1 
Zeusui, tas nedąleistą jaučiui. 1

Dabar ateina tiek raštų Susiv. 1 
reikaluose, kad jų niekaip visų ir 1 
prie geriausio ridro organo redak- ' 
cija sutalpinti ’hegili, o terp tų 1 
raštų, labai, o labai-1 mažai yra iš- 1 
tikro ką nors svarbesnio turinčių, : 
daugiausiai yra asabiškų besikan- 1 
džiojimų, lyg kad tie besikandžio- i 
jimai turėtų Susivien. į dangaus 1 
smagumus nuvesti. Tuom tarpu 1 
ypatų reikalai nesiriša su viešais, 1 
•sabiški reikalai Ir traškusis ar 
minkštasis keno nors protas tai < 
jo paties ypatybė, už tai tik jis i 
pats atsako, visuomenę tas ne ap- 1

dėl 
lietuvių, mažai čia žinomas, 
įsvetimtaučiai krikštija 
mums svetimais vardais. Juk mu
sų tautos vardas senovėj buvo 
garsus ir terp svetimtaučių, skam
bėjo jis visoj Europoj. Godotini 

i ir seserys! Jeigu norime, 
sta ir man išreikšti nors trumpai kad mūs nepravardžiuotų 
savo nuomonę. Aš manau, kad Įm'*’0 tni 1
įsteigimas organo yra svarbiausiu 
dalyku 22 seimo. Neturint savo 
organo, organizacijos darbas nei
na sparčiu žingsniu. Paėmus ki- krūvoj besilaikančius, 
tą laikraštį 
tam tikrą 
lams vietą 
maž-daug 
straipsniai, 
kontrolės redaktoriaus;
kila nesusipratimai, kurie naudos 
neatneša. Turint savą organą ir 
atsakantį redaktorių, jis mokės iš
vengti negeistinų darbų, o dar
buosis ir nurodinės silpnas puses 
tų sąnarių, kurie tankiai už ma
žą menkniekį varo aštrias polemi
kas. Žinoma, redakcija turėtų ap- 
sirubežiuoti, ir redaktorius turėtų 
tiesą kontroliuoti sąnarių ir kuopų 
raštus, o jei to nebūtų, butų sun
ku varyt pradėtas darbas.

Tarpe amerikiečių rašančių ran
dasi visokių rašėjų: daugelis rašo 
iš pasišventimo, nori suteikti žmo
nijai šiokią-tokią naudą, bet tarpe

DA APIE ORGANA S. L. A.
Daug, ir gana plačiai buvo ra

šyta tūlų sąnarių ir kuopų apie 
įrengimą organo S. L. A. Bet da-Į a O ■ • • — • ——• — — —— į i/\_ J vz J ■

bar vėl aptyko. Te būva dalei- broliai

organu, jis paskiria 
Susivfenyjimo reika- 
ir tenai talpinasi visi 
lytinti Susivienyjimą 

be tam tikros 
tankiai

sveti
mais mums vardais, tai glauski
mės visi po musų tautiška vėlia
va, kuri \isus mus perstatys sve
timtaučiams, o tie, pamatę mus 

pripažįs 
mus lietuvių tautos vaikais. Da
bar turime geriausią progą pasiro
dyti! Ta proga yra tai 26 d. ge- 
gužioj Tą dieną pribus iš visokių 
/Amerikos kraštų kalbėtojai. Da
lyvaus apvaikščiojime ir miesto 
majoras, kuris pasveikys lietuvius 
dėl jų tautiško atgijimo. Paskui 
bus dekliamacijos, dainos, grajįs 
lietuviškas benas iš VVilmerdingo, 
Pa. Pasirodykime visi Clevelan- 
do lietuviai 1

S. L. A. seimo rengėjai 
14 kuopos.

Dar kartą prieš seimą noriu su 
guodotinais sąnariais pasikalbėti 
apie rengiamąją Kolioniją. Kad 
prirengti busiančiam seimui dide
snį paaiškinimą apie kolionijos 
pirkimą, man prisiėjo nuvažiuoti 
į Bostoną pas p. Lazauską, sąnarį

komisijos, o iš ten, 1 d. gegužio, 
pakilę 6vl. ryto, leidomės traukti į 
aptartą vietą, tai yra, parsiduoda- 
mą ūkę. Tas didelis gabalas že 
mės guli 9 mylios nuo Ply- 
mouth, Mass. Turi 6000 margų 
(akerių) žemės, 16 didesnių ir ma
žesnių ažerų. Žemės išdirbtos vi
sai nėra. Visa žemė, išimant eže
rus, apžėlus susipynusiais aržuo- 
liniais krūmais ir apskurusioms 
pušaitėms. Žemė arti ežerų gali 
būti gera, bet augštesnėse vieto
se, nudraskius krumus, trumpam 
laike pasiliktų smiltynas, mažai 
tinkantis išdirbimui. Triobų—tik 
viena nauja daržinė, daugiaus nie
ko nėra. Kaip sako Lazauskas, 
tą didįji plotą žemės galima bu
tų nupirkti už 12—14 tūkstančių 
dol. Prekė butų nedidelė. Savi
ninkas ir agentai ketino pristaty
ti seimui plianą ir nekuriu vietų 
nuimtus paveikslus. Todėl seimo 
delegatai gaus patirti apie musų 
apžiūrėtą kolionijai vietą.

Šalyj to, p. Lazauskas turi dar 
dvi vietas apžiūrėtas ir jų turi 
plianus. Taipgi p. p. Golubickis 
ir Melnikaitis turi po vieną 
aprinkę, todėl iš viso yra penkios 
vietos aprinktos. \ ienok aš pa
tarčiau guodotiniems sąnariams 
prieš seimą, jeigu, kur žinotų tin
kamą kolionijai ūkę, kad malonė
tų aprašyti ir seimui priduoti. 
Reikia visiems, kiek galint, dirbti, 
nes matome, jau iš anksto, prade
da varžytis už urėdus, štai se
kretoriui šiek tiek apmokama, 
tai daugumas urėdo geidžia.

To<lėl, turime kolionijos įkūri
mą kuo greičiausia įvykdyti. Ten 
bus dar keletai jaunų vyrų užsiė
mimas. Mat reikės: gaspado- ■ 
riaus, virėjo, agronomo; pieninin
ko, dailydės, aviniuko ir t. t. lai 
gi nereikės šūkauti, kad tas ir tas 
vienas užėmė urėdą, o kitiems jau 
nėra.

Moksląeiviai, rūpinkitės, savo 
raštais paremti S. L. A., o šita 
organizacija jus neužmirš, tik, ži
noma, turim pirma kuom pri
sidėti.

Kada S. L. A. įrengs kolioniją, 
be abejonės, ten sykiu įkurs ir sa
vo spaustuvę, todėl vėl keliems 
vyrams bus užsiėmimas.

Jei tik tikrai, iš širdies, be bar
nių panorėtume pasidarbuoti ir 
pataikytume užbriežtus mierius 
atsiekti, S. L. A. butų reikalinga 
mažiausia šimtas vyrų su apmo
kama tarnysta. Bet reik patiems 
tą viską surengti, nelaukti, kaip 
kunigai, kad parapijonai geras 
vieteles mums sutaupytų, o pa
skui tik tūpt ir jau tupime šiltoje 
vietelėje. Teip tik kunigai daro. 
Pasistengsiu išvesti savo nuomo
nę. ant kokių pamatų turės užsi
laikyti musų rengiamoji kolioniją.

Neseniai garbus musų draugas 
p. Šernas, per organą "Lietuvą , 
aiškindamas apie rengiamąją S. L. 
A. kolioniją. pastatė klausymą, iš 
ko minėtoji "Lietuvių kolioniją ’ 
galės užsilaikyti? Ant to klausy
mo dar iki šiol nė vienas nepa
sidrąsino nė jokios nuomonės iš
reikšti. Matomai, ne teip lengva 
ką nors pritaikyti, lengviau ką 
nors "šulu” pavadinti arba ant ga
lo ilgo straipsnio surinkti: salyn 
Damijonaičiai ir kiti "neverti vy
rai ! Bet kaip prisieina koks svar
besnis lukštenimas, tai jau visi, 
kaip žvirbliai, sulendam į kanapes. 
Taigi nepaisant visko, meldžiu 
guodojamų sąnarių patėmyti ma
no nuomonę, kurią mėgysiu iš
reikšti. Kolionijos užlaikymas 
ištikro turi būti geriau apsvarsty
tas, negu jos nupirkimas,

Nupirkti kolioniją suvienytoms 
pajiegoms galime greitai :sudėsim 
užtektinai pinigų ir ją nupirksim, 
bet kaip ją užlaikysime ir iš kur 
trauksime syvus jos augimui, tai 
neminkštas riešutas. • Iš kur 
plauks kaštai užlaikymui kolioni
jos, tai klausymas.

Susivienyjimas turi apie tai ge
rai pamyslyti. Vienok nėra dide
lės baimės, kadangi ne vienas tą 
rengiamės įvykdinti, bet visi lie
tuviai to reikalaujam ir visų pa
jiegoms norim tą instituciją pa
rengti.

Nupirkus kolioniją, negana, kad 
sutrauksiu! nemažą skaitlių pavar
gusių, pasenusių lietuvių, bet ša- 
lyp tų pavargėlių, turėtų ir atsa
kantis skaitlius sveikų lietuvių 
tenai dirbti. Taigi, šalyp Prie
glaudos Namo, geriausia butų į- 
rengti kokią nors išdirbystę, iš ko 
butų užtektinai pelno užlaikymui 
Prieglaudos Namo. Parankiausia 
išdirbystė butų—išdirbimas viso
kių gyvenimui reikalingų rakandų 
(meblių), nes tarpe lietuvių yra 
gerai išlavintų dailidžių, kurie 
šiądien dirba svetimose dirbtuvė
se. Užvedus lietuvišką visuome
nišką arba, geriaus pavadysime -



rakandų dirbtu-Co-operatyx i
▼ę, juos reiktų kolionijoj dirbti. 
Mašinerijos atsieitų pigiaus negu 
kitų išdirbysčit,. Pasisekus tam 
darbui, galima varyt toliaus. Ga
lima dirbti sviestą, surius ir t. t. 
Tokių išdirbysčių galima net ke- 
lioliką įtaisyti ir tas galima, tik 
reikia gero sutarimo ir noro. Lie
tuvių yra gana, kurie įieško dar
bo, o kiti už ma|žai dirba, nors yra 
gerai išsilavinę visokius darbuos. 
Užvedus kolioniją su Prieglaudos 
Namu ir įrengus šalyje išdirby- 
steš, turės keli šimtai vyrų sau 
darbą, gaus gerą užmokesnį ir pel
nas eis naudai musų pavargusių 
brolių. Tai meldžiu guodotinų 
sąnarių gerai apsvarstyti, o iš to 
daugiaus bus naudos negu iš kas
dieninių musų barnių.

J. Tarcila.

Daugumas S. L. A. sąnarių už
imti misle, kaip įsteigti prieglau
dos namą. Mitinguose visada ga
li išgirsti, kur lijęs tiems namams 
atrasime vietą? Petras sako: jog 
žino didelius namus netoli jo sa- 
liuno, o ten buitų paranku žmo
nėms, sušalus, šiltos užsitraukti, 
kits atrado farmą su tiek ir tiek 
akerių ir netoli jo farmos, katrą 
gerai butų nupirkti. Ar šeip ar 

į.. A. norai. Tik 
ats S. L. A. nors 

bijo pajudinti.

teip, matyti S. L 
reikia pinigų. F; 
tur pinigus, ale 
3% ne mažas uždarbis, kartais ga
li ir tuos nužudji 
ti, gal pataisys 
skupėlis. Jau b 
lonės -Viešpaties, 
ko nepadarysi.

ROCKFORD. FLL.
Susirinkime dr-tės Lietuvos 

Sūnų — 140 kuopos S. L- A.,vien
balsiai nutarta paremti pakeltą už
manymą 29-kuopos. Užmanymas 
gana svarbus ir naudingas. Ver-j 
tėtų atkreipti didesnę atydą ir 
įkūnyti tą užmanymą, kas praša
lintų daug negerumų. Prašalin
tų dr-sčių abejonę apie sąnarių, 
būvančių kitam mieste, ligą, o są
narys negalėtų nuskriausti dr-stę. 
Sąnarys, užtiktas ligos, aplaikytų 
laiku pašelpą, ko dabar kartais ne
gauna. įvykus šitam užmanymui, 
draugystės ir S. L. A. susilauktų 
didesnio sąnarių skaitliaus.

Taigi, prie darbo! Neduokime 
išnykti šitam užmanymui. Lai 
tampa jis rcališku, bet ne svajone. 
Dabar vis dar klaidžiojame, ne- 
atnešdami organizacijai didelės 
naudos.

Lai dr-stės viršininkai paima 
už priedermę nepraleisti nė vieno 
susirinkimo, progos be raginimo 
rištis į vieną bendrą ryšį, o ga
lima užtikrinti, kad tas nebus be 
pasekmės.

Kiek iki šiol teko patėmyti, tai 
visai (klysta rašėjas: atsiliepimų 
vis apie tą patį buvo daugiau ne
gu galima patalpinti. Red.) ma
žas skaitlius atsiliepė. Argi jau 
toks netikęs musų būdas: užma
nyti, suėjus, pasikalbėti, kad tas 
ir tas butų labai naudingu, bet į- 
kunyti gerus užmanymus nesi
stengiame.

čios tuojaus užlaikys ir neš turti 
lietuvių tautai — jei mes turimi 
gyvumo spėkas, be ko tauta ncga 
Ii būti. Su 10.000 tuojaus galimi 
pradėti mėginimus. Susivienyji 
mas gali tai tuojaus įvykdyti.

Kun. J. Žebris.

STUDENTO DRAUGUI.
Ne ukėsui Suvienytų Valstijų 

kas jis nebūtų, studentas ar ne- 
studentas, neleidžia užimti Centr. 
urėdų Susiv. konstitucija, ir ji su
riša delegatams rankas, nes kon
stitucijos prisieina laikytis. Apie 
tai pasakyta Skirsny) VU.

Dėl neukėsystės pats seimas 
konfiskavo balsavimus kartą iš
rinkto jau prezidento, turėjo at
mesti ir Centr. sekretorių.

Geriatts perskaityti konstituciją, 
tai nereiks studento Draugui pu
toti teip plačiai.

T.Astramskas.

atskirų

ti. Reik palauk- 
tnumą koks vy- 

•Įažnytėlių, iš ma- 
,turime gana.Nie- 
Męs lietuviai tu

rim savo tautišką paprotį: svie
stą patįs nevalgęm, o karves še
riam. ’ Patelka, surinkusį sviesto 
svarelį, parduoda, o pinigus neša 
bažnyčiai. Nieki nepadarysi, no
ri viršų apturėti. į Bobelė, pasival- 
giusi sviesto, važiuok į peklą, o 
aš eisiu į dangų. Bažnytinės drau
gystės, jei sergaiįtiems sąnariams 
pagelbėti nori, visi vienu balsu 
šaukia: nereik ! ijereik ! Sekreto
rius finansavas r<į>do, jog draugy
stė gerai stovi, 
buvo perėjusį m^tą. 
balsu šaukia: anįt mišių 25 
kunigėliui, kunigėliui! 
rankas nuleidę darbuosimės, 
ke neturėsime sa ro. 
dėti darbą energi 
S. L. A. aprinko 
tetą, kuris suras 
Dabar prieš 22 se 
atsiliepia: vienas 
Baltimorėj, kitas 
bė Susivienyjimo
Chicagoj yra apie 40,000 lietuvių 
ir rodos iš čia išripktas komitetan 
didelis vyras su .pbarzda, juodais 
špikuliais ant akiju, sakos, advo
katu esąs, kas ryįas galite patik
ti ant 33 gatvės su knyga rankoj. 
Lietuviai nuo to (Raugo nieko ne 
girdėjo. Turbut įie randa nė jo
kių provų tame dalyke. Už taigi 
22 seimas turės nėberinkti didelitj 
vyrų su barzdoms. Prieglaudos 
namai galės būt ^steigti tuokart, 
kada kuopų delegatai aprinks vie
tą, o "seimas patv 
bildu bus .kuliami
kulti, iš katrų grudų niekada ne 
turėsime. Pasirodo organe S. L. 
A. protavimai, kas tą namą užlai
kys, ne^ namas neĮgalės užsilaiky
ti. Man rodos, {geriausiai butų 
paklausti farmerio^ kiek jis pride-

įergančių mažai 
Visi vienu 

dol., 
męs 
nie- 
pra-

Kol

Reikia 
ikiau. 2i seime 
tam tikrą komi- 
vietą kolionijai. 

■ mą tūli sąnariai 
l Alaskoj, kitas 
Detroite. Gar- 
darbininkams!

rtins. Kitokiu 
šiaudai jau iš-

paklausti farmerio 
da.prie savo farm>s ir ar jo far- 
mos neparsamdyt^s, 
negyvena? Paklausę, dasižinosi- 
me, kad jis didesn procentą turi, 
kaip S. L. A. už savo pinigus.

Draugystės savo sąnariui 
moka be reikalo, 
mai teipgi žiūrės ką priima. Šią
dien męs ir visokia^ rinkliavas da
rome : tas apserga, 
niekur neprigulėjo? Reik duoti 
ir duodam. Ar ne lengviau bus 
atiduoti į prieglaudos namus? To
dėl taisykime broliai prieglaudos 
namus.

kuriose jis

ne-
’rieglaudos na-

tas numirė, o

Nesiuskime Telegrama, 
štai jau atėjo 2i seimas S.

A. Dėlto draugai - sąnariai ne- 
siųskime seimui linkėjimų tele
gramų, bet siųskinįe , gromatose, 
pridėdami po du (4c.) centu pač- 
to markėmis už kiekvieną žodį, 
kaip kad mokėtumėm už telegra
mą, ir adresuokite £iteip:

Lithuanian Convention, 
Acme Hali.

Cor. 9th St., and Central av. S. E. 
Clevęįand, Ohio.

Didei geistina yra, idant siuntė
jai linkėjimų savo aukas skirtų 
politiškiems kaliniams, kurie ken
čia inkvizicijos kanUinimus kalėji
muose ir badą, išttėmime už vi
jus žmones, trokštančius laisvės.

P. Mikolainis.

L.

J. Baniulis.

ĮNEŠIMAS LABUI S. L. A.
12 d. gegužio, New Britai n, 

Conn. Skaitant daug naudingų 
įnešimų labui musų didžiausio 
tautiško Susivienyjimo, norisi šį 
tą dar prisegti. Žemiaus pasira
šęs, už svarbiausią daiktą laiko, 
kad musų, tautiškas S. L. A. už
laikytų savorankiškumą ir nepri- 
gulmybę nuo kokios nors kitos 
organizacijos. Saugokimės, kad 
musų tautiškas Susivienyjimas 
neprarastų savystovybės!.... Tė- 
miju iš laikraščių ir girdžiu pra
kalbas, kaip musų Susivicnyjimu 
rūpinasi socijalistai ir koki aštrus 
ginčai ėjo terp atstovų Susiv. ir 
atstovų socijalistų ir menu, kad 
ne aš vienas, bet daug jautrių 
širdžių tuom labai buvome suju
dinti. Atsimenu 500 dol. duotus 
socijalistams per New Britain’o 
seimą ir atsimenu socijalistų ir 
valnamanių pastangas padirbti 
musų didelę ir garbingą organiza
ciją įrankiu savo pražūtingų mie- 
rių. Negalime gi užmiršti, kaip 
tautiško Susivienyjimo seimai bu
vo užlieti, kaip biaurioms pamaz
goms, jausmais neapykantos ir 
netolerancijos tikėjimui ir lietu
viškai vienybei terp brolių vienos 
motinos Lietuvos. Seimai be jo
kios malonės nešvarius linkėji
mus turėjo sušluoti į mėšlyną, 
kiir jų tikra vieta. Lig šiol Susi
vienyjimas apsigynė nuo naujų 
prietelių, bet nemanykite, kad 
lengva apsiginti; jie tokie geri, 
teip gero norinti musų tautai! 
Lengva apsiginti nuo priešų, bet 
labai sunku nuo draugų.... Val- 
namaniai savame laike protegavo 
socijalistus ir jiems išdavė čarte- 
rius, bet kur šiądien valnamaniai? 
Jie dingo — juos socijalistai iš
naikino! Dabar eina piršliai so
cijalistų pas tautiečius, pas S. L. 
A. sąnarius — pirmutiniai pabu
čiavimai meilės ir draugystės jau 
išgauti: S. L. A. jau duoda soci
jalistams pinigus, jau klauso so
cijalistų pamokslų. Žagaras ir 
Grigaitis aiškiausiai nori pamo
kinti, ką turi daryti S. L. A., kur
čias ir aklas to negirdi ir ne
mato — o musų komiteto sąna
riai yra apšmeižti ir išniekinti, 
apginėjai, kaip numirę, kariauja 
dar, bet kaip pralošė bataliją. Ne! 
Tautiškas Susiv. L. A. neturi būt 
priemazga prie keno nors vežimo, 
bet turi eiti savystoviai, turi būti 
neprigulmingu, nevalia nuleisti 
savo vėliavos, ar permainyti ją 
svetima.... Susivienyjimas turi 
savo reikalų iki valiai — tautiškos 
užduotys yra teip svarbios ir ne
atidėtinos, kad jas įvykdant, pa
gal konstitucijos reikalavimą, dar
bo yra iki kaklui, o ir pinigai visi 
reikalingi saviems reikalams.

Kaslink tautiškos kolionijos, že
miaus pasirašęs turi ypatingą nuo
monę: nereikia mums kolionijos 
tyrlaukiuose, toli nuo savo žmo
nių, bet mums reikalingos geros 
fermos arti lietuviais užgyventų 
miestų j ir tai ne vienoje vietoje, 
bet mažų mažiausiai: apie Pitts- 
burgą, Shenandoah, Chicago, ir 
Naujos Anglijos šalyje. Imkime 
sau pas VVaterburį, kur yra žydin
čios lietuvių krūvos. Tokiose 
farmose tur būti darbas ir mie- 
laširdystė. Jos žydės ir savę pa

RAMANAUCKUI.
A. Ramanauckas, "Liet.” ir ‘*V.H 

užmetė man melagystę, užtarda
mas už išrinktus iš Bostono 
S. L. A. seimo delegatus. Bet kas 
jam davė tiesą kištiesi į draugys
čių reikalus su savo dvylekiu? 
(Klysta rašėjas. Kištiesi viešuo
se darbuose turi tiesą kiekvienas 
draugijos sąnarys, kiekvienas tu
ri tiesą aiškinti teisybę, bet nieks 
ne turi tiesos pasinaudoti iš laik
raščio lygiai mokinimui
ypatų, kaip ir jų niekinimui, ypa- 
tiškus 
laikraščių tarpininkystės, iš asa- 
biškų. nereikia daryti viešų. Rd.). 
Ar jį kas pasamdė? Užgauta y- 
pata neva tyli, o Ramanauckas ją 
apgina. Tas ne dailu (nė jokio 
nedailumn dar čia nėra. Red.). 
Daleiskie man paklausti, kas 'Pa
mištai davė tiesą kištiesi ten. kur 
nepriguli ir apie ką nieko nežinai; 
nebūdamas sąnariu musų draugy
stes, nori būti jos viršininku, kur
stai iš pasalų, šmeiži, darai užme- 
tinėjimus kitiems, nežinodamas už 
ką. o nesupranti, jog kitus leng
viau užsiundyti ant tavęs. Tau 
gal nerupi draugystės reikalai, tik 
reikalai delegato. Man gi rupi 
draugystės nauda, todėl aš gal per 
daug daviau druskos delegatui 
(persūdytas valgis visiems negar
dus. Rd.), bet ne dr-stei; jis tyli, 
tai gal jam gardu ir gerai. Per- 
sergščiu Tamistą. kad musų drau
gystės ne kurstytumei, nes ir da
bar jau matyt pasekmės kursty
mo.
kišeniaus lojeriams. 
no ypatos nedrab 
kad

reikalus reikia atlikti be

Tamista ne mokėsi, iš savo 
Meldžiu ma

tyti purvais, 
nereiktų gailėtieji.

Susiv. sąnarys.

ATSIŠAUKIMAS.
Męs Srantono lietuviai susita

rėm iš naujo suorganizuoti Sus. 
Liet. Laisvamanių ant šitokių pa
matų: 1) Atmest politiką, tik 
platint vien laisvą mislį raštu bei 
žodžiu; 2) pareikalaut nuo Centr. 
sekretorius, idant viešai atiduotų 
atskaitą. Mokestis tuom tarpu 
pasilieka po 10 c. ant mėnesio; 3) 
dalint sąnariams knygutes išlei
stas S. L. L. lėšomis; 4) susitart 
su lietuviais Lietuvoj ėsančiais, 
kokių rankraščių negalima būt at- 
spaudint Lietuvoj dėl maskolių 
biaurios politikos, tokius raštus 
męs S. L. L. paimtume išleisti ant 
sutartų išlygų; 5) atsisaukt į kuo
pas buvusias bei esančias ir į pa
vienius sąnarius. Męs nors trum
pą programą apkalbėjom, bet tai 
tik kuopos draugai bei draugės, 
turinti kiek prisirišimo prie lai
svės gali galutiną programą ap
dirbti. Susiglauskim todėl visi 
į vieną ratelį, atliksime daug dar
bo.

Ir dabar atidavėm spaudan kny
gutę, kuri, tikime, trumpam laike 
pasirodys; yra ir D-ro J. Šliupo 
rankraštis.
mas buvo laikytas
Šliupą. 20 d. sausio susirinkime 
buvo tik 9 ypatos, jau darbar yra 
su virš 20 draugų. Dabar mes 
sutarėme laikyti susirinkimus 
kiekvieną nedėldienį; tą ir išpildė- 
me.

Taigi, draugai bei draugės, at
naujinkite Laisvamanių Susivie- 
nyjimą, tverkite kuopas ir pavie
ni prigulėkite, nes išsiskirstę, 
daug nuveiksime.

Kuopos sekretorius, 
A. Zalackas,

3201 Golden str.

Pirmutinis susirinki- 
pas D-rą J.

ne

| Streikai audyklų darbi* 
u inkų Meksike pasibaigė. 
Streikavo iš viso 12000 dar
bininkų. Nesutikimus abi 
dvi pusi sutiko atiduoti iš
rišti santaikos suduf.

Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla-
Ji Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.

11! - -----------
— Duokit ją man — tarč karalienė Gorgo, ir.Apžiurė

jus toląlytėlę iš visų pušų, sušuko: — raštas turi būti po 
vaškui į ėų ' ti -

Nuskuto vašką ir surado persergėjimą Leopides’ui, 
kur buvo rašoma, kad Xerxes eina su didžia kareivija no
rėdamas apgalėti visą Graikiją. Prisilaikydami to per
sergėjimo, Leonides ir kiti karaliai surinko kareiviją ir su
laikė didžią^ Xerxes’o armiją, apie kurią pasakoja, kad 
jai beeinant, žemė drebėjo. a

Laike karių už neprigulmybę, Richardą Jackson’ą ap
skundė, buk jis norėję® susivienyti su anglų armija ir pa
šaukė jį, kad pasiteisintų. Pasmerktas liko į sunkų ka
lėjimą, iš kurio tečiaus galėjo lengvai pabėgti; bet jo pa
reigų supratimas neleido jam bėgti tokioms aplinkybėms 
esant.

Prašė kalėjimo užveizdos, kad luistų jam išeiti iš ka
lėjimo ir dirbti per visą dieną, prižadėdamas vakare su
grįžti. Leidimą gavo tuojau, nes visi žinojo jo būdą ir 
aštuonių mėnesių laike išeidavo kas rytą, o sugrįždavo 
kas vakarą. Pagalios kalėjimo užveizda rengėsi atstatyti 
jį į Springfield’ą, kur turėjo būti teisiamas už išdavimą. 
Jackson’as pasakė, kad tai bereikalingas rūpestis ir iška- 
ščiai, nes jis ir pats gali nueiti. Davė žodį, kad išpildys 
viską ir išėjo. Pakeliui sulaikė jį Ethvards, prigulįs prie 
Massachusetts’o Tarybos ir paklausė jo, kur eina? „Į 
Springfield’ą, pone, — atsakė — kad tapti myriop pa
smerktu.”

Prirodymai buvo aiškus ir Jackson’as liko pasmerktas 
myriop. Kuomet Tarybos pirmininkas paklausė, ar siisi- 
mylėti jo, vienas paskui kito teisino sąnariai tam prie
šines, pagalios Edwards papasakojo istoriją susitikimo gi
rioje su Jackson’u. 
nutartas.
išgelbėjo jam gyvastį.
uigiško kriziso 1857 m. sušaukė Įvairių New Yorko bankų| 
pirmininkų susirinkimą. Kuomet paklausta, kiek pelny-Į 
ta per dieną, vieni sakė 50 nuo šimto, kiti 75 už šimtą, bet 
Muses Tay.o as iš miesto banko pasakė: „Rytą banke tu-1 
rejome 40U tūkstančių svarų sterlingų, šiandien vakarti 
turime 470 tūkstančių svarų .sterlingų.” Kuomet kili 
bankai ėjo silpnai, miesto banko, po Mosus Taylor’o prie-į 
žinia esančio, įsitikėjimas buvo toks, kati žmonės sudėjo į 
tą įstaigą, ką iš kitų bankų buvo išėmę. Budas suteikia 
įsitikėjimą.

Vienas žmogus kalba su į>ertikrinančia priegaida, o 
jo žodžiai esti tiesa. Tautos tokio klauso, tarytum paklu-j 
suumas butų vienintelė Jų linksmybė. Kitas kalba svy
ruodamas, tarytum klaupiamasis musu, ar iškalbos dova
na turi kokią nors vertybę?

Mašinos veikimą galime kuOgeriausiai apskaitliuoti. 
Jos jiega gali būti teip apribota, kaip kambario tempera- ■ 
turą. Bet kas gali nurodyti n va t jungiamą žmogaus jiegą 
nuo budof Kas gali nukainoti pavienio vaiko ar mergai- j 
tės Įtekmę ant vieofc mokyklos? Tradicijos, papročiai, 
protavimai daugelio mokyklų taj>o permainyti vienos ar 
dviejų stipraus budo ypatų, kurios aukštame ruime paliko 
didvyriais. Kiekvienas mokytojas pasakys, kad daugelis 
mokyklų pasikėlė ar nupuolė ačiū tokiems būdams.

Kuomet rodėsi, kad karė su Francuzija neišvengiama 
1798 metuose, prezidentas Adams rašė į Jurgį \Vashing-! 
ton’ą, tuomet paprastą pilietį, gyvenantį nuošaliai Mount 
\Vernon’e. Turime turėti tavo pravardę, jeigu leisti 
mums ja pasinaudoti; joje daugiau bus jiegos, negu dau
gelyje kareivijos. ” Budas —- tai pajiega.

Wellington’as tvirtina, kad Napoleon o dalyvavimas 
franeuzų armijoje lyginasi 40 tūkstančių kareivių.

Šventas Bernard as tokią" turėjo įtekmę ant žmonių, 
kad motinos slėpė savo vaikus, žmonos vyrus, draugai 
draugus, kad nesiduotų prikalbėti įstoti į vienuolyną.

„Negalėtum pasislėpti su Bnrke ant valandėlės nuo 
lietaus — sako daktaras Johnson’as — be persitikrinimo, 
kad tai nepaĮiraslas žmogus.”

„Iš to paeina— i-ako Franklinas, kalbėdamas apie 
įtekmę savo budo — kad tiek sveriu Į«as piliečius. Bu
vau blogas kalbėtojas, svy ravau sakinius berinkdamas, o 
tečiaus visuomet pravedžiau savo sumanymus.”

Visi įtikime žmogui su budu. Kokia magiška pajie
ga slepiasi didžiame varde! Theodoras Parker’is papra
stai kalbėjo, kad vienas Sokratus daugiau buvo vertas sa
vo tautai, negu daugelis tokių valsčių, kaip pietų Ca- 
rolina.

Jeffėrson’as rašė kartą Washington’ui: „Visos tautos 
įsitikėjimas vienyjasi tavyje.” Nebuvo sosto Europoje, 
kuris butų galėjęs atverti Wasliington’o būdą, o Roth- 
schild'o milijonai, sulyginant su juo, išrodo juokingai. 
Kuom gi yra jų veikalai sulyginant su Lincoln’u, Grant’u 
ir Garfield’n?

Toki vardai gelbėjo tautas nuo perankstybo nupuo
limo.

„Kelias mano turi būti per būdą prie valdžios” — ra
šė Canning'aa 1801 metuose. — „Nenoriu kito kelio mėgin
ti ir kuotvirčiausiai tikiu, kad tas kelias, nors gal ir ne- 
greičiausias, bet tikriausias.” Valdžia yra didžios ambi
cijos tikslu ir tik per dorą būdą galima vartyti žmones ir 
tautas.

Laike naminės karės Francuzijoje Montaigne tyčia 
laikė savo namų vartus atvirais ir niekas jo nejudino. Jo 
būdas turėjo daugiau jiegos, negu karaliaus sargyba. 
Teisingai, kaip sako Pope, tas yra apdraustas iš lauko, 
kuris pats savyje nekaltas.

Istorija ir, biografija paduoda daug stebėtinų aplin
kybių, įvairių priviįĮegijų, žmonėms su budu suteikiamų. 
Stebėtiną gįslą turi savyje. Skaityk Wilhelmo Ptnn'o, 
Rogier’o, illlams’o, Carier’o, Livingston’o ir daugelio 
kitų gyvenimo aprašymus, kurie užsitraukdavo paojij dėl 
religijos afr mokslo ir dėlto laukinių durtuvas jų nepaju
dino. Budas yra apsauga.

Karei vijoje, iš Maskvos bėgančioje, per gilų sniegą ir 
šaltą vėją/buvd tūlas Vokietijos kunigaikštis, kurio bū
das padarė“ jį Jbrangiu visiems kareiviams. Vieną naktį, 
daržinės griuvėsiuose, visi sugulė sustyrę, jiailsę ir alkani. 
Išryto kunigaikštis pabudo sušilęs ir miego pastiprintas. 
Klausėsi, kaip vėjas kaukė už daržinės sienų. Pašaukė 
savo žmones, bet neišgirdo jokio atsakymo. Tuomet, dai
rydamasis aplinkui, pamatė jų negyvus kunus, sniego ap
dumtus, o jų drabužiai buvo ant jo sukrauti; atidavė sa
vo gyvastį, kad jo gyvasty išgelbėti.

„Yra laikas viskam — tarė Petras Muhlenburg’is su
sirinkimui Woodstock’e 1775 m. — laikas pamokslams ir 
maldoms, bet tie laikai jau praėjo. Yra ir kovos laikas 

J ir tas laikas dabar atėjo.” Tą sakydamas, numetė nuo

Susimylėjimas tuoj vienbalsiai .buvo 
Kūdikiškas prastumas ir to žmogaus tyrumas 

Budas — tai pajiega. Laike pi-

sa vęs kunigo rubus ir atsistojo prieš susirinkimą Virgoj 
jos pulkininko rūbuose.

„Bijau, mano Attylia, kad musų laukai šiems meta J 
liks neužsėti” — tarė Quintus Cincinnatus savo žmon« 
kuomet Komos senato pasiuntiniai vedė jį Į Tarybą tl 
laiku, kuomet Romai grūmojo nelaimė. Surado jį 
ariantį, liuesą nuo kokios nors valdymo ambicijos.^ZL- 
savo susitaupojimą sugrąžino visuomenei ramumą irgT 
grįžo prie plūgo.

Kuomet paskui senatas pašaukė jį į diktatorių Sn 
neapribota valdžia, Įgijo visuomenės įsitikėjimą, įį^ 
sutvarkė kareiviją, sumušė galingą priešininką, o atsiį. I 
kęs nuo turtingų dovanų, atsisakė nuo diktatūros, korį! 
naudojosi vos keturioliką dienų ir sugrįžo prie darbo? 
kaimą teip ramiai, lyg nieko nebūtų atsitikę.

— O, esame sumušti! — sušuko Sheridan’o karšiojoj i 
generolas, atsitraukdamas nuo laimėjusio mūšį priešiniai^

— Ne — tarė supykęs Sheridan’as — tamsta esi sq. 
muštas, bet ta kareivija nesumušta.

Ištraukė kardą, susuko juo aplinkui galvos, nurodė! 
yejantįsi priešininką, o jo griausmingas bakas buvo gir. 
dėti per užmą, paliepdamas dar kartą pulti ant prieši- 
ninko. Ir konfederatų kareivija liko išblaškyta.

Rugsėjo 2 dieną 1792 m. Paryžiuje žmonės įsilaužė į 
kalėjimą, aristokratų ir kunigų prikimštą. Šie krito, kaip 
rugiai po kirtiko dalgio. Bet tarp to laukinio, kruvino 
siautimo kokis tai aans culotte pažino kunigą Sicard’ą, ku
ris visą gyvenimą praleido kurčiai-nebylius bemokydama

„Štai krūtinė per kurią turite peržengti, kad pasiekti 
tą gerą pilietį — tarė Mounot’as — turbut jo nepažygtate? 
'lai yra kunigas Sicard'as, vienas labiausia geradėjingą jj 
naudingų žmonių, kurčiai-nebylių tėvas. ’ Ir žmogžudžiai 
sveikino jį ir norėjo nunešti namo ant savo rankų. Djy. 
gi ant tos krauju suteptos minios budo pajiega padarė 
savo įspūdį.

Frankai apgulė Paryžiaus mūras, kol badu mirštanti 
įgula nepradėjo aimanuoti, nors stipruma buvo gana 

i tvirta. Nė vienas kareivis nenorėjo išeiti iš miesto para
ginti maisto. Tik Genovaitė, minios kūdikis, mažu liio 
lėliu nuplaukė Sekvana ir pasisekė jai prikalbėti gailus 
pasiųsti pagelbą išnikusiems broliams.

Frankai pražuvo, bet prie naujų stengi mos paimti Pa- 
ryžių, kuomet Genovaitės nebuvo mieste, paėmė miestą ir 
uždarė vartus, bijodami jos sugrįžimo. Sargybai buvo pa
liepta, kad jos neįleistų. Bet Genovaitė įėjo s jdiečio dra
bužiais apsirėdžiusi ir pa-d rodė frankų vadui, Ililperikui, 
turnejaus laike. Tas barbaras išliuosavo vergus ir apdo
vanojo visus žmones. Lig šiandien Genovaitė skaitoma 

i šventa Paryžiaus globėja. Budas yra lygiai kaip kapita
las prekyboje; juo daugiau jo žmogus turi, juo lengviau 
jis padidinti. Žmogus yra tiek vertas, ant kiek jis kai- 
noja t-avo būdą.

guli troško dūlei didžio kraujo nutekėjimo. Atnešta jam 
vandens. Koksai tai sužeistas kareivis, ant nėščių neša
mas, atkreipė tokias godžias akis į vandenį, kad Sidney 
rr*i kala vo duoti tą vandenį jam, sakydamas: „Jis jo la
biau re kalauja, negu aš.’’ Sidney pasimirė, bet to vieno 
j asielgino užteko, kad jo vardas butų su pagarba m ir- 
mas. Fiorence Nightiugale pasakoja apie kareivius, 
enterija sirgusius, kurie, nenorėdami prisipažinti ligo
niais, kad neatsirastų dar daugiau ir teip apsunkintiems 
jų draugams, nuėjo į renis. kur ir pasimirė. Sakykite 
ką norite, žmoguje, kuris atiduoda savo laiką, jiegas, gy
vastį už ką-nors — už karalienę, tėvynę, vėliavą, artimus 
— yra kas-nors tikrai krikščioniško.

Porsena grūmojo Kajui Mutius’ui kankynėmis, kuo
met tas pasta rasis šaltai pratiesė ranką ant ugnavietės ir 
be mažiausio dejavimo žiurėjo, kaip ji degė. Vadas iš- 
liuosavo suimtąjį ir padarė santaiką su Koma, kuri pagim
dė tokius žmones, kaip Mutius ir Horatius.

..Skaičiau — pasakoja Einerson'as — kad girdėjusieji 
lordą Cliathain'ą, jautė, kad tame žmoguje buvo kas-nors 
dar dailesnio už tą, ką jis kalbėjo.”

Apie Sheridan’ą pasakyta: „Kad butų turėjęs pama
tus, butų galėjęs valdyti pasauliu.” Kaip mažai žmonių 
supranta, kad jų pasisekimas gyvenime labiau priguli 
nuo to, kuo jie yra. negu nuo to, ką jie moka. Budas, o 
ne talentas iškėlė Washington ą ir Lincoln’ą į prezidentus.

„Mėgino plaukti be styro” — paaiškino kapitonas, 
kuomet vienas keleivis nurodė į susiskaldėlį, gulėjusį ant 
kranto. Galima tą prilyginti prie Byron'o, Burnis'o ir 
daugelio kitų. Budas viską apdraudžia.

Kuomet išvytam Kossuth'ui pažadėjo globą Turki
joje, bet su sąlyga, kad jis priimtų mahometonų tikėjimą, 
atsakė: „Tarp mirties ir gėdos niekuomet nesvyravau. 
Nors anuomet buvau doros tautos vadu, nepalieku vai
kams turtų. Bet tas yra geriau, negu palikti jiems vardą 
ant valandėlės. Testosis Dievo valia. Pasiryžęs esu nu
mirti.”

— Mama! — tarė jauna kunigaikštaitė Viktorija — 
kas galėtų užimti dėdės Wilhelmo vietą, jeigu ne aš? —• 
Kuomet jai pasakė, kad turbut ji užims jo vietą, atsakė: 
,,Busiu gera.”

Birželio 21 d. 1837 m., turėjo 18 metų, pašauktąją 
pah arkivyskupą Canterbury. Dargi neapsirėdžius, užsi
metus kažiką ant savęs, basomis kojomis, pautapliuose, pa
leistais plaukais atvyko pas arkivyskupą, kuris pasveikino 
ją. kaipo „karalienę”. Karalius pasimirė ir valstybės 
reikalai nenor laukti, kol moteriška tualetą bus atlikta. 
Su tikra vertybe, nekaltybe ir protingos moteriškės pasi
elgimu pratęsė jauna karalienė ranką pabučiuoti, kas rei
škė išpažinti paklusnumo. Budas, mandagumas ir teisy
bė pažymėjo jos viešpatavimą, kuris daugiau kaip pusė 
šimtmečio tęsėsi ir nė vieną kartą nepasiliovė buvusi tikra 
karaliene.

Kuomet Petrarka prisiartino prie tribūnos, kad at
likti paprastą priesaiką, kaipo liudininkas, jam pasakė, 
kad teismo įsitikėjimas į jo teisybės apreiškimą toks didis, 
kad užteks jo žodžio ir nereikalauta nuo jo, kad prieš liu- 
dyjimą prisiektų.

liūgo Miller’iui pasiūlė iždininko vietą didžiame ban
ke, bet šis atsisakė,' tvirtindamas, kad permažai pažįsta 
skaitliavimus ir negalėtų rasti, kas už jį užtikrintų. „Ne* 
reikalaujame jokio patvirtinimo dėl tamstos” — tarė 
Ross as, banko pirmininkas. Miller’is dargi nė nežinojo, 
kad Ross’as jį pažįsta. Budas visuomet yra ant žmonių 
akių, neveizdint į tą, ar darome ką jis nor, ar ne.

,, Kiekvienas, kuris išeidavo iš Pitt’o kambario, jau* 
tesi veiklesniu, negu į jį įeidamas” — tarė vienas karei
vis, kuris gerai Chatham’ą pažinojo.

Kuomet Fiorence Nightingale įeidavo : į ligonbatĮ 
Kryme, rodėsi, kad viskas iš karto mainėsi. Nuo karei* 
vių, skausmais lovose kankinamų, neišėjo nė vienas deja* 
vi mas. :

\ iktorija Colonna rašė savo vyrui, kuomet italu ku
nigaikščiai jį prikalbinėjo, kad pamestų Ispanijos klau



V? bu kuriuo j j rišo ištikimybės ryšiai. „Atmink savo 
kuris stovi aukščiau karalių. Su jo pagelba, o ne 

Jūįulų ir prakilnumo pagelba įgaunama garbe, garbė, 
*'jeigu paliksi {pėdintoms tyrą, busi laimingas/’ 
* ’Ąuomet Tboreau gulėjo ant mirties guolio, vienas 
fcXx.gg>g< kalvinas, neramiai jo užklausė:
A, * Henrikai, ar susitaikini su Dievu?

Jonai — vos girdimo balsu atsakė mirštąs gamti- 
. — nežinau, ar tarp Dievo ir manęs buvo kuomet

įokia nesantaika.
5t Lincoln’as, nors didžicĮs tautos prezidentas, buvo iš- 
mokinio priežaečia aristokratiškų ir mados kuopų Euro-

Illiustruoti viso pasaulio laikraščiai talpino kari- 
Euras nerangumo ir ndiškilmingumo to prasčiokėlio 
Ritoje vietoje. Dargi VVashington’e išjuokiamas buvo 
Sį „beždžionė”, „kvaito lazda” ir „satyra”. Skaity- 
JSaB tos nemalonias kritikas, vieną kartą turėjęs pra-

■ įtortk . ]•
__Ir ką gi, Abrahame Lincoln’e, ar tu žmogus, ar 

į — Fryderiksburg’e pjasakė: , Jeigu koksai žmogus 
ne pragare, bet pasaulyje kenčia daugiau užmanė, gal- 
Lįjijo.”— Tečiaus žmonių širdįs plakė su jo širdžia. 
Beturčiai darbininkai žuvo iš bėdos dėlei bovelnos stokos, 
įet niekuomet nereikalavo nuo valdžios, kad panaikintų 
blokadą. Lincoln’o Įsteigtą. Darbininkai tikėjo juo ir 
am prijautė. Nebuvo žmogaus, apie kurį galima teisia- 
giau pasakyti: „Sitai žinojus.”

— Kaip gi tas teisingu, kad daugelis milijonierių, ly
nai kaip piktžolės, išliežią dirvą, ant kurios išaugo; kiti 
vėl panašus į alyvų medelius, kurie tręšia dirvą, kuri 
juos maitina. Kiti yra taktingomis vėlėmis, tie apturtina 
Įtitna savo esybe, jų juokas pilnas palaiminimo, o jų paly
dimas turi savyje gydantį balsamą, kaip Mokytojaus iš 
Kuareto palytėjimas.

Jeigu yra pasaulyje kirkia nors jiega, duodanti save 
pajusti — tai yra būdas. ITulas gali būti mažai išsilavi
nu turėti mažus gabumus, neturėti turtų, be vietos vi- 
gnomenėje, bet jeigu turi! gerą būdą — turės įtekinę ir 
įgys pagarbą. Į

— Gimė Caesar'is — si 
juniius turėjome Rymo valstybę, 
pasaulio išveizdą. Bacon'as pakn

> nių mintį. Nevton’as aiškina DL 
atidengia gamtos šventinycią.

,,Gera s darbas pajudina stygą, kuri tęsiasi per visą 
pasauli, dreba ji visur ir nuneša tą judėjimą prie Dievo 
sosto.”* • ; 1 ,

Liudvikas XIV klausė Kolberto, kaip tai atsitiko, 
kad valdydamas tokią didelę šalį ir tiek žmonių, kaip 
Fnncuaijoje, negalėjo {veikti tokios mažos valstybės, kaip 
Holandija. — O tai — atsakė ministeris — valstybės di
dumas nepriguli nuo jos žemės ploto, bet nuo gyventojų 
budo.

Oidžių žmonių būdas yra tautos turtu. Chateau- 
briand pasakė, kad Wasliiįagton'ą jis matė tik vieną kar
tį, o tečiaus jis padarė įtekmę ant viso jo gyvenimo. Tū
las anglų odininys, kurio ojdos buvo gana plačiai žinomos, 
pasakė, kad nedirbtų tokiį gerų, jeigu nebūtų Carlyle’o 
skaitęs. Ariosto ir Titianas įkvėpė vienas kitą ir pakėlė 
savo garbę. „Pasakyk man kuo stebiesi, o aš pasakysiu, 
kuo esi. ' Knyga ar dailėp veikalas įveda mus Į minties 
ratą ir prijautimo tam, kuris ją rašė. .Ar Michael Ange
lo pasimirė? klausia tūkstančiai žmonių, kurie nustebę 
žiurėjo į jo nemirtingus darbus Ryme. Tūkstančių žmo
nių vėlėse jis gyveno ir viešpatavo. Ar Wasliington’as, 
Lincoln’as, Grant'as numirė? Ar jie kada nors tikriau 
gyveno, kaip šiądien? Kokia amerikiečių širdis ar šeimy
na negerbia jų būdą?

Įsiveizdink sau, jeigu gali, Egiptą be Maižiaus; Babi
loną be Danieliaus; Afinus be Sokrate?, Demosteues, Ei
dinto ir Plato. Kuo buvo Kartagina du šimtu metų 
prieš Kristaus gimimą be Ilannibal’o? Kuo buvo Roma 
beCaeear'io, Cicero, Marcus Aurelius’o? Kuo yra Pary
žius be Napoleon’o, Victorro Hugo ir tėvo Hiacinto? Kuo 
yra Anglija be Newton’o, Shakespeare’o, Pitt’o, Buke’o, 
Gladstone’o? Kuo yra Bjoston'as be tokių būdų, kaip 
Harrison’o, Phillips Whiltier'o, Emerson’o ir Holmes’o? 
Kuo yra Californija be Stdndorf’o, Chicago be Armour’o 
irField’o? Kuo yra New York'as be tokių žmonių, kaip 
Cooper'is ir Horatins Greeiey? Tuose miestuose milijonai 
mažiau garsesnių žmonių sukosi, dirbo ir darbavosi; gyve 
no ir pasimirė, ir išdirbo tikrą istoriją, kuriai priguli mu
sų atidžia; bet genijus, būdas keliato žymių vyrų ar mo
terių teip pakėlė visą gyvenimą mieste, kad jie paliko ti
piškomis ypatomis tų miestų istorijoje. Kuo butų buvu
sios Kryžiaus karės be Petko Tyrlaukininko, Godfrid’o de 
Bouillon'o, Richard’o Liutp Širdies? Atimk Anglijai ko
kią dvidešimtį tokių pravardžių kaip Gladstone’as, o kas 
norės skaityti jos istoriją?

Per visus Italijos nužeminimo metus, Dante’s vardas 
buvo šalies devizą, kuomet dar prote ne vieno vergo skam
bėjo Cicero, Scipio ir Gracch’ų garbė. Byron’as sako: 
»Italai kalba Dante, rašo Dante ir protauja Dante ligšiol 
perdėdami, kas butų juokinga, jeigu Dante nebūtų jų 
Pagarbos vertas.” Dargj ištvirkusi Graikija neapmirė 
ant savo morališkų ir protiškų milžinų įtekmės aukso am
žiuje. Ir ištikrųjų dar jie valdo visame pasaulyje min
tie i - jausmų karalystėje stipriau, negu gyvendami. Mu- 

protą lavina sukombinuotos daugelio mirusių žmonių 
®inčių įtekmės, lygiai su tais, su kuriais gyvenime susi
tinkame; musų tikėjimas kankinių pasiaukojimo pašvę- 
^38, dalyvaudami tose kančiose ir męs įsidoriname, musų 
veikalai yra tokie, kokiais męs juos jaučiame tokiose va
landose.

%

liuobi jo.

Darbininkai tikėjo juo ir

toko Emerson'as — ir per ištisus 
Napoleon’as perkeitė 

0 pakreipė į naujas vėžes žino
tina Dievo mintis. Franklin’as

nuneša tą judėjimą prie Dievo

žmonių sukosi, dirbo ir darbavosi; gyve 
išdirbo tikrą istoriją, kuriai priguli mu- 

>u|das kelinto žymių vyrų ar mo-

Kuo butu buvu-

sų salės karčiamose, nepadorios vietos, pasileidėliai, niek- 
šai, pagadinti draugai, biaurios scenos, gošhimo'aundini- 
mai, gošlumų reikalavimai, kova už laimėjimą, neišpildyti 
nutarimai, skaudus pralaimėjimai. Koksai gi skaistumas 
muša iš veidų tų, kurie pergalėjo pagundą ir išdirbo savo 
jiegas stengdamiesi prie savęs ištobulinimo. >|< T .

Ar matei kuomet nors tyrą ir dorą moteriškę įeinan
čią į kambarį, kuriame brutališkų vyrų kuopelė pasakoja 
ne perlabai švarius savo gyvenimo atsitikimus? Visas 
draugijos būdas ir tonas persimaino. Pats^praSi rodos, 
tyresnis. Visa draugija tarytum persimainė. Ne kartą 
matome, kaip tokia moteriškė permaino visą kaimynę. Iš 
kitos vėl pusės, viena bloga moteriškė gali pagadinti šim
tą Jaunų vyrų.

Nereikalaujame jokios įžangos, jokios prakalbos, kad 
pajusti doro žmogaus vertybę. Kuomet stipriai šaltą die
ną sutinki aut gatvės linksmą žmogų, tau rodosi, kad ter
mometras porą laipsnių pakiįo aukštyn.

Musų papročiai, pasielgimai, paviršutinė išveizdą pa
sakoja musų gyvenimo istoriją, nors męs patįs tylime; o 
kiekvieno veikalo įtekmė jausti tolymiausiuose žemės už
kampiuose. Kiekvienas žmogus, kuris kuomet nors gyve
no, prisidėjo prie padarymo manęs tokiuo, kokiu aš esu.

Tas yra man didžiausiu žmogum, kuris išgelbi mane 
iš mano aplinkybių pančių, : kuris atriša man liežiuvį ir 
plačiai atidaro vartus mano įgimtiems gabumams. Jis 
yra kelvedžiu mano akims. Matau dalykus aiškesnėje 
šviesoje, horizontas platinasi, mano įgimti gabumai plėto
jasi. Mano nervo? (gija gyvus įspūdžius, atjausdamos 
įgimtos Jiegos sustiprėjimą. Visu mano kunu bėgioja 
magnetiškos vilnįs, iš kitos vėlės išeinančios.

Piktumas gimdo piktumą, o neapykanta — neapy
kanta; gošlumai užkiėstini. Artistai į>asakoja mums, 
kad dažnai pasirodo ant scenos sunkioin's širdimis ir ne
linksmu upn, kuomet turi lošti lengvą būdą ir būti link
smi, be mažiausios simįiatijos prie vaidinamos rolės. Te- 
čiau atjautimas lošiamų ypatybių toks galingas, kad tą 
valandą, kuomet prisiima ant tavęs tūlą būdą, tikras jau
smas susirišęs su tuo budu perima juos. Kiekviena ypa
tybė parodo save ir kitaip būti negali. V ienas netikęs 
instrumentas gadina puikiausio* orchestros harmoniją, o 
vienas kenksmingas žmogus naikina miesto ramybę.

— Budas visuomet duodasi pažinti — sako Emer
son ’as — vagystė niekuomet nepraturtįs; duokle nesulried- 
uis; žmogžudystė per muro sienas apsireikš. Mažinti-ia?, 
Į'adėkim, melagystės piit-tias, tuštybės ]>arodymas, sieti- 
gimąsis padaryti gerą įspūdį, naudingai pasirodyt i — tuo
jau į’agadįs Į^nulį. Bet kalbėk teisybę, o visa prigimtis 
ir visos tavo dvasios pajiegos ateis tau netikėtai i pugelbą.

Budas yra beturčio žmogaus kapitalu. Tikėk drauge 
su Stevenson’u, kad kiekvienas žmogus turi savyje neati
dengtų gabumu turtus. Laimingas tas, kuris yra Colum- 
bus'u yįiatiškai savo vėlei.

Luther'is sako, kad miesto pa-ekiningumas priguli ne 
nuo jos pelnų didumo, ne nuo stiprių apsigynimo niūrų, 
ne nuo viešų namų dailumo, liet nuo išlavintų piliečių 
skaičiaus, nuo jo gyventoju, išsilavinimu ir budil atsižy- 
minčių; čia yra jo tikra nauda, jo svarbiausia pajiega ir 
tikra galybė.

SKYRIUS XVII.

ORAS, VANDUO, ŠVIESA 
IR ŠILUMA.

LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O. 
aparatą ištižimams besidarančios trinant ši
lumos. Krutanti aparato dalis arklių pajie
ga buvo sukama aplink ašį. 5 Su tokiu apa
ratu Rumfordui, { 2| valandos, vien šiluma 
besidarančia nuo besitrynimo, pasisekė užvi
rinti 9 litrus arba 12 butelių vandens.

Bet visgi dar praėjo 44 metai, kol Heil- 
brono gydytojas, Dras Meyer, surado ryšį 
terp darbo ir šilumos, išskaitydamas teip va
dinamą mechaniškąjį ekvivalentą šilumos, tai
gi mechaniškąjį darbą šilumos atliekamą. Ši
luma, teip kaip balsas ir šviesa, yra’ vien at
sakanti krutėjimo veislė, o krutėjimas yra 
juk tai darbas.

Panašus esame į uodujs, kurie priima lapų varsą, ku- 
ruLs gaivinasi, nes vėliau ar anksčiau liekame panašus į 

kas musų protą gaivina ir kas musų širdyje gyvena. 
j*1-krienas musų gyvenimo veikalas, kiekvienas žodis, 
Įfikvienas prietikis yra užrašytas geležies plunksna musų 

J .^e; Praleistų progų, išblaškytų pajiegų, sunaikinto 
Jko šešėlis amžinai kelsis iš praeities, kad mus peikti, 

kaip sunku suprasti, kad giliukas ilgainiui paliks ąžuolu, 
j®lgu, apskritai imant, turi kuo nors būti; kad vienos ruo- 

68paukščiai jungsis su savim; kad yra koksai nors mag- 
Betiškag ryšis tarp giminiškų daiktų, kuris juos jungia, 
. . jie nuolatos turi dalintis savo ypatybėmis ir kad ki- 
U,P būti negali. - “

Susirišimas su geru gali vien tik gerą sutverti; su 
ogu — blogą. Vis viena, ar tas patamsėse buvo pada- 

r-L.' ^as paveikslas visuomet, ar vėliau ar anksčiau, apsi- 
musų fiziognomijoje ar užsilaikyme. Širdies dievai- 

w žiuri iš musų akių ir išduoda savo gerbėjus. Musų 
F. simpatijos, meilės, nepasikakinimai, kovos, 
^^ėjiinai, tikslai, pralaimėjimai, intrigos, dori ir nedori 

teigimai, viskas palieka nenuplaujamą žymę ant šir- 
’!?• Juodos vėlės mete šešėlius ant veido ir visa musų

pajiega negali tą prašalinti. Kokie paveikslai 
^ka^ro akis žmogaus, kuris gyvenimą sunaikino! Mu-

giliukas ilgainiui paliks ąžuolu

. tu
*’P būti negali. "

Darbo tvarka.
„Tvarka ir dura — tai aesers dvyniai.” 

.SėMMan*' j«.

„Toje knyiroja nira klaidos.”
A'ordfliu.

„Ko nors padarymas g»rai, prigult nuo 
padarymo kntp reikiant.”

r^rtų
„Jeigu kas tnoka parašyti geresnę kny- 

K*. I t.tsak y H tyresnį imi mokslą, ar pada- I 
ryti irerMnius spęstus, noeu jo kaimynas, 
tai nors inutatyly savo namus tarp girią, 
žmones išmįs laką prie jo namo.”

K‘tur^ n'<u.

— Tai yra laikrodis, kurį pats padariau ir nustačiau
— tarė Jurgis Graham'as iš London o, į |»erkaiitįjį, kuris 
norėjo patirti ant kiek tas laikrodis teisingai nurodo laiką
— imk jį tamsta su savim kur tik patinka. Jeigu, septy
niems metams prasllnkas, ateisi tamsta pas mane ir pasa
kysi, kad laikrodis nurodo laiką su 5 minutėmis skirtumo, 
sugrąžįsiu tamstai pinigus.

Į septynis metus, tą laikrodį pirkęs žmogus, sugrįžo iš 
Indijos.

— Tamsta — tarė Grabam’ui — grąžinu laikrodį.
— Atmenu musų sąlygą — tarė Graham’as. — Leisk 

man tamsta apžiūrėti laikrodį. Kas gi jam yra?
— Naudojausi juo septynis metus ir parodo laiką su 

5 minučių skirtumu.
— Ištikrųjų! Tuomet grąžinu tamstai pinigas.
— Nenorėčiau išsiskirti su savo laikrodžiu — tarė nu

pirkęs jį — už dešimtį kartų didesnę kainą, negu esu už
mokėjęs.

— O aš nenorėčiau laužyti žodį už jokią kainą — tarė 
Graham’as.

Sugrąžino pinigus ir pasiėmė laikrodį, kuriuo naudo
josi kaipo reguliatorių.

Dėl atsargumo jurininkas turi žinoti kaip toli jis yra 
nuo ekvatoriaus į šiaurę ar į pietus ir kaip toli nuo rytų 
ar nuo vakarų nuo tam tikros vietos, kaip: Paryžius, 
Greenwich’ius ar Washiugton’aa. Gali tą tikrai žinoti 
kuomet saulė šviečia, jeigu turi gerą chronometrą; bet 
tokio daikto anuomet dar nebuvo pasaulyje. Tik XVI 
amžiuje Išpanija paskyrė tūkstantį karūnų dovanų už iš
radimą budo, kaip tikrai nurodyti geografišką ilgumą. 
Į du šimtu metų Anglija paskyrė penkis tukstanČius sva
rų sterlingų už chronometrą, su kurio pagelba laivas, ku
ris prieš šešis mėnesius apleido uostą, galėtų sužinoti ge
ografišką ilgumą 60 mylių srityje; 7,500 sv. st. 4° 
srityje; 10,000 sv. st. 30 mylių srityje; o kftpse aplinky
bėse 20,000 s v. st. ■

Viso pasaulio laikrodininkai lenkčiu stengęsi Įgauti 
dovaną, bet atėjo 1761 m. ir dovanos niekam pepripažinta. 
Tą patį metą John’as Harrison’as pareikalayo jo chrono
metrą išmėginti.

Į 14 dienų iš Portsmouth’o į Jamaica ir atgal chrono
metras parodė vos dvi sekundi skirtumo. Ištisoje kelio
nėje į Barbadres ir atgal, per 165 dienas, skirtumas buvo 
15 sekundų. 20,000 sv. st. išmokėjo žmogui, kuris dirbo 
ir tyrinėjo per 40 metų.

— Buk toks geras, padaryk man tokį gerą plaktuką, 
kokį padaryti gali — tarė tūlas dailidė kalviui dar prieš 
pirmų gelžkelių įvedimą. — Męs šeši vyrai atėjome dirbti 
prie bažnyčios, o aš užmiršau savo plaktuką namie.

Toliau bus.

Persikeitimai, koki kūnuose atsibūva po 
šilumos įtekme, lengviausiai ištirti paimant 
gazus. Paimkime ilgą cilinderį AB, apačioj Į 
uždarytą, viršuj gi atidarytą. Jame, nesi- 
4 tindamas, gali kilnotiesi grūstuvas S, kurio 
sunkumą atsveria svarstis pritvirtintas prie 
jiermestos per bloką R vielos. Terp grūstu
vo S ir ciliuderio dugno B yra žinomas oro 
daugumas, kurio apėmį paženkliname li
tera V. Jeigu męs pašildysime cilinderį, 
tai jame esantis oras išsiskečia ir kelia aug- 
’>tyn grūstuvą. Matavimas parodo, jog iš 
N, prie 0^ C., šildant,

prie 1° C. apturime V 4- ¥18 V, 
o M ■ v 4- 2h V,
.. 3° ,, ,, V -j- V, ir t. t.

1 as rodo, jog kiekvienas pasikėlimas tempe
ratūros vienu laipsniu, gimdo pasididinimą 
apėmio <>ro ant tai pasikėlus teih|>eratu- 
rai iki.273 , apėmysoro pasidvigubina.

Tokiose aplinkybėse šildomas oras at-Į 
lieka atsakantį darbą. Keldamas grūstuvą: 
cilinderyj, jis pergali.sunkumą ties juom 
v.-ančios atmosferos, o męs jau žinome, kad ■ 
sunkumas viso oro stulpo, turinčio vieną ket
virtainį centimetrą, yra 1 kyliogramas arba; 
2į svaro. Jeigu paviršius grtiBtuvo bus 100, 
ketvirtainių centimetru, tai spaudžiančio jį 
oio sunkumas bus lygus 100 kyliogramų ar
ba 250 svarų.

Norėdami termometru persitikrinti apie 
šilumą ar šaltį, žiūrime,! 
iki kokiam dalinimui pa
sikėlė gyvojo sidabrostul- 
pas.

Dalinimai tie kiekvie
nam termometrui daromi! 
skyrium; pirmiausiai pa
ženklina pastovius tempe
ratūrų punktus: 1) punk- j 
tą vandens užšalimo, kurį 
surandame įleisdami ter
mometrą į tirpstantį ledą 
ir 2) punktą vandens viri-1 
mo, kurį surandame, įleis
dami termometrą į kilau-1 
čius nuo verdančio vau-i 
dens garus. Tarpus terp 
tų punktų padalina į atsa
kantį skaitlių lygių dalių.

1686 m. Fahrenheit su-' 
teikė savo termometrui to-1 
ki pavidalą, kokį jis ir da-: 
bar turi; ji vartoja vienok 
tik Anglijoj ir Amerikoj, j 
kitur, dėl jo nepraktišku* 
mo, jau seniai jį užjnetė. 
Fahrenheit. terp tų krašti

nių Įmuktų, taigi terp užšalimo ir virimo 
vandens Įmuktų, padarė 180 laiĮisnių. Žen
klu zero jis paženklino tą vietą, kur apsisto
ja gyvojo sidabro stulpas prie to šalčio, ko
kį apturime sumaišę sniegą su druska; ta 
vieta 323 stovi žemiau negu vieta vandens 
užšalimo. Fahrenheit mat manė, kad tai1 
yra didžiausias šaltis, kad didesnio niekur 
nėra; žinoma, manė jis klaidžiai. Gyvenan
ti viename laike su Fąbrenheitu, prancūzi
škas fizikas Reaumur ir švedas matematikas 
Celcius vietą ženklui 0 priėmė punktą van
dens užšalimo, tarpą terp tos vietos ir punk
to vandens virimo Reaumur padalino į 80 
laipsnių, o Celcius į 100 laipsnių. Taigi 
mat padalinimas ir laipsnių skaitlius remiasi 
ant manymo termometro taisytojų, bet prak
tiškiems reikalams paprastai žmonės, jeigu 
juos neapjakina fanatiški jausmai, išsiren
ka kuopraktiškiausią. Nors Reaumur buvo 
prancūzas, bet visoj Prancūzijoj vartojamas 
švedo Celciaus termometras; Maskolijoj be
veik iki paskutiniu dienų vartojo Reaumuro 
termometrą, o nepraktiškiausią Fahreinheito 
termometrą vartoja Anglijoj ir jos kolioni- 
jose ir Suvienytose Valstijose šiaurinės 
Amerikos; moksliškiems tiriuėjimams ir me
dicinoj, išėmus Anglijos ir Amerikos, varto
jamas parankiausias Celciaus termometras, 
bet jau ir Anglijoj vis plačiau, ypač dakta
rai ir mokslinčiai tirinėtojai, pradeda teipgi 
vartoti Celciaus termometrą.

tiek mechaniško darbo, kiek reikia pakėli
mui 424 kyliogramų sunkenybės iki 1 met-' 
rui; tas darbas ir vadinasi mechanišku ekvi
valentu šilumos; tą paženklina sakančiai:

1 kalorija « 424 kyliogramometrų.
Mechaniškas ekvivalentas reiškia teipgi 

perkeitimą darbo į šilumą. Toje formula 
reiškia teipgi, jog puolant sunkenybei 424 
kyliogramų nuo vieno metro augščio, išsivy
sto tiek šilumos, kiek reikia {šildymui 1 ky- 
liogramo vandens nuo 0° iki 1° Celciaus.

Perkeitimui 1 kyliogramo ledo į vande
nį prie 0° C. reikia 80 kalorijų. Tokia ši
lumos dauguma atsako darbui 80x424 kylio
gramometrų; ji susinaudoja perkeitimui ne
krutančių ledo dalelių Į krutančias vandens 
daleles. Perkeitimui 1 kyliogramo vandens 
prie 100° C. į vandens garus 100° C. reikia 
536{ kalorijos; teipgi tiek jau šilumos pasi- 
liuosuoja susitirštinant 1 kyliogramui van
dens garų prie 100 C. į vandenį.

Visose techniškose įtaisose, kur tik ši
luma perkeičiama į darbą, ypač mašinose, 
išskaitymąs mechaniško ekvivalento lošia la
bai svarbią rolę, kadangi jis suteikia mums 
galę sunaudoti visą pajiegą, kokią mašina 
gali duoti.

PrietAiMi iširimui oro 
persikeitimų po Šilu

mos įtekme.

Šilumos ir šviesos spinduliai. Perkeitimas 
šilumos į šviesą, {kaitinimo žiburiai.

Auero liampos.
Męs visi žinome, jog įkaityta geležis, pa

dėta aut priekalo, nuolatai aušta, atšala. 
Teip kaip kiekvienas įkaitęs kūnas, ji ati
duoda savo šilumą aplinkiniams daiktams: 
1) tiesiu šilumos perdavimu priekalas įšįla 
— ir 2) spinduliavimu, leisdamas spindu
lius: laikydami ranką ir tolokai nuo įkaitu
sios geležies, jaučiame šilumą; jaučiame ši
lumą ir sėdėdami priešais pakurtą pečių, o 
jeigu kuom nors užsidengsime, šilumos lie
pa j imtame, kadangi mat uždanga jos spin
dulių prie mus neprileidžia, jiems užstoja ke
lią. Saulės šiluma prisigriebia žemės per 
spinduliavimą, teipjaų ir jos šviesa.

Tas būdas besi platinimo šilumos ir švie
sos yra toks jau kaip ir besiplatinimas balso. 
Įtempta styga, pajudinta, dreba ir drebėda
ma, skamba; jos drebėjimas pereina oran, o 
drebėjimas oro patenka į musų ausį, per ką 
męs girdime skambėjimą, nriiziką, giesmę, 
kalbą; b« oro męs negirdėtume to visko. 
Jeigu drebėjimų nemažiau kaip 20 ir ne
daugiau 40000, tai męs girdime skambėji
mus. rriluma ir šviesa ateina pas mus dėl 
drebėjimo ethero, medegos pripildančios 
visus pasaulio ruimus, ji teip lengva ir lan
ki, kad gali prisigriebti net į stangiausius ir 
kiečiausius kūnas.* Greitumas ethero dre
bėjimo labai didelis, bet kuogeriausiai išma
tuotas, kadangi visokios parves paeina nuo 
skaitliaus ethero drebėjimo vilnių ir turi 
ant musų matymo nervo atsakančią Įtekmę. 
Tamsio jie arba Šiltiejię spinduliai turi pa- 
lengvesnį drebėjimą. Šita teorija išaiškina 
mums teipgi, jog pasimažinus sudrebėjimų 
skaitliui, šiluma gali persikeisti į balsą, 
o suskubinus drebėjimus ethero Vilnių — į 
šviesą. Aiškaus rubežiaus terp šviesos ir 
šilumos spindulių nėra; tas pats spindulys 
musų akyse gali gimdyti jautimą raudonos 
spalvos, o ant rankos — jautimą šilumos.

Darodyti persikeitimą šilumos į šviesą ne 
sunku; tokiam darodymui reikia tik įkaityti 
nedegančius kūnus; visokius įkaitinimo laip 
snius apturime prie sekančių temperatūrų: 
raudonos parvos įkaitinimą prie 600—700° C. 
šviesiai raudonos „ „ 1000-1100c C.
baltos parvos „ „ 1300 ir daugiau.

Juo labiau įkaitytas koksai kūnas, juo 
smarkiau kruta jo dalelės; tuos krutėjimus 
jis perduoda etherui ir su jo pagelba išsi
skirsto jie į visas puses spindulių pavidale, 
iš pradžių pavidale šilumos, o paskui šviesos 
spindulių.

Persikeitimas šilumos Į šviesą turi svar
bų pritaikymą technikoj; ant to paremtas 
sudėjimas įkaitinimo liampų, kuriose įkai

tyti visoki ne
deganti kūnai 
išduoda šviesą; 
ant to pamato 
paremtos ir vi
sur vartojamos 
Edisono elek
triškos Ii am
pulės. Įleiski- 
me į liepsną 
Bunseno deg
tuko galą pla
tininės viele
lės; jis išro-

Termometrų laipsniai.
UHalimo Virimo Sklrtu- 
punktas punktai mai 

Fahreinheito termometro 82° 212° 18CE
Reaumuro ,, 80°
Celciaus ,« 0° 1°°° 100 ’

Taigi aišku, jog termometras rodo tik 
paskirtą laipsnį šilumos ir šalčio, kuris yra 
tik Šilumos stoka.

Matavimui šilumos ima pamatu specia- 
lišką skaitlinę kalorija vadinamą. Kalorija 
— yra tai šiluma reikalinga pakėlimui 1 ky
liogramo vandens temperatūros nuo 0° iki 
1° Celciaus termometro. Išskaitymai ir ma
tavimai parodė, jog 1 kalorija gali atlikti

dys baltu, žibančiu tašku.
Paimkime ciliuderio pavidalo tinklelį 

nupintą iš platininių vielelių ir apveskime 
juom liepsną. Tuojaus apturėsime gana 
smarkią šviesą. Iš to ir pasinaudojo iki 
1865 metų miestas Narboue padidinimui 
šviesos gatvinių žiburių ir liampų namuose. 
Bet platina labai brangi, ji brangesne už 
auksą; todėl padidinimui šviesos pradėjo 
jieškoti kitokių, pigesnių medegų. Tassier 
kaitino mažus cilinderius iš magnezijos lie;>- 
snoj griaujaučio gazo (sumaišymo hydroge- 
no su oru) ir apturėjo teip smarkią šviesą su 
mažoms išlaidoms, kad jo išrastos liampos 
likosi Įvestos vienoj geležinkelio stacijoj 
Vindobonoj. Vėliau suteikė kaitinamiems 
kūnams šukų pavidalą, bet visi tie mėgini
mai neturėjo didelės svarbos, kol 1885 m. 
Auer von Welsbach ne pritaikė prie visokių 
liampų jo išrastų kaitinimo tinklelių.

(Tolinus bus).
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IŠ VISUR.
| Kadangi Maskolijos ran

das be užtvirtinimo biudžeto 
negali apsieiti, tai iždo mini- 
eteris išmetinėjo durnos pir
mininkui Golovinui, kad du
rna ilgai neužtvirtina biudže
to. Demokratai užmanė, kad 
atskiros sekcijos paduotų 
užtvirtinimui biudžeto dalis, 
bet tas užmanymas likosi at
mestas, prieš jį balsavo netik 
atstovai kairiųjų partijų, 
bet konservaty vai ir lenkai. 
Lenkai, žinoma, balsuodami 
prieš demokratų užmanymus, 
jiems atkeršija uz nepritari
mą Lenkijos autonomijai. 
Konservaty vai gi, balsuoda
mi su kairiaisiais, nori susku
binti dabartinės durnos iš
vaikymą, kadangi jie žino,’ 
kad be biudžeto randas ne
gali apsieiti.

| Laikraščiai praneša, jog 
Maskolijoj susitvėrė nauja 
politiška partija vardu: 
,,Tautos labo partija”. Ji 
geidžia: kad vidurinės parti
jos durnoj susivienytų ir nu
ramintų dėl netvarkos turin
tį daug nukęsti visą kraštą. 
Partija carui pripažįsta tiesą 
paskirti urėdninkus ir kad 
jie vien prieš jį atsakytų. 
Taigi, aišku, kad čia yra ne 
nacija partija, bet konservą- 
tyviškiejie konstitucijonali- 
štai vien po kitu Vardu pasi- 
slėpę.

| Wiesbadene, į važiuojan
čius automobiliu pradėjo kas 
ten šaudyti. Kadangi pas
kui tuom pačiu keliu važia
vo automobiliu Vokietijos 
ciecorius, tąi mano, kad šū
viai buvo jam paskirti. Po
licija paskyrė dovaną už su
gavimą šovėjo.

| Paskutinėse šešiose san- 
vaitėse Ind i jose nuo maro 
pasimirė 451892 ypati.

| Lenkijoj, mieste Lodz, 
kazokų patrolė pradėjo šau
dyti į darbininkus Bruknero 
medvilnės dirbtuvių ir užmu
šė 21 darbininką.

| Varšavoj, 17 d. gegužio, 
pulkas ginkluotų terroristų 
užpuolė ant Pavislio geležin
kelio stacijos, užmušė 4 ypa- 
tas ir su 5000 dol. 
nigų pabėgo.

| Maskoliškas 
,,Reč” pagarsino,

rando pi-

laikraštis 
jog terp 

Prancūzijos, Anglijos ir Ja
ponijos likosi padarytas su
tarimas, sulyg kurio, užgi
mus karei Europoj, Japonija 
aps ima siųsti pagelbon Pran
cūzijai 300000 kareivių, An. 
glija gi 150000. Užtai An
glija ir Prancūzija ne tik 
apsiima apginti Japoniją nuo 
visų jos priešų, bet ir pasko
linti jai tiek pinigų, kiek tik 
ji reikalaus.

| Finlandijoj, kaime Ha- 
apala, užtiko bombų krautu
vę.

| Maskoliškas randas sten
giasi visokiais budais apsun
kinti sugrįžimą buvusiems 
Londone Maskolijos socijali- 
stams.

| Panamoj sutreikavo dar
bininkai garinių kasimo ma
šinų, dirbanti prie Panamos 
kanalo. Jie reikalauja po 
300 dol. mėnesinių algų, vie
toj 210 dol. Apie streiką 
pranešta esančiam Suvieny
tose Valstijose rando komi- 
soriui Smithui, kad jis čia 
galėtų surinkti streiklaužių. 
Ar jam tas pasiseks, nežinia. 
Streikieriai nuėjo į portą 
Colon, kur jie pasisamdė vo
kišką garlaiv į, kuris juos tu 
ri į šiaurius nuvežti.

| Galutinai pasibaigė jau 
karė terp vidurinės Ameri
kos respublikų Hondūras ir 
Nica ragu a, santaikos trakta
tas priimtas abiejų vedusių 
karę kraštų. Buvęs Hondu-

j

rašo prezidentas Bonila atka
ko į Galvestoną, Texase. -

| Gyventojai Bessarabijoe 
ir Ekarlnoslavio gubernijų 
laukia bado. Bessirabijoj 
žieminius javus reikėjo išar
ti, o jų vietoj sėti vasarojus.

| Maskolijos reakcijonie- 
riai, 15 d. gegužio, atlaikė 
savo partijos kongresą ir 
užgyrė: reikalauti išvaikymo 
durnos; įvesti karės lauko 
teisintis visur, kur tik pasi
rodys revoliucijonieriai; nu
ginkluoti žydiškosatsigynimo 
organizacijos sąnarius; pri
pažinti ginkluotas reakcijo- 
nierių juodašimčių organiza
cijas; konfiskuoti revoliuci- 
jonierių turtus; išvyti žydus 
iš kariumenės ir visų urėdų. 
Likosi uždėtas fondas kovai

• su revoliucijonieriais.
| Maskolijos viešpatystės 

rodą atmetė 30 d. balandžio 
dūmos užgirtą reikalavimą 
panaikinti karės lauko teis
mus.

| Carskame Sele vėl likosi 
susektas snkalbis ant gyva
sties caro Mikalojaus. Išda
vė sukalbį caro rūmo sargy
bos kareivis, kuris buvo su- 
kalbininkų papirktas.

| Meksike, aplinkinėse 
Chilpancigo, 15 d. gegužio 
siautė žemės drebėjimai, nuo 
ko sugriuvo daug triobų, bet 
žmonių nepražuvo, kadangi 
po pirma buvusių žemės dre 
bėjimų išbėgioję žmones dar 
nesugrįžo namon; sugriuvu
siose triobose mat žmonių 
nebuvo.

| 1 d. gegužio (maskoliško
jo kalendoriaus) šventė Pe
terburgo darbininkai (taigi 
jie mat šventė tą dieną ne 
sykiu su kitų kraštų darbi
ninkais, bet dviem saulai
tėms vėliau). Vienos dirb
tuvės visą dieną buvo už
darytos, kitus nuo pietų, 
vien rando dirbtuvės dirbo, 
bet ir jų darbininkai tos 
dienos uždarbį nutarė ati
duoti sušelpimui neturinčių 
darbo darbininkų. Šventė 
perėjo ramiai, kadangi 
socijalistų vadovai prašė 
kelti neprilankių randui 
mon«tracijų, kadangi 
butų pagimdžiusios kraujo 
praliejimus. Suareštavo daug 
darbininkų vadovų, o tame 
ir durnos atstovą Izmailove, 
bet jį tuojaus paleido.

| 14 d.kovo, Maskvoj, ope
ros teatre likosi suareštuota 
jauna moteriškė, kurios ki- 
šeniuj rado užprovytą revol
verį ir kelias užnuodintas 
kulkas. Pasirodė, kad tai 
yra Frankina, sykį išvežta į 
Si beriją, iš kur pabėgo. Ka- 
ėjime ji įvarė revolverio 
tulką inspektoriui. Nežinia 
iš kur ji galėjo revolverį 
gauti.

| Dėl stokos duonos, Persi
jos sostapilėj Teherane ba- 
duoliai pakėlė maištus. Vai
kant juos, daug žmonių su
žeista.

| Renkant Austrijoj par
lamento pasiuntinius, soci- 
jalistai laimėjo 85 vietas, o 
20 vietų dar turės būt antri 
rinkimai. Čekijoj nužudė 
kelias vietas jaunčechai. 
Neišrinko nė pagarsėjusio 
vokiečių vadovo Schoenerero. 
Daugiausiai laimėjo vietų 
krikščioniški e jie socijalistai. 
Daugiausiai vietų nužudė 
vokiečiai fanatikai ir kaip 
mano, toji partija su visu iš
nyks parlamente.

| Eilėse norinčių gauti do
vaną iš Nobelio užrašo už li
teratiškus darbus šįmet stoja 
ir japoniečiai, kurie pirma 
ne stodavo panašiuose terp- 
tautiškuose konkursuos®. Šį
met kaipo konkurentė prieš 
pagarsėjusius viso civilizuo
to svieto literatus su savo 
poetiškais raštais stoja jau 
ir Japonijos ciecorienė.

| Pavasario šalnos visuose 
Europos kraštuos* daug blė- 
dės pridirbo laukams. Pran
cūzija yra vieuaitinis kraš
tas, kur galima laukti gra
žaus užderėjimo visuose jos 
kraštuose ir kaip mano, ji 
nereikalaus, žmonių maistui, 
svetimų grudų.

Nuo Valparaisiečių būrelio.
Rengtą teatrą “Paskutinė Ban

ga” ir “Knarkia Paliepus”, atlo- 
šėme.

Siuomi gi išreiškiame padėką 
tiems, kurie pasirūpino prirengti 
visą - ką teatro lošimui reikalin
ga Chicagoje.

Pinniu - pirmiausiai tariame 
nuoširdžiai ačiū savo senam bičiu
liui, d-rui B. K. Balevičiui, kurs 
su tikru pasišventimu rūpinosi 
musų minėtais reikalais. Ačiū 
garbiems ukėsams chicagiečiams, 
kurie prisidėjo prie išrupinimo rei- 

drauge vi
ri raugams, 
Chicagoje, 

įvykriinimo

kalingo “licensc”, ir 
siems musų seniems 
šiądien gyvenantiems 
kurie prisidėjo prie
musų bendro “studentų” sumany
mo.

Apie teatro lošimą ir jojo įspū
džius publikoj — ne musų daly
kas spręsti; lai sprendžia apie tai 
tie,kurie mato tame savo pareigas. 
Meldžiame tiktai, — lai jie nesi
drovi nurodyti musų ydų, nes ydų 
nurodymas dažnai apdraudžia jų
jų išvengimą. Jeigu aplinkybės 
leistų kuomet ateityje pasirodyti 
valperaisiečiams vėl ant scenos,— 
galėtų jąsias prašalinti.

Lošikai išreiškia pagarbą auto
riui “ Pask. Bang.” p. Vargšui, 
taipgi taria jam ačiū už nuošir
džius linkėjimus.

Publikai— ačiū už atsilankymą 
ir ypatingai už patogų pasielgimą 
lošime ir šokiuos.

Valparaisiečių Būrelis.

APŠMEIŽIMAS, NE PERSER
GĖJIMAS.

. AUŠINIMAI.

net 
ne- 
de
jos

Nr. 16 “Lietuvos” tilpo sąnario 
S. L. A. perspėjimas kuopoms, 
kad nerinktų tokių ar panašių sei
mo delegatų kaip S. Bostone, kur 
buk tapo išrinktas delegatu gir
tuoklis. Tuom tarpu čia išrink
tas seimo delegatas nėra didesniu 
girtuokliu už kitus, gal ne dides
niu ir už Susiv. sąnarį. Kad jis 
supranta S. L. A. reikalus, tą ga
li suprasti ir jo apšineižėjas: jei
gu jis nesuprastų* organizacijos 
reikalų, nebūtų organizavęs S. L. 
A. kuopos, ne butų galėjęs prie 
Susiv. pritraukti kitas draugystes, 
kaip antai Vytauto ir Kazimiero 
So. Bostone ir aplinkinėse. Todėl 
mes ir sutikome tą, o ne kitą sių
sti delegatu 22 seiman S. L. A. 
“Sąnarys” sako, buk čia vis teip 
yra. Turbut jis pats nežino, ką 
norėjo pasakyti. V. Kaunas, tur
but ar tik antrą kartą patenka į 
Seimą. O kaslink kitų — ar jau 
vis patenka toki? Męs, Dr-stčs 
Vytauto S. Bostone sąnariai iš
rinkome ir siunčiame Seiman mu
sų ištikimus sąnarius; jie seime 
išreikš musų norus. Musų išrink
ti delegatai yra: Vincas Kaunas ir 
Jonas Mockevičia.

Komitetas Dr-tės D. L. Kj 
Vytauto 33 kuopos S. L. A.

Redakcijos atsakymai.
J.Višniauckui.Beckemeyer, 

III. Prie progos, rašydama 
atsakantį straipsnį, redakci- 
Jo sunaudos Tamistos mede- 
gų, kas iš jos tiks. Atskiram 
straipsniui raštelis netinka, 
nes jame permažai tinkamų 
motyvų.

Vepsukui. Atsiųstame raš
te paantrinta tas pats, kas 
buvo pirma rašyta. Anto
nimais to paties negalimą 
priešininko pertikrinti, teip 
galima vesti ginčus per išti
sus metus, o visgi nieks ne* 
žinos, keno teisybė. Ant ga
lo skaitytojams nerupi gin
čai terp pačių koresponden 
tų; jiems pakanka to, kas 
Tamistos ir Zdanio buvo ra
šyta.

Tai aš. Rivertone. Kam 
gi „Žvaigždei” polemikoms 
daryti rėkliamą, juk is to ji 
tik naudą gali turėti ir dagi 
dykai. Su ja neapsimoka 
polemizuoti. Geriau apra
šyti be rišimo ,,Žvaigždės” 
apie lietuvių gyvenimą pas 
jus. -

The Bell
(Varpas)

The Bell
(Varpas)

Kaip varpo balsas, skambinant, 
pasiekia plačią žmoniją, teip ir 
musų korporacija siekia ir plėtoja
si labai dikčiai. Taigi tą laikome 
už pareigą pranešti visiems pri
jaučiantiems suvienytam darbui, 
t. y. korporacijai THE BELL, 
ypatingai tai, kuri randasi ant 
Bridgeporto, 3246-48 So. 
Halsted St.
didžiausia ir parankiausia lietuviš
ka krautuvė ant Bridgeporto. 
Lengvas privažiavimas iŠ visur. 
Krautuvėje randasi: visokio sky
riaus vyriški ir vaikų drabužiai; 
visoki čeverykai; gražus bryliai ir 
skrybėlės naujausių madų; teipgi 
dailus kuparėliai (valizai). Šim
tai pilkėjų gali tą paliudyti, o tas 
yra didžiausias ir geriausias musų 
apgarsinimas. Pas mus gauna pir
kėjai puikias dovanas prie kiekvie
no siuto. Pas mus atkeliauja lie- 
viai net iš kitų valstijų, ne vien iš 
įvairių dalių Chicagos. Pas mus 
atsilanko pirkėjai Visokių tautų, 
kas liudyja apie gerumą ir pigumą 
musų tavorų, nes neturime žydiš
kų pardavėjų ir nelaikome supu
vusių nuo 15 metų tavorų; tą jau 
kožnas persitikrino. Męs sugrą
žiname streetkarių kaštus iš kur 
tik lietuviai atvažiuos. Męs pa
darome puikiausius siutus ant or
derio. Kitur kaštuoja 135.00, pas 
mus tiktai nuo $20.00 iki 
$28.00, puikiausiai ir geriau-1 
šiai padaryti, nes mums daro 
kriauČiai, kurie yra mandriausi 
žmones pasaulyje. Męs perkame 
tavorų už kelis tūkstančius dolie- 
rių ant sykio, pigiau gauname ir 
pigiau galime parduoti savo žmo
nėms. Męs laikome kriaučius, 
kurie taiso ir prosina musų kostu- 
meriams drapanas per visą metą.

Pas mus atsilanko ne vien dar
bininkai, bet teipgi ir guodotini 
kunigai, Šviesus daktarai ir prakil
nus advokatai.

Męs užlaikome daugybę visokių 
siutų vaikams, einantiems prie 
pirmos iv. Komunijos ir prie kiek
vieno siuto duodame dovanų pui
kų laikrodėlį.

Jeigu teip žmonės mus rems, 
kaip iki Šiol, tai netrukus susilauk
sime Chicagoje kelias Šakas ir 
kiekvienas prigulintis prie tos kor
poracijos, džiaugsis, kad jo pini
gai atne&a gerą procentą, ir eina 
visuomenės naudai, o ne į kišenių 
kokio ten peisoČiaus.

Užtai kviečiame visus, kurie tik 
skaitote Šitą pranešimą, atsilankyti 
musų krautuvėn; ateidami atsineš
kite išsikirpę Šitą apgarsinimą, už 

vaikščiojančius po kūną bei ku[[ Rau®,te p*»ih»ą dovaną, 
kaulus, reumatizmo kankini
mus ir abelno nusilpnėjimo
— visai aut pajiegų nupuo
lęs. Nors pas yvairius dak
tarus gydžiausi, vietoj gyti, 
tai liga vis didinosi, jogfivei- 
kata visai buvo suirusi ir 
mano gyvenimas buvo nie
kam nevertas.

Perskaitęs padėkavonę laik
raštyje Antano Turausko ir 
kad nors netikėjau, jog kas 
nors dar mane galėtų išdyti,
— bet kaip aprašiau virš pa
minėtus kenkimus Dr. Col- 
liūs Medical Institutui, kurio 
apgarsinimas šitame laikra
štyje yra, tad kad prisiųstas 
gyduoles suvartojau, tai po 
tokio ilgo iškentėjimo 'pasi
likau sveikai ir kaip pirmiau 
niekad nesifgęs, rodosi, kad 
10 metf} likausi jaunesnis. 
Dabar atlieku smagiai kas
dieninį .Įdarbą ir būdamas 
sveikas laimingai su šeimyna 
gyvenu^už ką esu labai dė
kingas Dr. Collins Medical 
Institutai, Žodingai dėkavo- 
dams, fourioMvardą niekad ne
užmiršiu," u*š persitikriuau 
kad vienatinę pagelbą svei
katai tik tame garbingame 
Institute galima gauti. La
bai gaila, kad iškart pir
miausiai ten nesikreipiau, 
bučiau seniai buvęs sveikas 
ir laimingas kaip dabar. Pil
nas (guodonėB

J. Kapotis, 
box 13, Snyder, Akla.

IMkutjnč pagelbn.
Ponafi Auti Skala atsiuntė 

mums sekantą laišką, kurį su 
džiaugiu 1 » patalpiname. 
,, Skaitydavai laikraščiuose 
aprašycttus Trinerio Ameri
koniškojo Eliksyro Karčiojo 
Vyno pagelbėjimą ir veikimą 
ant visokių skilvio ligų, vie
nok galų-gale gavau ir pats 
progą persitikrinti apie jo 
gerumą. ‘Sirgau teip labai, 
kad rengiausi jau prie pasku
tinės valandos mano gyveni
mo, kadangi nė viena gyduo
lė, kurią vartojau nuo skil
vio nesveikumo, nieko negel
bėjo. . Tada nutariau imti 
Trinerio amerikoniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno kaipo 
paskutinę pagelbą, vienok 
turiu pripažinti, kad laike 
keturiolikos dienų buvau vi
siškai sveikas. Užtai pati
krinu visiems mano tautie
čiams, kad imti tąją gyduolę 
kaipo paskutinę-pagelbą, ka
da jau niekas negelbia. An
tanas Skala, 517 — llth 
avė., S. Lorain, Ohio.” Šitą 
greitą išgijimą galima len
gvai išaiškinti: Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno visada duoda 
ligoniams trumpame laike 
tiek pajiegų, kad organizmas 
gali priimti ir sugromuliuoti 
maistą. Kada gi jau tas pa
daryta, tai išgydymas užima 
tiktai trumpą laiką. Var
tok jį visada, kada jautiesi 
pavargusiu, silpnu, neturi 
apetito, kada visos kitos gy
duolės nestengė išgydyti ta
vęs. Gaunamas aptiekose. 
Jos Triner, 799 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Tikra priderystė.
Šiuomi išpildau savo par

eigu, kurią pirmiau prižadė
jau padaryti, jeigu kas ma
ne išgydis, tai širdingiausių 
viešų padėkavonę padary
čiau.

Aš sirgau užsendinta plau
čių Ilga; tankiau daug spjau
džiau ir skrepliavau, kaip 
kada net su kraujais; suge
dusius vidurius turėjau, tai 
liga, kurių kiti daktarai va
dino vidurių sloga (stomach 
cattarb), kaip ir skausmus

Musų krautuvė atdara vakarais 
kasdien iki 9 vai. išskyrus Seredos 
ir PėtnyČios vakarus, teipgi ir ne
dalioj iki 1 vai. po pietų.

Su meile
Korporacijos Direkcija

M. NSrijauckas, Manažeris ' . 
K. Služynskas, Asistentas.

Draugysčių Reikalai
Pirmas Didelis Pikninkas!

Chicago, III. Susivien. L. Am. 
36-tą kuopa parengė ketverge, 
30 d. gegužio, 1907 (Decoration 
Day). Gardners Park’e West 
Pullman, kertė 123-čia ir Michi- 
gan avė. Prasidės 9-ta vai. ryto. 
Yra pirmas pikninkas šitame pa- 
vasaryj parengtas dėl pavasarinio 
pasilinksminimo, ir atsikvėpimo 
tyro oro nuo tik ką išsprogusių 
žaliuojančių medžiu. Todėl kvie
čiami guodotini tautiečiai lietuviai 
ir lietuvaitės skaitlingiausiai atsi
lankyti į gražų Gardners Parka, 
kur yra daug medžiu, didelė šo
kiams platforma, gera bus muzi
ka, ir daugybė visokiu zobovu. kas 
atsilankys, bus užganėdintas. J- 
ženga porai tik 25c. Važiuoti j 
Gardners Park galima visais E- 
kkirikmiais karais iki 63-čios ir 
South Park Avenue arba “AVhite 
City” nuo ten imti West Pull
man karus, kurie privež iki vietai.

KOMITETAS.

PIKNINKAS I
Chicago, III. Dr-stė šv. Roko 

parengė 26 d. gegužio (May), 
Bergman’s Grove, Riverside, III. 
pirmą pikninką. Ant pininko bus 
gera muzika, užtai galės visi lie
tuviai ir,lietuvaitės, jauni ir seni 
gerai pasilinksminti. Ant piknin- 
xo bus teipgi gaunamas geras a-

lūs ir kitoki gėrimai. Nepraleiski
te lietuviai šios progos Kuosai at
sikvėpti ant laukų oro po žiemai. 

Komitetas. .

BALIUS.
tso. Boston, Mm*. Vienuolikta* mati

nis balins bns laikomas 50 d. foguiio 
(May)1907 m. svetainėj® „Odd Fellows”, 
5)5 Tremont st., So. Boston. Mas*. Pra 
sidea 1 va’, po p etų ir trauks* iki 12 
vai. naktie*. Uzkvi*< s >me visus 4 tu
vius ir heiuvslie* is* Bostono ir aplinki
nes atsilankyti, nea v.eta kuopoikiausl. 
grindys ant plunksnų (sprendžinu), sė
dynė* aksomines, 1 ingai zerkolinlai 
Todėl nepasimilykita atsilankyti, ne* 
draugyste D. L. K. Vytauto visados savo 
avansine užganėdina valgymu ir gėrimu. 
Malonėkite atsilankyti kuoskaiUingiau- 
siai, ne* vi.to* yra dėl 5000 ypatų.
Kviecsia

KOMITETAS.

Pajieszkau savo dėdžių: Ka' 
Franciszkaus Budvllaicziu ir 
Budvila eilutes; 15 metu Ai 
Suvalkų gubernijoi, Naumiesci 
to, Daujocziu kaimo. Jie pat; 
kitai teiksis duoti žinia adresai 

Kazimieras I vila
21 Railroed st. Cen

Prfjiessksu savo <lsdssVl 
kauako, Kauno gub., F 
Kraliu parapijos, Grimu kai 

ryvsno Chicago, ij. 
jleazkau Antano Sker 
Rase n u pavieto, Lobiu 
tarliazkiu kaimo. Jia p* 
te.ksls duoti žinia adrtau: 

Stan. Tel manta* -3
40 So. Canalport ate.

Pajie*zkau Prane
Kauno gub., Bziauuu p*vieta|9B 
volosties, Liotkunu aodM*te^^* 

buk, randasi Szkutijoj. Ji pm 
kitas teiksią duoti žinia adreso: 

Petras Dakniu 
680 N. Riverside st. Usierben

Paj tesakau Robert Si manot, 2] 
senumo, tamsamaiai-ruavu pbte 
pėdu augazesio; kalba lieiavitr^ 
kiazkai, ruaiazkai ir b s luti urf 
Praaiszalino iss namo namo 11 s ■ 
žio, pasiimdamas mano pinige B4^ 
nu*. Kas duos apie ji stsate^S 
ma, tam duosiu 5 dol a lyginimo. * 

8tan. Tomkua
109 W. 24tb at. Chicago, į

Pajieszkau merg noi Magdataumte 
lyu-b, Kauno gub.. Sziauliu pav_ 
re* vol. ir parapijos. Du

r

APGARSINI MAS.
Cbicsgo, Iii. Tarime už garbe sp- 

reikirti savo broliams lietuv am*, jog 
musu draugyste „Palaimintos Lietu- 
vos” parengė pikninką, kuris atsibus 2 
d. birželio, 1907 *»., puikiausismedsrže, 
t. y Bergmao’s Grovs, Rlvemds, III. 
Sziidiogai užkviecziams visus lietuvius 
ir iietuvsites atsilankyti ant szio pui
kaus plkmnko, kur galestlJ savo szlrdi 
nuraminti ir szviąžiu oru pakvėpuoti. 
Teipgi bu* lietuvlszka* Choras Isz Ap- 
veizdo* D evo parapijos, kuri* padai
nuotas keista dainų apis brangia musu 
tevyne Lietuva. Ant pikninko bus isz- . m,,. .777'^
laimėjimas auksinio 110. Žodžiu sa-Į _ ___ _ __ ..uimej mM im.n.o ~ Ji pati ar ku kitu teiksis duoti te
kent, kas atvažiuot ant musu pikoioko, , fcĮ<rM||
is* uesigailes. Kvieczla 

KOMITETAS.

PAJIEŠKOJIMAI.

Pajieškau Ignaco Micalo, Miko- 
lo C. Slivinskio, Andriejaus 
Stankevičiaus ir Mateušo Urbo
no. Visi Kauno gub., Vilkmer
gės pavieto, Sietos vol., Vrinkti
niu kaimo. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

J. M. Ed. Kokevicz, 
Box 55, Baden,

Aleks. Žutautas 
900 Jenoie st. KanmU

Pajieszkau gerų knauczię k«r gį 
viską gerai dirbt. Katra* nz Ūmom

kyšiu gerai, o kada užmoks dirbt,* 
duosiu dirbt ant pisvarko ir moka p* 
nuo stukos: už kotus moku po 160*. B

III.

po 11.50. Kas norėtu a įvažiuoti žte 
tai adnsas mano toks:

Charley Yochus,
6 W. Canon str.

Pittsburg, Pa.

Pajieszkau Povilo ir Jurgio lakate 
kalnių ir Valerijos Vaitiekustete

Pajiefikau savo dviejų draugų. Au- Kauno fuK PllDevėtio pg^Vtite 
gustoLabanausko ir Antano Butkaus, njok|j parapijo<i Cipeūlt 
abu Kauno gub. Penki metai atgal į jau^ kad Valerija gyvena l.ostoos, 
dirbome visi Mc Kees Rocks, Pa. Pre- vyral Chicagoje. Jie patys ar kmktei 
tell Co.. prie geležinių karų. Jie patys UfUi duoda žinią adresu 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 1 * '
adreso:

A. J. Peterson, 
Curtis Bay. Baltimore, Md.

Pajieszkau savo brolio Andriaus Guo-
go, penki metai atgal gyveno Brooklyn, . SI.00; Vlkt Andrijonas, A. Dobkesicza 
N. Y. Jis pats ar kas kitas teiksis duo-; po 50c: St. Bartuszeviczia 25c.; APtv- 
ti žinia adresu: lauckas 5c. Viso 42.3).] Isz LIVHu'

Wm G uogas POOL, ANGLIJOJ. J. Žemaiti* IshL; |
Boz 113 Jerome, Ariz į J- Sakalauckaų Kl. Glaveckas, J. Nors-

„ . __ ’ . „ . žis, J. Petrsviczia, Vik. ligunitei, Aad. *C-
Pajiesskau savo motino* Msgie Burk;,

Pirmiau gyveno Chicagoje; teipgi pa ! 
Jieszkau savo podžio John Banio. Jie 
paiyi sr kąskite* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Jonas Žaki*
23 Charles PI., Aibei, Mam

Aukos kankiniams.
Isz CHICAGO, ILL. J. J a n kertate

j Venclova po 6 penaus, Ant. D rmaitis |
A. Degutis, Degutienė po 3 penu.; Agn. >

į Kleigienč 2 p.. J. Neszukuotis I pensą i
1 Viso 5 shil. 6 pono ai, arba tl ;34.

Marry Michel 
Hughes, Ind. Ter.Boz 37

Pajisszkau savo dr»u?o Vincento Je- 
sllionio, Kaunj gub., Sziauliu pavieto, • 
Kurszenu vol., Szaukenu parapijos 10 I 
metu gyveno Liepojuj, 2 metu gyveno 
Pietinėj Afrikoj ir 3 metai kaip Ame
rikoj*. Du metai atgal iazvažiavo isz 
Moosick Falla, N. Y. Turiu labai svar
bu reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Franc. Milvid
686 Riverside st. Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo pažystamo* merginos 
Rože* Paloniukes, Vilniaus gub., Traku 
pavieto, Hz o o vol. ir parapijos. Virbi- 
liszkiu kaimo. Turiu labai svarbu rei
kale. Ji pati ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

Lecn&s Kuzmickas 
Boz 659 Wilmerding, Pa.

Pajieszkau Antano Kisieliaus, Suvai
ką gub., Seinų pavieto, apie 23 metu 
senumo; tamsiai-geltonu, nedideliu u&u. 
dailaus sudėjimo, apie 5| pėdu augsz- 
czio. Kas ji kur patemys, tegul apsi
saugoję nuo Jo, teipgi tegul duoda man 
tuojau* apie tai žinia;

Simona* G rigaleviczia 
194 lligh st. Torrington, Conn.

Pajieszkau savo brolio Franciszkaus 
Kilaiczio/ Kauno gubernijos, Raseinių 
pavieto, Szimkaicziu vol,, Ja aliszkiu 
kaimo. Dabar jau yra antra karta Ame
rikoje. Du metai atgal gyveno Wor- 
cester, Mase. Didelio ūgio, ūsai ir plau
kai geltoni, 38 metu amžiau*. Jis pats 
ar ka* kitas telksi* duoti žinia adresu: 

Antanas Kilaitis
686 N. Riverside Waterbury, Conn.

Pajieszkau stvo brolio Franciszkaus 
Szaulto ir sesers Veronikos Sziauliu'es, 
Kaunogub., Raaeiniu pavieto, Jurbarko 
parapijos,^ Jokubaiczlu kaimo. Girdė
jau, kad gyvena Wilmcrding, Pa. Jie 
patys ar kas kitas teiks.* duoti žinia 
adresu:

John Szauli*
222 W. 46 st. Cbicsgo, I1L

Pajieszkau savo brolio Aleksandro Jo- 
nuszio, 4 metai kaip Amerikoje. Girdė
jau, kad pirmiau gyvenęs Chicagoje. 
Kauno gub, Vilkmergės pavieto, Ly
duokių para p jos, Juogvyiia sodžiaus 
Ji* pat* ar kas kita* teiksis duoti žinia 
adresu:

F. Jonuszls 
731 W. Lombard ik Baltimore, Md*

Pajieszkau savo pažystamo* Elzbietos 
Gurskaltes, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kėlu, o i valscziaus, Ludavenu parapijos, 
Žilaicziu kaimą Ji pati ar kas kita* 
teiksis duoti žinia adresu:

Vlad. Janaviczius 
8756 Ezchangeave. So. Chicago, III.

Pajieszkau savo vyro Povilo Strungio; 
pirmiau gyveno Anglijoj, o dabar, gir
de) tu, gyvena Amerikoje. Ji* pats ar 
kas kitas teiksi* duoti žinia adresu: 

Petronėle Strungiene
49 W. Ist te. 8t. Chat les, 111.

PraneeziniM salinu i u kam*.
Jeigu kur atsibastys Antanas Drask. 

Eit, jaunas, viris 20 metų, vyras, s a ei- 
kaus veido, vidutiniszko sudėjimu ir, 

į jeigu jis norėtų gauti darbą saliune už, 
baro, tai netik neduokit jam darbo, bed 
suteikite man tuojau* žinią. D.rbds-| 
mas pas mane už baro, padarė nuostoJ 
liaus ant 50 dol. ir pabėgo iszneszdan -J 
raktus. Girdėjau, kad ką tik po iszbė-J 
gimobuvo Newark, N. J. Ta g. saliu* 
ninkai bukite atsargus, apsisaugokitm 
nuo tokio pauksztelio.

Juozas Sinkeviczius
153 Metropolitan avė., Brooklyn,N. T.

Nauja žinia.
Parsiduoda už 125, vertes 1’5, dru* 

kuojama maszina su visomis prietaiso* 
m u. Kas prisius 10c, gaus tuziną dro- 
kuolų popierų vertes 25c. Už 1100 
gaus 300, už *3.00 — 1000. Atsimoki* l 
pas:

Geo. Barono
131 — 16th str., 8. S., Pituburg, Pa.

Buffalo, N. Y. Pirmą diena 
persiskyrė su sziuom svietu Isidon 
Birbsiąs. Jį patiko nelaimė ant gel 
žinkelio, tapo perplautas pustas- P*1 
laidota* tapo 4 d. gegužio ant katalikė 
szkų kapinių. Laidotuvės atsibuvo sd 
vilomis bažnytinėmis apeigomis, km^ 
buvo nunesztos į sz. Vaitiekaus bažey 
ežią. Jisai buvo žmogus vertas paguoj 
donės. Paėjo Isz Kauno gub., UsedM 
pavieto, Kvedamių parapijos. Nonoj 
dasižinoti daugiau tegul auiszaukia ate 
r esu;

Izidor Uszyncki v J
313 Psrrystr., Buftalo, X H

Parsiduoda labai pigiai. 
toj, lietuviszkas saliunas su ' 
ni<; vieta lietuviu apgyventa- P** 
stis pardavimo — savininkas iszv*x^eji 
tevvnen. Atsiszaukits pas

J. J. Kvederis -
618 Markei st. , r

Parsiduoda labai p giai bucier®** 

groserne lietuviu apgyventoje 
Biznis gerai iszdirblas- Būtinai tiM 
parduoti Mitame mėnesyje is* I ' J 
sties uždėjimo kitokio biznio sa« 
name name, užtai leidžiu lab*1 P Jį 
Norinti pirkti tegul a’.aiszaukia q 

resot . įbJ
3715 Beach et.. Indiana Harbon j

Reikalaujame 5 darbininką 
•15 ant sanvaites, darbas ant” 
Atstazaukite nedalioms nuo 10 
vai. ryto (Ne agentas). 
45 La Šalie str. (Room 8), ChicSP*

Reikalauja molderių į f0#^| 
pecziu liejimo. Darbas ant 
riems darbininkams. 
adresu:

Kislcr * Weisa
42 Sanford si., BceoĮri1 v
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Reikalingas geras lietuviškas 
barzdaskutys (barberis). Atsi
šauki* paa:

* John Yankus,
128 Canalport Avė., .Chicago, III.

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

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

Jeigu norite, kad pinigui greitai Ir 
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per "Lietuvos” redakcijų, 
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted SL, Chicago, III.

Prof. J. C. Keturakis,
Baigęs muzikos mokslu Ameri

koje prof. Harald B. Dimjnd Sig-
nore Co. Conservatory. Užsiima
visokiais grajinimais ir dtjoda lek
cijas ant skripkos. Norinti gerai 
išmokti grajyti. atsišaukite 7-- ;; 
-p So. Halsted St., Chicago, III.

• ' Telepho'nas Can£l 6292.

išmokti grajy6’ ^sišaulcite pas jj.

Ant Pardavimo
Ptrslduoda labai pigiai grpsernė, su 

$ieno sųkrova. saldumynu, Į cigaru Ir 
jgbako parduotuvė; parsiduoda užtai, 
$ad savininkas pirko savo lopnų namų, 
t gražus ruimai. $14 randa, gera vieta, 
arti Betariškos bažnyčios, lietuviu ir 
Raku apgyventoje vietoje. Atsišau
kite ant šio adreso:

J.' Traties.
14 Ruble StM Chicago, III.

Reikalaujame 500 darbinipkų Kali
fornijoj ir Washington valstijose prie 
nedžie darbo ir lentų pipvinyčlose. 
Algos nuo $60—1115 per mėnesį. Ke
lionė nuo Chicagos $51.50. Reikalau-.. 

| frm angliakasių valstijose ęolorado ir 
Vashington; algos $4. ir $6 ant die
nos. Geriems darbininkams kelionės 
kaštai sugrųžinami. Reikalaujame 
500 darbininkų prie geležinkelių, val- 
stijose Idaho. Washington ir Montar 
na. algoe $2.25 ir $3.00 aįt dienos. 
Kelionė ii C iicagos $14.00. Teipgi rei- 
fodaujame darbininkų ant geležinkelių 
valstijoje: South Dakota, Nebraska. 
lova, Wisconsin, Michigan ir Illinois. 
Kelionė dĮykai. Reikalaujame-400 dar- 
Unlnkų Michigano ir Wiscopsino girio- 

} se prie medžių kirtimo ir lentų pio- 
vinyčioaer Algos nuo $28 iki $35 ant 

tai^jMaesio, pragyvenimas dyjcaL Kelio- 
k nė? augrųžinama ilgiau dirbantiems.

Teipgi reikalaujame vedusių ir neve- 
į dusių vyrų Chicagoje ir aplinkinėse. 
Į Ateik tuojau ar rašyk įdėdamas už 2 

eentus štampų, klausdamas rodos. Lie- 
’ tėviškas agentas.
į J.Lucas,
* 128 So. Clark sL (Rcom 3), Chicago.

mergaitė, 
ofiso dar- 
Turi būti

Reikalingas vaikinas ar 
14 iki 18 metų .senumo, prie 
bo “Lietuvos” redakcijoje, 
gerų tėvų'vaikas ir gerai mokėti ang
liškai ir lietuviškai rašyti ir lenkiškų 
kalbą nors biskį suprasti. Gera vieta 
ir gera mokestis- geram vaikinui, ar 
merginai. Tegul atsišaukia tik toks, ku
ris yra baigęs Amerikos publiškų mo
kyklų.

Knyga Kataliogas,
85 Gyvenini? Vii id-liai susidedanti B aituoulu 

sekančiu gražiu pasakaičių: At|i*veikinima*;
~Varis; —kaltas; —Gatjves vaikai; — 
r«j<rčio iieda<Mi»kotarga|; — Signalai;
— Krieivic. Chlsago, IU. 190, pusi. A lSe 

4b Pasakos H gyvenimo lietuvtiSku Veliu bei 
veiauj, surinktos D ro J. Basanavičiaus. (X 
pu*i*p . Chicago. III. 1903 m Stoję knygoje 
telpa keli žirniai grąžtu pasakų? apie rojų 
Įdaagni, čyjčm. pekla; apie giltine, mari, 
ytee*. epie dvases (dužiai), trinius, !u vai-

P***^0* uzražytra t kioje 
Kalboje kokioje buvo pr.lakotos Kaune gnti, 

_• pigai kauniečiu kalba. Suvalkų gub. tagai 
»uv*lkiečiU kalba.Prusu Lietuvoje pagal Pru- 

u Dzūkijoj pagal dzuku kalta
“ 8*» m-gsta gražias pasakas, tegul nu-
"Ę™* *1* knyga. Preke neapdar.... f l.“io

- *p^r7u*..................................t•••• • -4-2 OO
4-1 l* mano atsiminimų (su autoriaus paveik-

Par«?ė Dras Vincai Pietaris, spaudon 
foWagį Dra, j. Basanavičius. 4’hirago. III . 
•v* m., pusi. 301. Gražios apysakėižr ii gy
venimo sodiečių......................f............. 75į.

p«»ko, Y va irioe. Dalis I. Su
noko Drj^ Byenavičiu*. Ohipago, III., 1903 
S" pD,Į- 280- via telpa 141 labai gražiu, Juo- 

» žingeidžia palaku. Kas šita knyga 
?“ru ir Kražių pasakų niekados ne- 

T”1*® —KPdarytoa. .............II. M K

Pneekos Yvairio*. Dali* III. So 
iii",{M’-lnav,čnis. Chį-ago. 111 . 1904. 
peil.3®. Telpa ėi,» a/j gražiu ir lutai juokingu

palli II. Su-
sliT J-Basanavičių*. Chitago, III. 1903 

P * fflo, Telp, jia 2uš grąžui, žingeidžių ir 
tota P“*KU, beryjančiu kiekviena skai- 

. «Į iĮFs

A. L. Graiczunas, Ph. D.
3202 So. Halstod Streot, kampas 32ros galus, Chicago, III- 
a Lietuviai, nesldnoktte tavu apgandinžtl visokiem* peofeaMamseigpeolJallitams ir 
šundaktariam*, pa* kuriuo* tik pinigui sukinate, o sveikatos ir teisingo* r,<i ., n. l Ht. 
Jei sergi kokia ilga, eik pat Dr. A. Uralčuna, jis duos teisinga rodą (takai ir pasakys, ar galima ilgydytlir kaip ilgai gydymai tfaultiii. *’ 1 '

Dr A. L. Gralčuna* ne* u vadžiojo dar Jokio ligonio ir ii plrao pnmatymo Minko, ar 
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, išgydo grr Ari’lr iU'iįaž| tžmokestĮ.

Ui sužeistui visada užstoja ir kompanijų agsntal nmuyrtka maum. ,ę. A'tstiemi 
Km darbo, karų, geležinkelių ir tL, suteikia greita pagelta ir tildą, • saRk . t'-, s, klausė 

. Gralčuno rodos, gavo visada gerų atlyginimų. ®
FgrUhu, fį j

Valandot frUnUmo ligonių iatditnir Jf^o t rgta iU MLtal f i/ro.
t <• a* "G rV

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiškoms ir baž

nytinėms Draugystėms issdirba:- 
Karuaaa, Amerikoulszkas 
Keliawas, Szarpas, Juos-

Guodotinigim Kunigam* iiudir* 
ba:-Kapas, Arnotas, Dalmati
kų a, Albas, Stulas ir an»u* baž
nytiniu* pareit u* Visokį darbo at
lieka artistiszkai in laikę.

Norėdamos guodotiaos Dr-tes, 
arba guodotiai Kunigai, kad Jutu

Kepurei* ir dėl Marszalku 
parėdus. 1 __________
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetę, paweskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DIVision St, Chicago, III.

Laivu Kalendorius
šitas Kalendorius parodo kada, iš xar ir koki laivai išplaukia j 

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

kelione kaštuos.

LAIVO VARDAS Kompanijas vardas
Portas 

II kur Išplaukia
Diena Išplau

kimo
Valanda 

Išplaukimo

SlfkOrtš kaštuoja 
nuo Porto į

Titų lEydtku-
■ nuj

Stereoskopai
arba

Panoramos.
St3reo8kopas arba Teleskopas yra tai 

prietaisą arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėiis pavirsta | na- 
turališkų paveikslų, kuriame matai čie- 
las grupas žmonių, triobų, visų mie
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir 
telp toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei Ir viskų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natu- 
rališkų esybę, padidina jį atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

Serija susidedanti iš 100 sekančių pa- 
veisklų: 
101 
102

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

Pyramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjimas į paloclų, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Stngapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga 

pore. Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chlnijoj.
Chinlečių vlenbuorinlai laivai Į 

plaukoj H?ng Konge, Chlnijoj.
Gražusis kelias Shanghai, Chlnijoj. 
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chlnijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

153

154

155

156
157

158

159
160

161
162

163

Stan.
Brooklyn, N. Y. 

Rinkevičius, 73 Grand 8t.

Shenandoah. Pa.
Andrius Mačls, 131 8. Main 8L 

Scranton, Pa.
Joa. Petrikis, , 1514 Ross Avė.

Waterbury, Conn.
Jonas Žcmantauckas, 39 W. Porter

New Brltaln, Conn.
M. J. Cheponls, 21 Pleasant

8L

SL

103

104
105

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

117
118

119

20

121

122
123
124
125

126
127

128

129

ISO

131

132

133

134

135

Baltlmors, 
2018 N. 

711

Md.
Washington.
W. Lombard St.

26 So. Green St.
521 Columbla Av.

L Gawlls.
Jonas Želvis,
J. Luls,
J. Diemedis.
Wm. J. Moran.

8. E. cor. Sharp and Camden 8tr.

St.

LirtiriJkoi Paiakos Yvalrinp. Daili TV. Ru- 
ISi Baianavičiu*. Cbicairo. III 1W6.

Telpa čia 331 lafmi bražios ir uži- 
KsaUos-bot’ijaučio* kiekviena skai 

.................17........ Al *2A 
P*1*'1*^ ........... I............SI.KO

pi? Kan,H« Alena, kuri p*r 22 
Pos’i|’,» daug v bedu Ir VMiuHkPDTPjo. Chieago.m. 1902.pusi.66."Oc

C'fcteMto. m 1804 puri. M.
* TolitoJ*u» ig gyvenimo rauko-

žlnti » ^ir-Sridi norinčiam iu-;ip»-
liikn ir,anlygoms gyvenimo n>asko- 

~ *^tu i 1* »erč(a įkaitytoje ja-i*ti
var4 u žmonenu*.... 15o

kru*lui. Graži ir moraUTLa pa- 
Puri kT pertai,lu 1Bida- «iicag-. IIL

-fcphuTkb. Vertė ii SvediJko Nėris 
kai^RJ11-*** Ellsl- 23 Grazl "pvsnkėlė: 

F'L SnL '“nūs apsivedė su var-
lSwtu^.rklna lrlatU)ingiau gyveno už kitus, 

^r"w«iDgoms apsivedusiu!................. IOe
Komedija viename akta.

K, B a ir M. P ii. Chi- 
k*!!*’k,pua. Sita komedija buvo terbaZį ,ta, Itetuvižkoi draugystei Pe- 

1 M»*kolijoje. Ji yra niaskoliikoa
F-J^’illrut,'s Jr *«w*l > galima ir į 

«taaum<?!t2iUSt*; MMkobjoi valdžia joi par- 
•1S draudžia.........................  kJOo

•‘•rcė'atf! ’«!'*« negn niekad. Komedija vle- 
« M. P i. A. tenkiMc* sutaisė K. B.n ir 

,U- ,903- Pusl- *ita 
f- mJurt .k“p ir No- 210 yra Marirolijoa 

|^^^W0B<la]ei*t* ir gali būti Lietuvon ilun- 
.   IBc

priSillskit per Money ()rle; ’i 
^^^WWtavotoje gromatoje adresuoja

r-

tinti

A. OLSZEVVSKI, 
Halated St, . Chicago, III.

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama. Japonijoj. Prūdas egi p 
tiškų lotus kvielkų pilname žy- 
dėjimei

Junltų ttnyčia Honmoku. Yokoha
ma. Japonijoj.

Yokohama. Japonijoj. Aiaučlus dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Kriauklialų 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

Paroda ugnagesinlų atletų, Yoko- 
bamn, Japonijoj.

Yokohama. Japonijoj. Kvietkų dar
žas.

Yokohama Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokyliai 
Matsuri altorių. Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastolaa

Ir šokėjau Yokohama, Japonijoj. 
Joj-

Yokohama. Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtų.

175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
kohama.

Japonlečių būdas eiti pallsln.
Tropai | Kigomizų žinyčių, 

to. Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomizų

164

165

1G6

167

168

169

170

71

172

173

174

176

177
178

179

180

Yo-

K y o-

tlny-

M.
PhiladSlphia, Pa.

Ignotas, 1028 So. 2 nd St.

AMERICA.......... ...
BLUECHER............ ..........
bremen.........
baltic... .
batavia....... *.’*’**’“
CANADA.................
CYMRIO..............
CARMANIA........7..’”
CAMPAtflA.........
CEDRIC................
DEUTBHIAND. 
OLDENBURG...........
DOMINION............... ...........
CAR8EL... .
CEHF.MNITH .777’?*’” 
EMPRESS OF IRELAND.. 
EM PRESS OF BRITAIN... 
ktruria........... ..........
gera...................
IVERNIA...................
KoELN....................... ....
kronprinz ūtlhelm 
KAISER W1LI1ELM ii ... 
KAISER WILH. d. GR.... 
KROONLAND.....................
KAISER AUG. VICTORIA 
KEN8INGTON.........
LAKE M ATI BONA .7.7 
LAKE CHAMPLAIN..........
LAKE ERIE.....................
LUCANIA.......................
MAIN .................................
MAJE8TIC ... .......
MERIoN...........
NE\v YORK.........7777
OCEANIC...................
OLDENBURG...........
PHILADELPHIA.. 777

Hamburg American

White Star 
Hamburg-American 
Dominion 
White Star 
Cunard

White Star 
Hamburg American 
North German Lloyd 
Dominion
North German Lloyd

Canadian Pacific R.

Cunard
Nori h German Lloyd 
Cunard
North German Lloyd 
North German Lloyd

__ •• _ •• M
Red Star
Hamburg American
Dominion
Canadian Pacific

136

137

138

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148
149

150

151

Muckross Klloštorių. aL

miestas. Gibraltar.
Bondler lovis ir Kate-

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

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

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

ryj-
Niagara. Patkavinis vandenskrl- 

tys nuo ožinės salos. (Home 
Shoe Falls from Goat Islahd).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

Moki indijonas namieje.
Moki indljonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No-Fraid.
Vartininkai (The Senti neis) 3.043 

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

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang

lijoj-
Airija. Kiilarney, pilis Ross.
Įėjimas Į 

-Ijoj.
Siaurinis
Berlynas, 

dra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės, 

pilies.
Vokietija. Laivas apleldžiantis Ko- 

blenc'ų. ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. "Lejono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žiuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
Palociai tautų ant upės Seina’os, 

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

Francijoj.
dės Champs Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operos paloclus, Pa- 

-- ryžiuje, Francijoj.
Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,Mar- 

seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Villefran- 

che, Francijoj.
Carniche kelias Ir ežerėlis Vllle- 

franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas Ir šv. Petro ka

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

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

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

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, i 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanlnls pakraštis, parodantis ke

lio užuolanką, Alglere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EL 

Ala.

181

183

183

84

185
186

187

188

189
190

191

192

193
194
195
196
197
198
199
200

Auksinis pavlllonas ant ežero Kin- 
kakuji, arti Kyoto. Japonijoj.

Senoviška žinyčia Fujlyama, Mt. 
Fuji. Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vienų mlHų, 
Osaka, Japonijoj.

Nara. Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia iiny- 
čios.

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

Hawaiiškl mokyklos kūdikiai.
Paimu darias ant kranto Monoloa 

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

IIawal.
Hawallška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriauklinę žievai
tę.

Chiniečiai renkanti ryžius. Hawal.
Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dirbuvė Vai para Įso, Chlle.
Jamaicos Brookllne gatvė, Port 

Anton'o.
San Francisco gatvė, Mexico City.
Didysis pilsčius, Mexlco City.
“Jojimas šėnfmis”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

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

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

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

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ....................................................$1.00

Pats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tlkr Į tų pat| teleskopų.
I Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEW8KI,
So. Halsted St., Chicago,3252 III.

"LIETUVOS" AGENTAI.

N«w York, N. Y.
A. Lesniewskis, 144 E. Houston

So. Boston, Maso.
Nik. Gandrelius,

Newark.
V. Ambrazevičla, 
A. S tanelis.

St.

287—3rd

N. J.
178 Ferry

66 West

St

St.
St

Pittaburg, P*.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuare 8 8.
I. M. Maskeliūnas.

EHzabeth.
U’m. Dočkus, t

8

Juozai

2134 Forbes St.

N. J.
311 First St

Weetvlll<s III.
KrelvcnM- t

Mlnėrsvllfė, Pa.
Ratnanmskaa

BprUagflsId, III.
J. Klembauskaa, 7 Mlllrov

Antanas Bernotas.

ki
12 Harlem St.

ailberton- Fa.
J. Ambrazevičius, 1 Box 4.

Fort.
Pittaburg, Pa.

J. Bagočlua, 1914 Ann St.

New Havon, Conn.
K. Elažaitls, 217 Ferry St

Mt. Carmel, P*.
Jonas Banta, ' B.'n 541

E. SL Louls, III.
Fellx J. Gal m Inas, 537 CollinsvUlė’ Av

E. Frootnoa.
A. Diržulaitis,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand 8t.

155 Metropalitan Av.

Brųckton, Mase.
Jonas Pocius. 14 Intervalle St.
K. Balčiūnas. 571 N. Main St.

Revoliucijos Paveikslas.
..Prk Uuo»ybė«". dideli* paveikslu, 

HirMcolią pentato•įsitikimąLietuvoje 
IWSm.. k»ip revoliiteijpaierUi drasko m»- 
>ko1l*k| knneellarlją l^»t>ai dailu* pa- 
veikslą* pilnuose daiuos*' su žaliuojant įsi* 
laukai* ir mėlynu dangum irt. t. Tokio 
lietuvilko paveikslo da niekur nėra. R<‘i- 
kalingi agentai. Prekė SI. Adresuokite: -

Lithuanian Art AASoęiation 
Box 133, Shenandoah, Pa.

Mačuli kur bėgi?
Wn | ralatiją Wa*hlnf(ton. net ten yra daug 

darbo ir uždarbiai geri, <> pa* Itom. Milių galima 
užriti ir gauti visokia* gera* rodą*: be to g ai i gauti 
ialta alų Ir kitokių gerinusių gėrimų ir rutkinią. 
Jo karčiams yra voa du bloku nuo LTnion *totlea.

“Standard Saloon”
183 Waahlagton «t., Boottlo, Wash.

Mare Laukiene
Atsakanti AkuŠerka

3246 S. Halsted St. Chiaio, Dl. 
vi.d. T...

Duoda v boki a rodait.irrr|au«la pagolbf moterimi 
Jų Uitom. PaM-kmloirai atlieka darbų prie gundy
mo Ir dažiuri atsakančiai ir’ gimdymo. Podraug 
peaneiu. kad dataitlni* rtnno oBm* randasi Oi- 
sxcwakio name, 31*6 s. Halsted rL, Mio aiigSto.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborh Street.

IS&nkleriai.
įtrani turtnnyblų ir Jei 
■kU, m g* »u džiaugitnu 
p,Ltau dalį pirkinio pi* 

veikimai. Ungvoi lilygoi. Ac*a- 
doahBJ. N t

Mg* akolijame 
tu rengiesi turtenynį j 
prigelbšilme, paskcfĮnt 
algų. Greita* 1 
tai apmokami doshBl

ŠOKIU MOKSLAINE
VVATERBURY, CONN.

Ponas ir ponią .John F. Ridi ati
darė šoklų mokslaing po No. 103 
ant Green gstvės, t. y. lietuviškoje 
svetainėje, Panedėlio vakarais su 
priturimo orkestrus. Norinti pra
mokti šokti maloniai užkviečiami 
atsišaukti. Mokslainė teip-gi gkli 
būti parandavotn privatiškiems 
šokiams ir tu

Telefonas: 177-5.

PATR1CIA 
PRETORIA 
KUKIS .... 
8AXONIA .

GRAF VALDERSEE
ST PAČI...................
SOUTH W ARK..........

VADERLAND............
ZEELAND............... ..
FRIEDRICH d. GRO-&E
FINLAND..................

HRANDENBIRG. 
SEYDLITZ..........
DARM8TAD .... 
NORDLAND..........

Cunard
North German Lloyd
While Star
American
American
While Star
North German Lloyd
American
Hamburg American

. North German Lloyd 

. Cunard

. Red Star 
Hamburg American 
American Line 
Dominion 
North German 
Red Star 
Red Star 
North German 
Red Star

I American 
North German

American

Lloyd

TJoyd

Lloyd

New York

Ne’w York

Portlan’d 
Boston Maža. 
New York

New York 
New York

Port! and 
New York 
Baltimere 
Montreal, Que.

Xow York 
Baltimore 
Boston Masa. 
Baltimore _
New York

Portland 
Montreal Q«e. 
St. John N. B.

New York

New York 
PhUadelphia Pa. 
New York 
New York 
New York

Baltimore 
Boston Masa 
New York 
New York

Portland 
Ne» York

New York

Philadelphia

Birželio 20
Birželio 6
Geg. 28
Birželio 14

• a 1

Birželio
1

19
a a 18

Birželio
15
20*

Gegužio 30
Birželio 1
Birželio 15
Birželio 12
Birželio 3
Birželio 14
Gegužio 31

Birželio
25
12

Gegužio 28
Birželio 19
Birželio 23
Birželio 11
Birželio " 4
Birželio 1

13
15

Gegužio
30
25

Birželio 3
1

Birželio 6
.. 17

Birželio 8 
Birželio 8 
Gegužio 31 
Birželio 1
Gegužio 25

„ 25
Birželio 15

8
Gegužio 29
Birželio 11
Birželio 29
Birželio 29
Birželio 1
Gegužio 25
Birželio 25
Birželio 8
Gegužio 25
Birželio 20
Birželio 15
Gegužio 18
Gegužio 25

.a 25
Birželio 4
Gegužio 26

12 diena 
2 po piet

10 popiet 
4:110 ry to
9 ryto

2 diena 
4:30 po p.
10 ryto
9 ryto 

12:30 p.p.
7 ryto 

10 ryto
2po piet
2 diena

10 ryto
3 po piet 
3 diena
1 diena
2 po piet 

10:30 ryto
2 po piet 

10 ryto
6 ryto 

10 ryto
8:30 ryto 
6:30ryto
2 po piet

10 diena 
12 diena
3 diena
9 ryto

10 ryto 
10 ..
10 „ 
8:30 „ 
10 ..
10 ryto 
9:30 ryto 
3 po piet
7.30 ryto 
3 dien 
2 dien

10 30ryto 
8: 30 ., 
9.:0rv(o 
9.30ryt.
2 diena

10 ryto 
2:3upo p 

2:30 po p
10 ryto
8:30 ryto 

9:30 ryto 
10 ryto 
10 ryto
7 ryto

9.30 ryto

37.80 
37.80 
38.15 
41.80 
37.80 
36.65 
37.80 
41.80 
43.80 
41.80 
37.80 
36 65 
36.65 
36.65 
38 15 
37.90 
37.90 
41.80 
36.65 
36.30 
36.65 
44.15 
44 15 
38.15 
39.80 
37.80 
36.65 
36.65 
36.65 
36.65 
43.80 
38.15 
43.80 
36 65 
3980 
43 80 
38 15 
43 80 
37.80 
37-80 
37.80 
36 65 
36 30 
39.80 
37.80 
43.80 
35.65 
33.15 
39.80 
39.80 
1-15 
43.80 
43:80 
38 15 
38.15 
38:15 
43.80

37.95 
37.95 
38.20 
41.95 
37.95 
36.70 
37.95
41.95 
43.95 
41.95 
37.95 
36.70 
36.70
36 70 
38.20 
37.95 
37.95 
41.95 
33.70
36.45 
36.70 
44.20
44.20 
38.90 
39.95 
37.95 
36.70 
36.70
36.70 
36.70 
43.95 
38.30 
43.95 
36.70 
39.95 
43.95
38 20 
43.95

37.95 
37.95 
36 70 
36 45 
39.95 
43.95 
37.95 
36 70
34.20 
39.95 
39.95 
3*.2O 
43.95 
43:95 
38 23
38 90 
38:20 
43 95

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

Chicagos į New Yorką....................................$16.00
„ „Bostoną....................................... $16.00
„ „ Philadelphią...................................$15.50
„ „ Baltirnorę..................................... $15.00
„ „ Montreal......................................$15.00

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

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

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra te i p pigios 
Čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

A. OLSZEWSKĮ
3252 So. Halsted St, Chicago, I1L

paro

d augiau 
kaip pa* 

tai męs

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

savo

"LIETUVOS ŪKININKAS"
Lietuvių Demokratų Partijos laik

raštis skiriamas Lietuvos darbo žino 
uėms. Išeina vienų kartų per sanvaitę 
iš Vilniaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos tintos iš visos 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietu
voj metų prekė $1.80; Amerikoje $2.50.

Kam yra miela prigimta šalis tėvy- 
nė-LIetuva, tai užsirašykit minėtąjį 
laikrašt|. 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.

NAUJI TAUTI&KI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutis.
3. Didis

girdas.
4. Didis

degtinas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Kela-

Lietuvoa Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Al-

Ge-

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

galėsi gražia! papuošti savo ruimų.

Prisiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OL8ZEW8KI,

3252 8o. Halsted 8t., Chicago,

o

III.

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvėris; 
eight (eit) aštuoni; eye (ai) akis ir U. 174 
puslapių, su prisiuutimu $1.25.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, 
b<! pageltas mokinlojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
-Pinigus reik siųsti “Money Orderiu" 

ant šio adreso:
P. MIKOLAINIS 

•Okšlf Yorlu

Nusipirk už Randos pinigus 
gerą Gyvenimą.

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

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.,
Arti Western Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable Gašlinga 

Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų dū
dų išdirbinių. r 1

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
Liekinys po $32.00 kas mėnesis, imant palukį drauge. Randos $30.00 ant mė

nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlietais pamatais. 
Georgijos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visokį nageriuimai 
įtaisyti ir apmokėti. *

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
■ AA48 JB ■ Granto Žemiškosios Bendrijos Podalyj neužllgio 

g JĮ I I pakils savo vertėje. (Dovydas B. Lyman, globėjas.
\Villard T. Block, iždininkas.)

Męs parduodame juos dabar po $540 ir daugiau ui Lola $50.00 įmokėti, 
likusiejie $10.00 kas mėnuo.

Nuvažiavimas 1 Vidurmiestį prekiuoja 5 Centus.
Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET

Vietinis Ofisai: 12-la i»l. Ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedėliotus. Jas. F. 
Hiidreth, užveizda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva visados auk 
vietos; jis visame jums patarnaus. (

Pinigus paskoliname budavojimui.



Halsted ir 14th Gatvių p
L. KLEIN

Zitai Uykab
JidziausifcsKataliogs. 
Littuviszkoja Kalboje

Bus nusiustas kožnam kuri; 
prisius savo tikra verda, pra 
varde, adrese ir pora markiu 
Naudingas, reikalingas kož 
nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi apraazyniai apie suvirs; 
200 visokiu kunissku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Issaisskina 
pradžia, prieiaati ir pasekmes ligi; 
ir pasako kokias gyduoles naudoti 
Telpa paveikslai ir prekes visokit 
naujausiu elektro-gydancziu apa 
ratu, Roberiniu daiktu, MagisrL: 
Aparatu, brukuojamu ir Raszo 
mu Maszinu, Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raižyk tuojau*.

aszo

Isiklrpk uita, issplldyk ir prlslusk mum. o ui 
dvieju dienu Didžiausias Lietuviuką* Kalalloguf 
bu* tavo namuose.

Vardas....................................... . ...................................

Adresą*

Miestai ir State

i

1$

§ Musu Krautuve yra Didžiausia ant
I “WEST SIDE”
g o Tavorus parduodame PIGIAU negu kita Krautuve h 
n visame Chicagos mieste.

B Męs užlaikome Męs turime ge- Parduodame m| 
M :::gražiausius::: riausią rinkinį rakandus ant K 
! XX* LH f! LENGVUS

DRABUŽIUS
gaunamus už pinigus.aJ Musų 

a atdar;
i Krautuve 

atdara vakarais:
Panedelio, Ketvergo 

ir Subatos.

I::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
I Visi žmonės užsitiki mums ir musų 
L gyduolėms, kuriems duodame teisin

giausią rodą per laišką dykai.
Kaip išsigydyti Rupturą, Akių ligą, 

Galvos litrą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pučkus. Saulės įdegimą, Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantą geriausios už 20c. Nuo ko
ją užtriną tik 10c. Męs turimeapiepu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus. J* M. BRUNDZA CO.p
996-998 Broadway Brooklyn, M.Y.

’i

mJohn’s Supply House
Pilun St atloti, Chicago, III.

Lietuvių Daktaras

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

Trlefonuoti galimai* kiekvieno* antie ko*.
Gydo pasekiuiugai v lauk m h* a* ta > k irt ūmo.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas 

3255 8o. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias Ugas moterų, valku ir 

vyru. Teipgi turi didelę praktiku Ir 
gydo pet*ekmiDgai visokias llmpuDčian 
užslsencjuslas ir paslaptingas vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

GERIAUSIAS PRIETEL
T**, kur* pagelbl n*l*lm«j; bet ar gali r**tj* *unk**n« neisim* 

kaip būti varginamu Ilgo*?
Tuom gelbėtojom nuo visokių ligos, kankynių - silpnybių, yra Dr. Collln, 

N*W York Medical Institutą*, nes tą Inatltut* Visuomene vadina gyvast.es geftt. 
tojum ir geriausiu prieteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokfc 
kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, isgydant ir tokias ligas, kūnų kitur neįstenge iL 
gydyt, tuos ir pagelbėjo. ... .

Kur mokslas* vienybė - ten yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi gerą 
pasekme, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Inati- 
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar. 
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pagaulei 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujatt*iQt 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvainos igc . .. t<irnpą.pergg. 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesvelkasfiai neaivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad n* aMbilkai. tai *pr*U*t ligą *t»iUuk, ® bwi išgydyta* bus: Kataro, piaučių ns»wikuB»*, dusulio, trumpaM k m*. 

kaus kvėpavimo, greito gailti”“’’ kosulio, kepenų ir inkstų i ktdnegs) hgoi. “ikletM»«o,
žarnų slogos Ir skaudėjimo vidurių, šonuose, luštymuose Ir po krutino. Gthos skaudėji»o*. SvaigAMS,.^^*>0 ir spiegiate 
bei kurtumo. Kraujo načystumo,Išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir parkoms, niežais. Akių hgo»-' 
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po visą kūną smegenių, kaulus Ir pysiąs uel saaanus, sutialats. Geraiges. NusBpaKvi 
ant sveikatos Ir lytiškai inojlogumą-iiometle). Blogus sapnus ir sėklos r u bėgimo. Nuo sauzag0t« su jos visoms batMomin. 
sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviškumo, erodo Ir dalelio pi klero Nuo lytiškų piktu užsikrėtimą 
(Slaptų) ligų - kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpa laiką liekasi išgydytos. Pūsles ligos, skausmingo ir tankaus MogidLį 
mesi. Patrūkimo HemoroMų. Nemiegojimo, sunkumo kojose, rankose. Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitą visokia 
slaptų ligų vyrų, kaip Ir mot arų: skausmingų ir nereguliariškų mėnesiniu, neturėjimoandrapanių, šokimo ka Itųte irkurimd 
ligos varginimui žmonių atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima išaydyti Ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata ir išgydymą.'

SIsptyM šventai užlaikoma!

Kad visokios ligos tampa išgydytos, tai pats darbai už savo kalba Ir Iš daugybės išgydytų, pagal Ją 
norą, norą koletą patalpinam padtkavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt Šatai ką Išgydyti kalba:

Guodotinu* ProfesortauJInetitute!
Nore daug daktaru perleidau, bei jie tik mano llgg užaendino begydant, non ir persi* vadina*!, bok Hoapltaita algą mok*, b*S 

saro Ofiso paduoto** »*lando*e, nuo ryto iki vakaro namieje *ML Itat kaip į Jų* flobg ataidavtau. apralpligą. ir prisėsta* rydaeta* 
ixartojau, tai prapuolė skaudėjimą* strėnose, rankose, kojose, pečiuose ir visa lipa, kurią buvau Įgatf* per Dėtimintinitf ps.i-lrimą, 

yra aprauta Ju* knygoje „Vaduva* j Sveikatą” aut I4ė puslapio. Dabar uu treika* kaip niekad nesirgfs ir dėkinga*, užknyfą.f'tą 
rodą, o labiau* lai ui perą* gryna* gyduole*. CM- G ALŪNAS, Box 114. Mailtarry, Kama*.

Miela* Or. Prefeeerieu Ir Specialistai!
Nors čieiu* metu* prisikankinau teip labai skaudžia lig*, bet kad Jo* įstengėte mane išgydyti nuo to pairos skaudėjimo, ridortą 

ir gumbo gėlimo, taukaus skausmingo Alapinimosi ir baltąją,tekėjimo, su skaudėjimu krutinės ir visuose sanar.no*>*. Nors u>-*>tlkėjae, kad* 
nors lig} ti, ne* kožnas daktaras pagydf* apleido, nieko ne pa gelbėdama*. liet kaip į Jo* garbingą Institutą ateitaukiau ir b>baiistaaau , 
dė| mano *veikato* darbnvotė*, tai t*i jau po suvartojimo tą paakutiuią gyduolią persitikrinau, kad esu pilnai iėgijus; už tai iiootn *hm- 
čiu dtddf pibdėkavouį. Tuo* keli* žodžiu* noriu, kad pagaromtumėt į iaikralij, k*d reikalaujanti žinotą, kur tikrą |«gelbą treikanA 
gsliraau Mr*. P. BObELIENE. luėė NicoUet Avc , MtaDeapoita Minn.

Dauggal nga» Dr. CelIin* Med. Inet.t
Kaip pirmiau skundžiausi per ilgo* varginimu*: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo Šonuose, krūtinėj, skrep'.Mvimo ir rsiirlfkiįmBą 

diegilą po visą kūną, tai per Ju* •tironą* ir geras gyduoles, kuriat suteikėt, likausi jau Ugdyta*. Nors ii pradaao* vartojant gydosi**, 
jaučiaus tavyje kaip revoliuriyą, tat u.liaus vi* ir vi* darėsi g»riau, o dabar pasilikau pilnai * veika* ir laiminga*, &>s liga neatsiuasjiM, 
daugiau; ui tai labai dėkavuju. Bučiau iimintingai padarą*, kad ii kart prie Jusą bučiau kreiptasis, ne kaip prie tą, ką S tai 6 paveik*||fa 
giriasi: netrukus gal ir D partgir*, o ii viso tik vienas Dūk tara* yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. E. C. Collin* M. L yra geriaosMo 
prtetelta ir gelbėtoja* gyvasties.
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SIJONŲ (ORĖSIU)
visam Chicagos mieste. IŠMOKĖJIMŲ

HALSTO& ICSTSĮ i

Iszgydau in 5 dienas UYBROCELE
____________________________________________ (t . rvila*)

Ilgydau kiekvien| sergantį Varicocele, Striktura, taipgi užkrečtaačlus kraują utnaodv- 
jimus, nusilpnėjimą nervų, Jlydrocelj arb* vyrų lytiAka* liga*. Tukt** gania* ofortą* tei
kiam* viuenn tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir i«dav« 
savo pinigu* dykai, vardan parodyti Jog a* turtą vtaniatelį burtą tu kurto pagulk* aut riaadca 
Ju* ilgydysiu

Nemokėkite už neišgydymą. tiktai už išgydymą.
Skaudėjimu* skilvio, kepenų Ir inkstą, nors labai užsisenėjuain*, ilgydau galutinai.

Ant17Akmenn
OfVSr , Railroad

Laikrodėlis
jąyĮjfcMBįįk/lSk Patentuotas reguliato-

i- 1 
6iHBireS»’4^3r ' ,k

s .i-, Uimt-

tS^yOS^F^ yjėEM “ ’kiiota-.. 'rikrMitft-- 
r.n laikų rodo. Visur 
vartojamas g«l*xin- 
kelio tarnu kaipo t*i- 
teisingai laika rodan
tis; gva rantuota a ant

1 88 motu, šitą laikrodėli pasiųsime C O.D ant
kiekvieno adreso, su ptivelyjimu iAegznminuotL 
Jeigu bus toks kaip rašėme užsimokėk expn sui 
45.75 ir atvežimo kalbus ir paimk laikrodėli, jei 
ne. nemokėk ta vieno cento. Atmink, kadužtericį 
pat laikrodėlį kitur mokėbi f3S 00. Prie laikrodėlio 
pridedame HK auksintą labai gražų lenciūgėlį su 
Kompasu dykai.

Excelsior VVatch Co.
800 Central Bank Bldg., Chicago

NAUJAUSIAS ISZR1DIMAS fiRr DERMATOLOGUOS MOKSLE.
Daugybė odos ligų paeina nuo 

F'-ėvarnus už.ulaikt ni" ir nžsikn- 
Kimo teipgi ir nuo vidurinių ligą. 
Daugumas gauna pučkus. pleis- 
kana*, slinkimą plauku, idikimą 

per apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius 
daktaru* ar agentus, kurie tik pinigus lėvi
lioja, o paskąi ruiote mums, kad emėte daugy
bę gyduolią ii Įvairią apgaviką ir pagelbos 
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės 
negelbės. (Taigi meldžiame mums uarodyti, 
koki* žmogus likosi musą gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originaliėkų padė- 
kavonią ir tą galime aut sūdo prisiekti. Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek padė- 
kavonią, o męs duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą *unku gydyti, jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėt! negalima,bet jeigu jau
nas, o turi retu* plaukus, o ant odos matytis, 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa- 
gelbą; plaukai nėra grybai—viena diena neil- 
digs. Atsišaukiantiems nusiusime dyka in
formacija* s* plačiu aprašymą. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolią, teisinga* dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul raio pa* m u*. Adresas
.T M IHiUNDZA Co .Chemi.t 
New ATork &, Brooklyn, U-S-A.

PLAUČIAI
Sergant ie jie dusuliu, bronchitu 

arba džiova lig y domi galutinai 
naujauata mano metodą per įtrau
kimą O x * 1 i o o gazų.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Ai ilgydau kiekvieną greitai ant 
visados Ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimu* gimdo*, skaudėjimus 
pečių. baltllgf- pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistu* ilgydau pa- 
•ekmingia tįstai.

KRAUJO UŽNU0DYJIMU8.
ir odo* liga*. pareiidan: išbėri
mui, skaudulius, plauką nuailn- 
kimua ir tL

a*i isipOau art rišate*.
KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL.
Priėmimo valandos: «** 8 vai. ryt* Iki 8 vai. vakar*. Nedaliomis: sae 8 **l. ryt* Iki 4 vai. h prta.

ADRESAI
CENTRALISKO VIRŠININKU 
SUS1VIENYJIM0 LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentas = P. W. Birštonas

. 205 W. Oak S L, ShenanJoah, Pa 
Vicc-Prezid. *= J. Tareila,

22 Star St., Ansoaia, Conn 
Eekretcrius = M. J, Dami|onaiti$,

3252 So. Halsted St., Chicago, III

Kutenus = J. Skritulskas,
26 Broad St, New Britain, Cooo. 

KASOS
A. F.amanauskas,

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu esi Jaunas, senas ar vlduramtis 

Męs Tave išgydysime. 
Mąa padarėme speciališkumą bėgy (lydami ypatl- 
škMS, nerviškas ir chroniškas vyrų ligas per 20 met ų.

Ta šaka medicinos tapo m ūsų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendi- 

jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pilną ir pasiliekantį išgydymą; musų prekė*žemos. 
IAIIUIK VYQIIQ kenčiančius nuo jaunystes išdy- 
JAUllUo I I nuu kūmų, pilnai išgydomo.
VYRAM2 virS 40m*’ kurie jaučia, kad Jų pajiega Y I nAmo nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.

Išgydoma greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocele, inkstų ir pū
slės ligas, reumatizmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąja gysla, votis, 

! pasididinusias giles ir visas odos ligas.

ATMINA kad m-s raSorne pacijentams ypatiškai ir jų pačių kalboje ir niekados n I nl IH h neišduodamo jų paslapčių.
Mąs pristatomo visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Blankos, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisą n. 
Joje išaiškintos įvairios ligos, ir kaip niio jų gali išsigydyti namieje.

RŪDA DYKAI! VALANDOS: lkI
DR. JOS. LISTER & CO.,

ROOM 604 L. 40 DEARBORN 8T. CHICAGO, ILL. U. S. A.

12.

A. J. Fcvilaika,

GLOBĖJAI!
122 Essex St., 

Lawresce, Mass
824 Bank St., 

Materbury, Conn
Knygius — M. Paitanaviči?

15 Millbury St Worcester, Mass.,

VISIEMS DOVANAI!
Lietuviikas katallogas, katrame yra Gimtai visokių 

daiktų, paveikslėliai Ir jų prekės kaip tai:
Ž'edą, laikrodėlių, toneiugoiią, lakatą, špilką, gužikų, laikro
džių, britvų, armoniką, koncertinką, k lo r natų, ak ripkų, bub- 
nollą, kornetą, mandoliną, vargonų, fonografų, plunksnų, 
drukuojamų mašinalią, kišeninių liampą, knygą irtt.

Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiem apgavikam, 
kurie po yvairiom firmų vardai* (lankstosi ir apgaudinėja viioraėni*. 
Reikalaujanti virini minėtų daiktų, visados kreipkite* pa* M. J DAMI
JONAITĮ paduodami savo pilną adresą o gausite KATAL1OGĄ DOVA
NAI Ir busit aprūpinti gerai* - teisingai* daiktai*.

Vienatini lietuviška prekystė Amerikoje, kurį
Išsiunčia visokius daiktus apsteluojant ptr laiškus, Į visut Amerikos 
ir Canados miestus Ir kaimėlius, per pačtą arba expressą. Adrosasi

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

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Sziaki, ne* labai iš- 
troškę*, o pa* jį Ra 

alsi ved y ti. nes 
Ra turi pulkų, laitą 
bavarvka alų, gar

rusk a očišČena I
v triiika. cigarus net 

MHa*’an<*. otėsigė
tar'i r, 3^ |U1 gauni žmogus

puikų užkandį kiekvieną dieną, lai tau 
negaliu ilgiau *u lamui* kall>4ti. Lik 
■veikas, tunu skubintis. Prie to ji* tun 
puikią salę vestuvAma, mitingams ir pa
klauso kiškvieao, o ypač už vertąją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pa* mane, o 
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose 
reikaluose ir provoee Atvažiavę ii kitų 
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

Petras Salakls,
3311 Aukuru Avau, m Chlaage, HL

Pirmiau dirbt 
negatajo, kan
kino kosti-

kurna*, a bei
na* nusilp
nėjimą* nuo 
slapto* ligos 
nuo ilgo lai
ko: | >a sek
ai ingai liko- ’ 
si išgydyta*.

tt Bakajus,
Box 335, Pructor, Vi.

J. ŽEMAS TA UCKAB, 2U Firtt SL. Jemy City, Ji. J. ’

ligydytunoo 
reu in&ttzBM, 
<h»pepaij«, 
kataro, gai
vos skaudė. 
jimo ir svai
gi mo; per 
kitus buvo' 
pripažintas, 

-i- -rodomu, 
. Dr.Čoilins 

v ’ Institutu 
į trumpą Ist- 

k j išgydė.

„Vadovas j Sveikatą”
Tu institutu ne tik yra gelbėtojum sveikatų ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu prlstsliu žmonių, tai 
išdavė labai naudingą daktarišką knygą „Vadovu j Svei
katą”, suviri'200 didelių lapą didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, ne tik mokės nuo visokią nelaimią ir ligą 
apsigint, bot Ir kitus galės pamokyt Toj knygoj teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrą ir moterą lytišką gy. 
venimą ir tt, su daug paslaptybią atidengimo. Ir tą 
naująją didesnių knygą trečio išdavimo, kožnas 'apturės, 
kuris- atsiųs 10 centą siampomig už atsiuntimą ir savo 
adresą. Visisms Dovanai!

P. Vasiliauskas, M
Box 110 Grampiao, Pa.

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

Ameriką ir kitas dalis svieto.
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Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip:

Dr. E. C. C0LL1NS NEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadvvay) NEW YORK, N. Y

Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 iki 5 vai. po pietą. Vakarais: Utaminke, Seredoje, Ketverge ir Pėtnyčioje 
nuo 7 iki 8 vai. dvontoms dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietą.

CHICAGO, ILL.

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Dr.O.C.HEINE

F. P. Bradchulis
ATTORNEY * COONSELOR at UW

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
likkas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 3lmos gatvės

DENTISTAS

0FFI8AS—Kampai 81 -mot ir 
South Halsted Oatuiu ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIRSMUI APTIEKUS

Traukia dantis bc jokio 
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gtarantuoja. ::

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

C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
Perskaityk visą apskelbimą.

Aitas raAyta vynam*, kenčiantiems nuo sunai
kintos sveikatos kaipo pamkniėi iauny sto* išdy
kumų ir benuosalkumų. Klausyk mimo rodos. 
Perstok darė* mėgini mus *u “dovaninlais gydy
mai*". elektriiknl* diržai*. ***pecij*li*tals". p*- 
tentuotomi* gyduolėmis ir kitokiai* nieksi*. Jeigu 
nuol*t*l vartosi gyduole*, tai jos gali greitai suga
dinti gromullojima, užnuodlnti organUmair pada
ryti ligą ne išgydomą.

Daugelį metų b«v*u nervilku. nusilpusio, ne- 
jiegiu. o norėdama* atgauti pražudyta sveikatą, 
mėginau visokiu* gydyin* budus, vienok veltui. 
Oalų-gale važiavau Buropan ir pradėjau gydytis 
pa* garsų gydytoją; jo gydymo metodą mane viaV 
ikai iigydė, Rec< |>tą vafrtų. an kuriai* gydytoj** 
mane ilgydė turtu savo nuosavybėje, o kadangi 
gerai žinau, kaip *unbu ilrtgvdyti nuo tokių ilgų, 
tai nuaprendžiau recm>to nuoraAą ir kitiem* su
teikti, kurie kenčia lųiotą,pat ligą. Kas pas mane 
ataiAauk*. tam pasiųsiu maoraia to recepto užda
rytame išlikę ir reikalingu* informacija* dykai.

Vyrai vitoae vietoee įlos (alios kente vienu ar 
kitu budu nuo *ymptomų. paeinančių nuo persl- 
dirbimo, jaunyste* išdykumų, neišmintingumų, 
benuosalkumų, nerviškumų, netekimų vyriitu- 
mo, blogo* atminties, nejtagn*, neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo, gėdingumo, *kaudejtmų nuga
roje, abeluo nusilpimo irtt, pasinaudojo |» mano 
partulijimo, irai apturėjau (imtu* laifkų nuo vy
rų. jaunų ir senų ir visokių užsiėmimų, kuritiosc 
jie praneja. kad likosi teip jau iAgsdi tai* kaip ir 
a*. Recepte prirašomo* gyduolė* turi būti grynoa 
nuo visų nuodų, vienok receptas teip paraėvta*. 
kad Jį gali iėpifdyti kiekvienoj geroj aptiekei. Al 
nieko nesiunčlu CO D. ir neturiu jokio Hm Irto ly
gauti H jus pinigu* arba Jums parduoti gyduoles, 
kurtųjų* vlslėkal nereikalaujate, Ir jeigu’tauilsta 
atrasi mane neteisingu kokiame nors dalyke, tai 
gali mane vietai apskelbti tiram* lalkrnAtyje.

•P*k*i**in>n* gal nebus daugiau iitame 
lalkraetyjo, užtai ratyk Alsdien ir gauk n norą ta 
recepto ir reikalinga* I••formacijas avkai knogrel- 
čtattaįal. Teipgi prunrėta tainistai. kaip ai galiu 
daryti tokĮ pasiuhjuną be jokio* nnotroto*. Idr.:

C- Bentson, P. H. Bx 655. Chicago, IIL

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 ncrviszkas ir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, 
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
III nesuauRia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, j I | skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen- 
||| dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia iii KedinKa> nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupešezio isz- 111 reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdu- 
i I | sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir ’4 ■ ■ teip toliau?

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

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
S I I Mes Kydorn ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfili* 
M M I nenaturaliszkus bėgimus, patžagysla, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas V Y!wj 
S I I LIGAS. V įsos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jau-
■ ■ M nu *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, per
■ II tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pasi- 
III rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užczedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 1® 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienose* 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON nEDICAL INSTITUTE
161 VVest f Isdison <St* building Chicago, Ilk
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