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durnoj rėmė randą, daleista bus nės bus paraginti kovoti su netl- 
rinkti, vietoj 36 tik 12 atstovu; kusia valdžia, išversti dabartinę 
tokioj jau praporcijoj sumažintas tvarką.

• Durnos komisija, peržiūrėjusi 
jai, Turkestanui, tūloms rytinėms rando suteiktus dokumentus, ne
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BO^CIJA MASKOLIJOJ. atstovų skailius Kaukazui, Siberi-
..i..-, si P“ n4a> - ---------------------

■ Stolypino išvaikyta. Fe- gubernijoms, be abejonės suma- rado juose išteisinimo rando rei- 
jaBvaitės pėtnyčioj Stoly- žintas astovų skaitlius teipgi Lie- kalavimo išvyti iš durnos socijah-

nuo dunwš pareikala-1tuvai ir Latvijai. Tuom tarpu stus astovus.
'5 a ukiiino suareštupti 16 soči- (randas stengiasi pakreipti valdy- Dėl išvaikymo durnos iki šio! 

atstovų, kurie buk suren- ino krašto būdą į senąsias, prieš niekur didesnių maištų dar nebtt-
# ' kalbi išvertimui caro Vai- caro manifesto išleidimą spalių vo, kadangi mat randas, besireng-
v apgarsinimui frespublikos, mėnesyj Li-....... „„n,..*; ;
ĮLttfrnn iš durnos visų socijali- vėl į tuos laiminguosius laikus

" tstovų- tak ne^us Pa" kada prieš biurokratijos sauvalę nę.
34 valandas,:durną žaidė- nieks negalėjo nė lupų atverti. T

* -vaikyti.- Klausymas tik ar tas randui pasi-
P»”iklIavo nuo rando seks?

tomentę turinčių paremti jo I > •■... 
prastą reikalavinją, turinčių
atritinti tokį reikalavimą ir išrin-1 išvaiky mąi išteisintų.

sperijakšką komisiją ištirimui rando reikalavimą durna negalėjo, 
reikalavimo. Komisija -pri- kadangi socijalistai durnos atsto-

pjįno rando pristatytus duku-|vai juk ne durnos buvo rinkti, bet 
litus nepakankančiai

vėžes, viską sugrąžinti damas durną vaikyti, j didesnius 
miestus visur sutraukė kariume

Dėl išvaikymo durnos ir po 
tam užstojusios reakcijos ir perse
kiojimų, Vokietija laukia žmonių 

Išvaikymas durnos atėjo neti- Į sukilimų Lenkijoj, Latvijoj ir ant 
ketai, nieko neatsitiko naujo, kas Kaukazo, arba susidrutinimo te- 

Išpildytiro ristų.

4avė tiesos areštuoti 
atstovų ir išvyti 1

isyduolea 
•atnaujina 
^veikslais 
geriausias

Jytas nuo 
{atizmo, 
fcpeijos, 
įį gak 
skaudė- 

i ir ivai.

3 OUVO 
pažintas 
gydomu, 
Collins 
tltutas 
tapą lai.

5^ partijos 55 atstovus^
pa pereitos subatos 
nu buvo, ifcd durna 
o; ii skubinosi užg
aius reikalavimus,kokių pirma ne- 
grvso lytėtiesi — tai (ji išdalinimo 
rando, caro ir bažnyčių žemės jos 
nftnrintiems kaimiei iams. Žino- 
ma.to durnos užgyririo randas ne-

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos parlamentas per

is, todėl ne žmonių .jeigu buvo negeri, galėjo kratinėja klausymą pagelbėjimo 
16 socijali- išvyti tik rinkėjai, bet ne durna. Ir pietinių departamentų vyno au- 

kitus socija- Stolypin, statydamas netikėtai sa- gintojams. Valdžios dabar garnio 
-. Todėl vo reikalavimus, gerai žinojo, kad demonstruojančių vyno augintojų 

dieną žino- durna jų išpildyti negali. Taigi vadovą Marcelaną Albertą, bet jo 
bus išvaiky- jis jieškojo vien priekabių, įieško- surasti negal. Narbonnoj gyven- 
Yti svarbes- jo vien progos išvaikyti durną, tojai pakėlė demonstracijas prieš 

kadangi matyt su ja jis negalėjo randą už prašalinimą iš kariu ne
savo inierių atsiekti. Paskolos už- nes regimento pulkininko už ne- 
rubežiuose negavo, pinigų ne da- paklausymą valdžių prisakymo, 
įvė jau nė prancūzai, nors jie Ma- Miesto bulmistras, savo kalboj iš- 
skolijos priešininkui Japonijai pa- sitarė, jog gyventojai sukils visi, 

ent žinoš ant žadėjo tiek parūpinti, kiek tik jai parengs barikadas, jeigu valdžia 
neišpildymą prireiks. 1 Kada užtai maskoliška- užsimanytų areštuoti puikiniu- 

o t V” V—I azlj 1 r 7 ivi*-*t 1 11 — I L-
Streikai miestų ir valsčių urėd-

’Žino-

įeiti

ižsimokes 
: Theatre 
kni ir lai- 
viszkas ir 
: gyvybes, 
[bastantis, 
$, trūksta 
logaii, ple-

niurnas
Szlapumas, 
ik’į, Užsen- 
kia kitokia 
aesezio isz- 
i užskurdu-

priims, bet žmonės 
f keno sprando už

žmonių reikalavimo ,puls atsaky-Įsįs' ambasadorius darė užmėtinėji-Įką. 
\ mus Praricuzijos ministerių pirmi-

Duma oficijališkai likosi išvai- ninkui, tas atsakė, jog jis privalo ninku pietiniuose departamentuo- 
kyta pereitos subatos dieną. Jau labiau rupintiesi Prancūzijos, o ne se dar nepasibaigė, bet streikuose 
g ryto ji buvo apstoka kariurhenės jos draugų reikalais. [dalyvauja ne visi valsčiai.
ir policijos, ant gatvių sutrauktos Ką randas mano atsiekti išvai- 
bavo kanuolės. Į durnos rūmą tkydamas dūmą, kratoms ir varžy- 
nckido visai pašalimų ypatų.

(Car^koje Selo specijališkai pa- 
B@das atkako kunigaikštis Mika-

Mikolajevič, (ienas iš biau- 
HBsių paremėjų autokratijas. Jis 
gįlcosi paskirtas kareivišku dikta-

Peterburgo apskrityj. Vi- 
kų Maskolijoj jenerolanis pripa- 
Įnita neaprubežiuo(a valdžia.

Trečioji durna, sulyg rando pa- 
rsinimo, susirinks 12 d. lapkri

čio, bet rinkimai atsibus jau ant
| kitokių pamatų, kad kuo mažiau

siai galėtų patekti pirmeiviškų 
partijų atstovų. Apskričiams, iš 
korių durnoj pateko daugiausiai 
kairiųjų partijų atstovų žymiai 
sumažintas astovų skaitlius, kaip 
koki apskričiai iki laikui visai ne
galės astovų dumon rinkti; užtai 
apskričiams atsiuntusiems juoda
šimčius bus leista rinkti daugiau, 
lįandas dabar siunta, persekioja

. viską, kas ant jo purvino kelio tik 
A drysta stoti.
BSn3|P durna ir antroji, išbuvusi 
BBl^artU šimtą dienų, taigi tru- 

negu pirmoji, likosi iš-
ByPB-I'k- ^>ats išvaikymas durnos 

svarbips vien pasek-
■ mės to išvaikymo, /ir žmonės
■ stos ui išvaikytus savo atstovus 
I ir reikalų apginėjus? Kuom jie
■ atsakys ant Stolypino ir caro sau-

liatą kartų rinkos ir svarstė tą 
klausymą. Iš pradžių tarė leisti 
laikraštį du kartu į sanvaitę. Bet 
po gero apgvildenimo pasirodė, ' 
kad toksai laikraštis neįstengs ap- , 
rėbti tautos kultūriško darbo pil- < 
nai, kad jis neatsakys savo uždą- 1 
viniui. Taigi, susirinkime 31 d. 
gegužio buvo tarta, kad reikia 1 
leisti laikraštis kas antrą dieną. 
Tuo tarpu ant tokio nutarimo ir I 
apsistojo. Galutinas laikraščio 
leidimo išrišimas ir jo gyveniman 
įvykdymas prigulės nuo paskirto 
susirinkimo nutarimo 4 d. berže
lio.

Svarbiausia kliūtis prie laikraš
čio leidimo — žinoma — pinigi- 
škasai klausymas. Bet neturint 
kapitalistų, kurie sa\*4 vardu lei
stų tokį laikraštį, ar bent duotų 
tam reikalui pinigus, reikia suras
ti kitoks išeigos kelias. Taigi tie, 
kurie laikraščio leidimu rūpinasi 
ir sumanė įsteigti akcijas. Akci
jos bus parduodamos po šimtą 
rublių, kiek reikia pradžiai pini
gų, kiek manoma - spėjama su
rinkti,tuo tarpu dar nieko aiškaus 
nežinia. Bet visgi pradžiai reiks 
nemažiau 5—7 tūkstančių rublių. 
Ar tie pinigai bus surinkti ir ar 
greitu laiku — parodys greita 
ateitis. Drauge su pinigų rinki
mu apsireikš ir musų inteligenti- 

visuomeniš- 
jų supra- 

remti mu-

IS NAUMIESČIO. 
Suvalkų gub.

Pirm kelių sanvaičių įsikūrė 
Naumiestyje marijavitų kunigas 
A. Tulaba; jis nusisamdę sau mal
dos namą ir laiko mišias, sako pa
mokslus ir atlieka kitas pareigas. 
<unigai Naumiesčio parap. dėlei 
to labai nusiminę. Kas šventa die
na per pamokslus marijavitai nie
kinami, keikiami, liepia visiems 
nuo jų šalintis, nepaduoti rankos, 
nepriimti į savo namus ir t. t. Kas 
eisiąs į marijavitų bažnyčią, ne
gausiąs išrišimo. Iš kitų pamok
slų žodžių galima suprasti, kad 
j\ios ir mušti galima, vyt iš savo 
tarpo ir už tai nuodėmės nebusią.

Jau pradeda rodytis pamokslų 
vaisiai. Balandžio 30 d. tapo iš
mesta iš bažnyčios ir labai sumu
šta Antanaitienė už tai, kad ji pra
jaučia marijavitams.. Kaip baisiai 
yra kiti žmonės įnirtę, pasirodo iš 
to, kad kitos bobos su dantimis 
kandžiojusios nelaimingąją savo 
auką. /\ntanaičiutė, marijavite,

apie Salamiestį. Paskui, beveik 
verkdamas, prašė ir liepė žmo
nėms rašytis prie Švento Kazi
miero draugijos. ‘ Tie, kurie prie 
jos prisirašysią, busią irgi socija
listai, tik kitoki, nebedieviai ir ne- 
atskąlunai. Dori žmonės iš jo pa
mokslų baisiai yra pasipiktinę ir 
spėja, kad iš to gali prasidėti di
delis sumišimas tarp žmonių. 
Taip tat kun. Diementas platina 
Christaus mokslą apie artimo 
meilę.

Tą pačią naktį po kun. Die- 
mento pamokslo sargybiniai su 
uriadninku iš Vabalninko darė 
kratą pas Salamiesčio dailidę 
(staliorių) A. Muriną, bet nieko 
ypatingo nesurado. Murino gi 
nerado namie, todėl ir nesuėmė, 
nors matyt labai norėjo jį suim
ti.

Padarę kratą pas A. Muriną, 
tuojaus ta pati raudonsiulių gau
ja nupleškėjo į Bakšėnus pas A. 
Vosylių, bet ir jo nesurado; iš
krėtė visus namus ir dagi net

kių antstolis* su uriadninku ir 
gauja sargybinių, vedamų to va- 
gies-šnipo J. N. Raudonsiuliai 
iškrėtė visą Rutenų kaimą. Mat, 
N. buvo įskundęs policijai, kad 
čia ėsą socijalistai.

Tačiaus nieko nesurado ir išva
žiavo išsivežę su savim vagį, bet 
už kelių dienų paliuosavo.
bar
ro:

Da-
J. N. savo darbą vėl tebeva- 
vagia ir žmonės (davinėja.

A. Žaibas.

is kad ta- 
gio atrasi] 
sunaikina J

rie darbo,] 
logu dar-1 
eidavunu,.!

eky, syfili»i 
fas VYRU] 
nezius jauj 
gurnai- Pel3 
nklu, pasi-1

$: nuo 1 
dienosi
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DttnojIšvaikymo ran<la> 
|i|ltobent Peterburge įmonių su

kilimo, o nedėlioj manė, minių 
L Bngazdimui, parengti antrą kru- 
B^^aedėldieni. (Gatvėse visur 
■ stovėjorkanuolės, vietoj karietų 
gj®®^jinio, dundėjo sunki<»ios ir 

rcv°ivėrinės kanuolės. Žmonės 
v*nok nedoram randui nedavė 

į ^robos išbandyti gerumą ginklų, 
p J diena išvaikymp durnos ir ne-

praėjo rambi. I’rogos iš- 
^Bn giriklus ž|U' mūs ne davė 
^•dąi nė kitur. Jis dabar vienok 
^biasi paprasto erzinimui zmo- 
jg^ĮgUo — pesekii liiin. > laisvos 

BBĮ -’r Laikraščiams
kad už ma<iau-ią peiki- 

Bi|do pasielgimo jie bus už- 
kurstymą prieš randą 

I bausmės
ffl^ti, kalėjimuose sėdėti.

■BlEl*jo visur krat<>-, arešta- 
Odesoj i;,. a;ky mo -luinos 

BOBreštavo 300 žymesniu-
° tanie ‘r keletą univer- 

; ,4 ,M^t^csor*^‘ Užtai liuosai 
, Bionstrav0 juodašimčiai.
- jau> SULVK Stoly- 

naujų rinkimo du- 
tieM-J, 'larbiuinkams

I apsunkinti rinki-
apskričiams sunia- 
skaitlius: Lenkijai, 

(iau£ kartų išvaiky toj

reikalams, 
ir 1 noras

JAPONIJA.
mais, sodinimais į kalėjimus žmo-Į Japonijos randas stengiasi, dėl 
nių, sunku įspėti. 1 visybė, vi-1japoniečių mušimo mieste San 
skas, ko randas griebiasi, gali pA-ĮPfancisco suerzintus žmonis nu
alsinti žmonis, gali bailesniuosius raminti, bet tas neina teip leng- 
išgązdinti, bet gali dar labiau su-lvai, kaip randas norėtų. Nepri- 
[erzinti ir pagimdyti žmonių suki- lankiausią Amerikai agitaciją va
linių visoj Maskolijoj, gali pagini-Įro vjs progn'syviškosios partijos 
dyti naminę karę ir baisius krau- laikraščiai, išrodydami kuo biau- 
jo praliejimus ir galu gale nuptio-Iriausioj šviesoj amerikonų pasiel- 
fimą caro. Kokius vaisius išduoj gimą su japoniečiais. I’rogrcsy- 
dumos išvaikymas trumpiausiame viškiejiė laikraščiai kalbina atmo- 
laike, sunku įspėti. Bet randas |nyti Amerikai, jeigu ginklu per 
senuoju budu, nors jam geriausiai anksti, tai boycotuojant ameriko- 
sektusi, gali valdyti tik trumpą niškus išdirbinius. Ixindono v:e- 
laiką. Žmonėms jau teip 'įgris<Jnok laikraštis “Times” užtikrina, 
senoji tvarka, kad apie ilgesnį jos jOg neprilanki Amerikai agitacija 
palaikymą, turbut, nė pats Stoly-Imažai randa pritarėjų.
pin, ne menko proto caras ir sap-| 
nuori negali.

Iš 16 durnos atstovų, kurių su
areštavimo geidė Stolypin, 9 liko-Ljdėjo posėdžiai caro 
ši suareštuoti, bet svarbiausiems, 
kaip antai Ozeliui ir Aleksinskiui 
pasisekė pabėgti.

Juodųjų jūrių kariškoj laivynėj 
vėl susibuntavojo jurininkai. Per
žiūrint laivynę admirolui VVire- 
nui, nuo vieno kariškojo laivo 
pradėjo šaudyti į admirolo laivelį. 
Trįs laivynės oficierai, kurie ne
norėjo pasveikinti admirolą, liko
si suareštuoti.
kariškųjų laivų susibuntavojo, betlterp Roosevelto ir caro: 
šiuom kartu su jais ėjo iš vien neturi didelės valios, liet stengia- 
in tūli oficierai. Jie rengėsi sį tokią turėti, kitas gi, turėila- 
plaukti į Odesą ‘ ir bombarduoti mas, nenori jos išsižadėti, 
miestą. Suvaldyti susibuntavoju-| | __________
sius jurininkus reikėjo šaukti že
mės kariumenę.

Odesoj visi pirmeiviai su nusi
minimu priėmė žinią apie durnos 
išvaikymą, kadangi jie mano, kad 
dabar užstos baisiausios reakcijos LIETUVOS SOSTAPILIO. 
laikai. Užtai “Lyga tikrųjų ma- (Locna korespondencija.) 
skolių” žinią priėmė su džiaug- Be dienraščio — nė žingsnio to- 
smu ir,išgavusi valdžių daleidimą, liau! Kas dedas Lietuvoje, ką 
iškilmingai tą atsitikimą apvaikš- veikia įsteigtos draugijos, kokias 
čiojo. Žydų ir inteligentų muši- steigti manoma ar jau steigiama, 
mo vienok nebuvo. Į ką kaimas veikia, kokiomis vėžė-

Už išvaikvtną durnos socijal-de- mis eina jo gyvenimas? — Štai vi- 
mokratai. kaip praneša laikraščiai, sa eilė klausymų, ant kurių jokio 
norėjo surengti Maskolijoj visuo-tikro, teisingo atsakymo jokiu bū
tiną streiką, kaip tai buvo padarę du negalima surasti.
prieš išleidimą manifesto spalių Musų sanvaitraščiai: “Lietuvos 
mėnesyj. Apkalbėjimui to jie at-Į Lkiriinkas , Skardas , Šaltinis 
laike paslaptą susirinkimą Finlan- ir “Nedėldiento Skaitymai” yra 
dijoj. Bet buk čia pasirodė, jog visi siaurai partyviniai organai, 
tas yra dabar bent negalimu, prie- jie neaprėbia visų tautos gyvem- 
šingų streikui buvo daug. Dau- mo ir jos reikalų šakų, nestengia 
gumas susirinkusių manė, kad ir nesirūpina būti tikru tautos gy- 
randas dar per tvirtas, todėl vi- veninio veidrodžiu, gyva tautos 
suotinas streikas neturėtų pasek- krutėjimo gįsla. Taigi, mums bu- 
mės ir jis vien užkenktų partijai, tinai reikalingas bepartyvinis, be-

Maskolijoj mano, kad ir soči ja- šališkas, progresyvinis organas ir 
listai Šiuom tarpu išleis visą eilę dažniau leidžiamas, ne sanvaitra- 
atsišaukimų į kaimiečius, į kariu- stis.
menę ir laivynės jurininkus, ku- Tokio organo, Vilniaus Ži- 
riuose randas bus apkaltintas už nioms ’ amzinastm nugrimzdejus, 
sulaužymą visų žmonėms duotų įsteigimu gyvai uzsirupino inteli- 
S- Atsišauktauo- šm<>-|gentų jritaieėių burebs. Jau ke

jos 
kiems 
timas 
sų kultūriškąjį gyvenimą po nelai
mingo atsitikimo. — Tiek tuo 
tarpu apie naujo laikraščio leidi
mą.

Kaip patyriau, M. Petrauskas 
iškeliavo iš Genevos birželio 2 d. 
Paryžiun, čia ketina prabūti ke- 
liatą dicnų.prare|>etuoti rengiamą 
Amerikos lietuviams rrpertnart 
su pianistu Skirgai* ir paskui 
abudu važiuoja tiesiai Amerikon. 
Be anksčiau minėtų veikalų Pe
trauskas vežasi su savim naujai 
parašytus veikalus: “Nakties ra-

sakyk, Lietuva mylimoji” ant Jo
varo žodžių. “Liuoiybės daina” 
ant Vaino žodžių ir “Revoliucijos 
daina” 
Be to 
pjutė” 
nešiau
seniausių veikalų vežasi su savim 
viską. Amerikoje ketina išbūti 
porą mėnesių.

negalinti gauti mieste tarnystės, diendaržį, kur kiaulės, ir išsidan- 
nes ją nieks nenorįs priimti pas!gino. Ar ką pas jįjį surado, ne te- 
>avę, bijodamas katalikų — apja-

Kunigai piudo taip savo para
pijoms ant marijavitų, sakydami, 
kad esą atskalūnai, garbiną ko- 
kią-tai moterį Kazlauckienę, kad 
esą popiežiaus iškeikti ir t. t. Ma
rijavitai vėl sako, kad jų tikėji
mas toks-jau kaip ir visų katali
kų, kad jokios Kazlauckienės jie 
negarbiną, kad jų brolijos įkūrė
ja esanti Marija 1‘rahciskė, gimus 
Kazlauckytė, kad yra daug gero 
padarius jų brolijai ir todėl jie ją 
branginą kaipo kiekvieną labdarį; 
popiežius gi iškeikęs juos dėlto, 
kad marijavitai yra laitai nemalo
nus mus kunigams, todėl kunigai 
v ra marijenėtaiii wuaip prieš popie-‘ 
žiu apžmeižę, daug primelavę, po
piežius jiems įtikėjęs ir, neištyręs 
teisybės, iškeikęs; bet toks iškei- 
kimas nekaltų kunigų esąs prie
šingas bažnyčios įstatymams, to
dėl ir ne svarbus.... J.

ko sužinoti. Kas įdavė tuodu vy
ru policistams ■— nežinia.

Daugvardis.
IŠ KIBURIU^ 

Panevėžio apskr.
Kovo 3 d..valsčiaus raštynėj bu

vo susirinkimas rinktinių, kurie 
pakeitė raštininką rusą Jakovle
vą lietuvių, jo pagelbininką Grau
žiu. Bet viršaitis Varnas nepasi
rašė ant nutarimo ir zemskis ne
tvirtina, o Jakovlev su Varnu 
renka balsus rinktinių, kad išnau- 
jo balsuotų. Tik męs nenusto- 
kim, prailėję savo darbą.

Pempė.

Iš MARIJAMPOLĖS.
štai kelios jau dienos pasirodė 

ant sienų valdžios atsišaukimai, 
kur pasakyta, kad šaltyšiai kuo- 
nuogreičiausia, užlipę nors ir 
ant svetimo arklio, lėktų prie ar- 
tymiausio žemsargio pranešti, jo- 
gei kaimuose pasirodė kokie-nors 
įtariami agitatoriai. Jeigu kas 
neduosiąs šaltyšiui tam dalykui 
arklio, tai busiąs nubaustas iki 
3000 rub., arba iki 3 mėnesių kr- 
lėjimo.

Ale to ne gana. Tos pačios po- 
pieros dar gieda, kad valsčiai tuo- 
jaus turį pradėti laikyti prie gmi
nų kanceliarijų, arba prie žem- 
sargių butų tam tyčia žirgą. 
Mat, žemsargiai irgi turį turėti 
žirgą pasijodinėti pas augŠtesnę 
savo vyriausybę pranešti apie 
betvarkes ir apie agitatorius.

Ko jie nori? Kam deda berei
kalingas mums naštas? Kodėl 
nenaikina plėšikų ir vagių?.

(li

ant (Jurevičiaus žodžių, 
naują mažą operą “Siena- 
(ne “Rugiapjūtė” kaip pra- 
“Lietuvo.’* No. 19). Iš

HOLANDIJA.
Holandijoj, mieste liaagoj pra- 

sušauktos 
terp’.autiškosios sandaros konfe
rencijos. Laikraščių koresponden
tai užtikrina, jog daugelis atva
žiavusių iš visokių kraštų delega
tų labai apgailestauja, kad kon
ferencija sušaukta caro, o ne Roo- 
sevelto, arba kito kokio demokra- 
tiškesnio krašto valdono. Grei
čiausiai gailestauja Amerikos de
legatai, kitų kraštų delegatai gal 

Jurininkai keliųĮnc mato labai didelio skirtumo 
vienas

Vilnietis.

g LIETUVOS

Amerikoj muzikui, ypač iš sve
tur atkakusiam, sunku uždirbti, 
dagi vasaros laike, pragyvenimui, 
Čia brangiai moka tik jau Euror 
poj plačiai pagarsėjusiems muzi
kams ir giesmininkams, bet moka 
jiems ne tiek už giesmę ir muziką, 
kiek už vardą. Neturinčiam dar 
vardo čia labai sunku atsakančią 
dirvą rastį; pasitaiko geri muzi
kai priversti karčiamose publiką 
linksminti. Lietuviai negali savo 
giesmininkų užlaikyti, kaihmgi jie 
išsiskirstę ir inteligentijos beveik 
nėra, suprantančių muziką ir gie
smę beveik nėra; amerikonai gi 
nepagarsėjusių Europoj teipgi ne 
rems. Amerikoj, ant 80 milijonų 
su viršum gyventojų, nėra nė vie
nos pastovios operos, teip kaip ir 
.Anglijoj. Tas jau rodo, kad gie
smė ir muzika mažai kam rupi.

Rašome tą, norėdami persergėti 
besirengiančius pas mus atsilan
kyti tautiečius, jeigu jie mano pas 
mus

Iš KUPRELISKIU, 
čipėnų v., Panevėžio apskr.

Balandžio 2 d. buvo čia sueiga, 
laike kurios valstiečiai nutarė už
daryti monopolį. Seniūnas ir ra
štininkas, kaipo tikri valdžios 
bernai, išprądžių nenorėję rašyti 
apie tai nutarimą; tačiaus valstie
čiai privertė juos tai padaryti, sa
kydami, jog jie ėsą jų tarnai ir 
todėl turį daryti tai, ką jiems su
eiga liepia.

Balandžio n d. beveik visas 
Kupreliškių sodžius buvo sukibęs 
su savo ponu Bardikaucku dėlei 
servitutų. Dagi teismas jau du 
kart pripažino, kad ant tų servitu
tų gali kupreliškiečiai ganyti. Bet 
minėtoje dienoje B. atsiuntė savo 
bernus arti tuos servitutus. Ku
preliškiečiai, susirinkę skaičiuje 
20 vyrų, išvaikė artojus ir nelei
do jiems arti. Dabar B. žada pa
duoti teisman labiau susipratu
sius valstiečius, kaipo kurstyto
jus.

Balandžio 15 d., naktį, nežino
mi plėšikai išdaužė monopolį, pa
ėmė iš jo kasos 17 rublių ir išsi
nešė su savimi daug ’ degtinės. 
Knygoje gi pasirašė, kad tai pa
darė vardan Lietuvos Socijal-De- 
mokratų Partijos.

Daugvardis.

Panevėžio apskr.
Jau buvo rašyta, kaip 

skis” Smirnov išpeikė ramygalie- 
čius, kad jie nerinko žemės tvar- 
komojon komisijon ir gavo nuo 
jų “nosį”. Tas pats Smirnov 
ėmė vėl važinėti po va|sčiuš ir 
kviesti vyrus rinkti ton komisi
jon. Atvažiavo jis ir Ramygalon 
ir ėmė graudingu balsu pasako
ti apie jų vargus ir tų vargų pra- 
šalinimui patarė susirinkusiems 
išsirinkti vyrą į tą žemės tvarko
mąją komisiją. Bet ramygaliečių 
ne tokiii paikų butą. Jie jam pa
sakė: “męs labiau pasitikime V. 
Durna, negu, toms komisijoms, 
musų atstovai išriš geriau žemės 
klausimą, negu tos komisijos; 
mums jos nereikalingos”! Tada 
tas valdžios tarnas ėmė prikalbi
nėti, kad Piniavos valsčius nors ir 
turi savo atstovą (Kupstą), visgi 
rinko ton komisijon! O ramyga- 
liečiai jam atrėžė taip: “Kad pi- 
niaviečiai kvailus — tegul sau 
renka, o męs nerinksim, nes tos 
komisijos naudingos tik ponams, 
kurie gali brangiai parduoti savo 
dvarus”!

Gavęs tokį atsakymą zemskis, 
tik nuleido nosį ir daugiau nieko 
nebesakė. Nebe visur mat sekasi 
biurokratams apgaudinėtu

Eseras.

‘žerti-

rasti pinigišką paramą.
Red.

IŠ SVIATOŠINO. 
Naum. apskr.

Jokubonių sopaus bajorai 
tarė, kad darbininkams nesodyti 
bulvių pigiau kaip už šėpelį bul
vių atlikti 7 dienas darbymetėj. 
Darbymetėj darbo diena skaitosi 
po rublį, tai tąsyk, apskaičius bul
vių šėpelį, jų apdirbimą — pre- 
kiuotų 8 rub. 80 kap. Jeigu ir ki
ti sodžiai nutartų panašiai elgtis, 
tai ir męs darbininkai busime pri
versti paltclti tižmokesnį už darbo 
dieną. Tąsyk nerugokite, didž
turčiai, ir nekeikite kartu su kuni
gais streikuojančių darbininkų,— 
jus patįs mus prie to verste ver
čiate. Bežemis.

(Iš “L. U.”) i

nu-

IŠ SALAMIESČIO. , < 
Panevėžio apskr.

Kunigas Diemantas nedėlioję, 
balandžio 15 d., per pamokslą bai
siai iškeikė visus tuos, kurie tik 
skaito ir platina geras knygeles. 
Išvadino juos bedieviais ir atska
lūnais ir liepė žmonėms pertrauk
ti su jais visus susinėsimus, nepa
duoti jiems rankos ir apie nieką 
su jais nekalbėti, jeigu gi kas ką- 
nors su jais kalbėtų, tai per išpa
žintį turįs iš to išsispaviedoti. 
Tiems “atskalūnams” grūmojo 
dagi, jog per Velykas išvardysiąs 

, per pamokslą ir jie, girdi, bus nuo 
šventos bažnyčios atskirti. Mat, 

1 susižinojo jisai, kad apie Sala- 
■ miestį labiau apsišvietusių žmo

nių yra įtaisytas knygynėlis, ku-
• ris daug geriau gyvuoja negu jo,
• susidedantis iš visokių “Maso

nų”, “Socijalistų” ir tt., todėl, gir-
niekur nėra tiek bedievių kaip

IŠ BALNINKŲ, 
Ukmergės apskr.

Rutenų kaime žmonės jau kiek 
susipratę: skaito lietuviškas kny
gas, “Liet. Ūkininką” ir “Skar
dą”. Tačiaus, kaip priežodis sa
ko, gryniausias dalykas turi savo 
ydas, tai ir musų Rutenuose tarp 
šviesesniųjų žmonių radosi vie
nas šnipas J. N., žinomas visai 
apygardai vagilius. Pradėjo jisai 
vogti nuo rugių, o daėjo iki ku
melių. Štai, neseniai pavogė jisai 
Rutenų sodžiuje ūkininko Sima- 
no Driuko arklį, kito ūkininko 
Tamošiaus Naviko ratus, o trečio 
ūkininko, Juozo Liobo, vėl arklį.
Liobis, pajutęs vagį,ėmė vytis ir 
privijęs vagį, norėjo jįjį suturėti, 
bet vagis nubėgo. Liobis pagrį
žo į kaimą ir, sujudinęs žmones 
iš miego, ėmė vėl vytis, bet ne
pavijo. Ant rytojaus iš ryto vi
si žmonės nuėjo pas J. N. ir liepė 
atiduoti arklius; rengėsi dagi 
kailį jam išperti, bet vagis atsi
prašė, žadėdams grąžinti arklius 
atgal; tada žmonės jį paliuosavo.

Bet vietoj arklių sulaukė ne
prašytų svečių: atpyškėjo Vidiš-

DVARO DARBININKO BAL
SAS.

Sunkus padėjimas ūkininkų, bet 
daug sunkesnis dvarų darbininkų.

Ūkininkas turi savo ūkę ir joj 
šeimininkauja; nors ir daug turi 
nipesČių.bet vis nesulyginamai jo 
gyvenimas geresnis.

Męs gyvenam t šaltose, sulūžu
siose grįčiose, neretai po dvi šei- 
myni. Nuo ankstyvo ryto iki vė
lyvo vakaro dirbam, o algą gau
nam. kad tik tuo kartu galėtumė
me apsiginti nuo bado; pono gy
vuliams duodami geresni javai, 
negu mums duonai ordinarija. Pi
nigų taipogi gaunam keletą rub
lių ; iš tų pačių — antrininkams 
algos reikia užmokėti ir šiaip į- 
vairųs reikalai lątlikti. Įrankiai 
prie darbo ir kiĮoki daiktai, gyve
nime reikalingi, iš tos pačios al
gos reikia pirktis, o čia viskas ei
na brangyn ir sįi alga negali išei
ti, be to nekartą ir pabaudos 
(štriuopos) prisieina mokėti. Apie 
geresnį gyvenimą visai nėra ką 
nė manyt.

Darbininkams pardavus savo 
kailį ištisiems metams už juodos 
duonos kąsnį, kaip nori dvarinin
kai, taip su mums ir elgiasi—tar
si su vergais.

Neretai atsitinka, kad dvarinin
kų užveizdos darbininkus kaip 
gyvulius nagaikoms šeria, arba 
bjauriausiai išpiktžodžiuoja. To
kių prirodymų šimtus galima su
rasti. Išsunkę paskutinius syvus 
ir atėmę spėkas, atėjus senatvei, 
išvaro elgetauti — tad męs jiems 
nereikalingi..,.. Kam žmogus pa
siskųsi ir kur teisybę rasi?!....

Vienintelė mus viltis — Durna, 
kuri, tikimės, iškovos mums ge
resnį būvį. Reikalinga mums lai
svė straikų ir sąjungų — kovoti 
su darbininkų išnaudojimu. Rei
kalinga mums metai nuo pavasa
rio, kad negalėtų dvarininkai sau 
nepatinkamų darbininkų atstaty
ti. Reikalingas apšvietimas, vie
nybė ....

Tik tada męs galėsim prispau
dėjams aplaužyti ragus, kuomet 
męs busim susipratę ir imsim 
veikt viską savarankiai.

Dvaro darbininkas.
(Iš “L. U.”)

KUR MUSU PRIEŠAS?
“Vii. Žinių” No. 63-me p. Pauk

štys tarp kitko sako: “kad ir męs 
kalnus knygų prirašysime, kad 
nežinia kaip apšvietimo reikalus 
išgvildęsime.... kad ir nuo bur
nos paskutinį kąsnį atitraukę, 
mokyklų, apšvietimo reikalams 
milijonus aukosime, visas musų 
triūsas išsiblaškys be jokios nau
dos,nes musų darbas neprielankia, 
biauria ranka tramdomas, gai
šinamas, slopinamas” I x



Iš to išeina, kad musų moky
klomis, kol nenustos jų slopinus 
“biauri ranką”, nėra ko nei rūpin
tis, nes viskas “išsiblaškys be jo
kios’ naudos”. Bet biurokratija 
mums trukdę netik apšvietimą, 
bet ir viską, kas tik jai nepatinka, 
tai nejaugi iŠ to išeina, jog reikia 
nieko nedarymo tik laukti, kol ga
lybė tų ‘biaurių rankų’ pati sutru
pės, kaip anuĮomet Jericho murai? 
Antai biurokratija išvaikė pirmąją 
V. Durną ir, be abejonės, sutruk
dė daug darbo, bet ar iš to išeina, 
jog nereikėjo rinkti antrosios Du
rnos ? Tas pats ir su musų moky
klomis: nors “biauri ranka” truk
do mums apšvietą, vienok dar 
tas nereiškia, jog mums reikia nu
sileisti, bet, atpenč, reikia stoti į 
kovą su viltimi, jog musų darbas 
nepaliks be jokios naudos.

Toliau p. Paukštys sako, jog 
atsiradus lietuviams mokytojams, 
padėjimas mokyklų dar pavojin
gesnis, negu pirma, nes per juos 
liaudie nemato rusinimo. Žino
ma, jeigu mokytojai užsiganėdin
tų dabartinėmis mokyklomis, tai 
gal jie kol kas ir butų uždanga, 
per kurią liaudis nematytų rusini
mo, nės, dar kaip matyt iš laikra
ščių pranešimų ir ant kiek aš pats 
patyriau, liaudis dar tebemato iš
ganymą “rusiškame moksle“. Bet 
mokytojai ’ neslepia dabartinio 
mokyklų tikslo — rusinimo, o at
penč, patįs kovoja su šiandieniniu 
jų tikslu, taigi man rodos, jie ne 
yra pavojingi, bet, atbulai, Lietu
vai yra reikalingi mokytojai lie
tuviai, mokytojai tikroje prasmė
je to žodžio, kurie aiškintų, jog 
mokyklos tikslas yra neišmokyti 
rusiškos kalbos, bet platinti ap
švietimą ir suteikti vaikams nau
dingas žinias. Anot p. Paukščio, 
įrankiu “priešų, tykojančių iš pa
salų”, yra lietuviai mokytojai, nes 
už jų liaudis nemato priešo, už
puolančio iš priešakio. Taigi lie
tuviai mokytojai, anot jo, atneša 
nemažą pragaištį savo tėvynei.

Bet toliaus žengdamas, p.Patik, 
pats sau prieštarauja, nes, jam 
nuosekliai protaujant, reikėjo ši
taip išvesti: lietuviai mokytojai 
mums pavojingi (o tada biurokra
tams naudingi), taigi Kauno 
direktorius turėtų stengtis, kad 
kuo daugiausia tų Lietuvai 
pavojingų, o Sau naudingų žmo
nių į Lietuvą prikimšti, bet jis ne 
tik ką nekemša, bet dar, kiek ga
lėdamas, kliudo jiems persikelti į 
Lietuvą. Kodėl jis taip daro? Čia 
dar galėtų būti atsakymas, jog p. 
direktorius, “sirgdamas uždegimu 
smegenų” (“Vii. Ž.” No. 34) ne
numano, jog lietuviai mokytojai 
tai geras rusinimo pragumas. 
Bet man rodos, jog p. direkto
rius, kad ir sirgdamas, vienok 
neklysta: jis permatė, jog jeigu 
bus daug lietuvių mokytojų, tai 
nieko negelbės jo instrukcijos ir 
cirkuliarai, kad jis juos ir be pa
ilsi© rašytų, jog tie cirkuliarai ne
sustabdys mokytojų nuo verži
mosi prie tautiškų mokyklų. Tai
gi jis žino, kodėl trukdo' persikė
limą į Lietuvą lietuvių mokyto
ju

Kad mums biurokratai trukdo 
darbą, tai jau apie tai nėra ko nei 
kalbėti ir dar negalėdami iš prie
šakio, puolasi ir iš pasalų. Trum
pai papasakosiu apie savo moky
klą, iš kur bus matyti, kokius Lie
tuva turi geradėjus. Atvažiavus 
man į vietą, patyriau, jog žmonės 
lietuviškai labai blogai moka: 
laiškus rašo rusiškomis raidėmis, 
o lietuviškais žodžiais, kalboje 
daug yra barbarizmų; taigi pasi
ryžau mokykloje daug mokyti 
lietuviškai, kad nors priaugančio
ji karta galėtų savaip susirašinėti 
ir kaip priguli susikalbėti. Bet 
ant nelaimės apsirikau, nes žmo
nės pasakė, jog lietuviškai tai ga
lį ir namie išmokti, o mokykloje, 
tai jau reikią mokytis rusiškai. 
Kada aš pradėjau pasakoti, jog 
daugiaus reikalingas apšvietimas, 
negu rusiška kalba, tai vienas sa
ko M ano vaikas eis į Kurlian-
dija, tai kad mokytai latviškai, tai 

•aš sutikčiau, o lietuviškai, tai jau 
jis moka”. Kitas sako:’ “Aš tu
riu gimines ant gelžkelio ir ten 
manau leisti savo vaiką, tai jam 
būtinai reikia mokytis rusiškai”. 
Kiti vėl laukia, kaip Dievo malo
nės, kadį tik vaikai išduotų egza- 
meną; žodžiu sakant, norinčių 
mokytis Ą. lietuviškai nėra. Širdis 
apsipila kraujais, matant tokį 
silpną tautišką susipratimą savo 
brolių, bet atsiminus, jog viskas 
darosi išpalengvo, ir aš lietuviš
kai pradėjau mįokyti tiktai išpa- 
lengvo. Ir štai perskaičiau “V. 
Žiniose”, jog Lietuvoje atsiradęs, 
“didis geradėjas” p. Itomlenskij, 
labai lietuviams j prielankus. “Ką 
jis man pasakys, atradęs vaikus 

taip silpnai mokančius lietuviš
kai”? Išbars, ir labai išbars, nes 
lietuvis mokytojas ir negali, kaip 
priguli, išmokyti lietuviškai — 
galvojau sau. štai vieną dieną 
susilaukiau to “Lietuvos didvy
rio”. širdis apmirė, atsiminus, 
jog labai man bus nesmagu, ka
da vaikai blogai mokės lietuviš
kai. Ir štai prasidėjo egzamenas: 
pasakys ką vaikas rusiškai, tai p. 
inspektorius liepia perversti lie
tuviškai, arba atbulai. Dar liepia 
paskaityti, ir egzamenas lietuviš
kos kalbos užbaigtas. Nors ru
siškai ir geriau mokėjo, negu lie
tuviškai, vienok p. Itomlenskij 
užrašė: “sliedujet usilit zaniatija 
po russkomu jaziku” (reikia dau
giau mokyti rusiškai). Paskui 
dar žodžiais pamokino, jog reikia 
stengtis gerai išmokyti rusiškai, 
nes kitaip neišduosią egzameno, 
ir man, girdi, busią labai nesma
gu. Tai tau ir Lietuvos didvy
ris, kurį “V. Ž.” taip išgyrė 1 Ar 
gi neyra čia tas-pats rusinimas, 
tiktai kitonišku budu; pirma ru
sino spardydamiesi, kraipydamie- 
si, šaipydamiesi ir tt. (mokymas 
natdrališku metodu), o dabar pa
sinaudodami lietuviška kalba. Tai 
ir visas skirtumas. Ot čia, man 
rodos, tai ir yra priešas, tykojan
tis iš pasalų, kaip sako p. Paukš
tys, nes jeigu ištikrųjų p. Itom- 
lenskij butų prielankus lietu
viams, tai argi p. Kauno direk
torius, uolus rusintojas, galėtų su 
juo susitaikyti?

Mokytojas Jurgis Taučiabalis.
(Iš “L. U.”)

VALSTYBĖS DŪMA.
Trisdešimts antras V. Durnos 

posėdis.
Gegužio 3 d. pavestas buvo že

mės dalykų svarstymui. Kalbėjo 
lenkas Grabski. Jisai kalbėjo, 
kad Lenkija turi gauti autonomi
ją ir, kad žemės dalykus Lenki
joje turi sutvarkyti vietinis Var- 
šavos seimas. Savo kalboje jisai 
paminėjo ir lietuvius. Kaip sta
čiatikiai valstiečiai, kurių yra 
Lenkijoje 250000. taip ir 300000 
lietuvių Suvalkų gubernijoje ne
busią, anot jo, nuskausti įvykus 
lenkų autonomijai, nes lenkai 
pripažįsta tiesas kiekvienai tau
tai. Gražiai, rodos, skamba lenkų 
lupose tie žodžiai: tautų lygybė, 
tautų tiesos, bet.... ir rusų val
džia moka kartais saldžiai kalbė
ti apie....... 4 konstituciją, ypatos
nepaliečiamybę. O ką męs mato
me? Paklausykim, ką pasakys 
musų atstovai. Lietuviai reika
lauja, kad lietuvių apgyventi Su
valkų gub. pavietai butų atskirti 
nuo Lenkijos. Jei Varšavos sei
mas nenuskausiąs lietuvių valstie
čių, tai Vilniaus seimas, pasitiki
me, juo geriau aprūpintų lietuvių 
reikalus. Socijalistai - revoliuci- 
jonieriai įnešė su 105 atstovų pa
rašais savo žemės programą, bū
tent, raštą, kuriame nurodo, kaip* 
jų nuomone, turi būti sutvarkyti 
žemės dalykai valstybėje. Jųjų 
programa atiduota liko žemės ko
misijai, kaipo medega josios dar
bams išdirbimui įstatymų apie 
žemę. Vienas dešinynis, Opoči- 
nin, kalbėjęs net dvi valandi. Ji
sai, darodinėjęs, kokios butų blo
gos pasekmės, jeigu žemė butų 
nuo ponų priverstinai atimta. Tik
tai tų davadžiojimų beveik niekas 
nė neklausė. Dauguma atstovų, 
nenorėdama užmigti klausant kal
bos, išėjo iš salės. Paskutinis kal
bėjo kitas dešinysis Loškarev. Ji
sai taip-pat kalbėjo gana ilgai. Ji
sai savo kalbos nė nepabaigė, ka
dangi atstovų liko taip maža, kad 
pirmininkas apskelbė posėdį 
esant uždarytu.

Trisdešimts trečiasai V. Durnos 
posėdis, 4 d. balandžio, atsižymė
jo skandalu, kurį vėl padarė Pu i- 
škevičius su savo draugais. Posė
dis buvo pavestas apsvarstymui 
valdžios įnešto įstatymų sumany
mo apie visuotinąjį mokinimą. 
Švietimo ministeris Kaufmanas 
pasakė pradžioje kalbą. Jisai sa
kė suprantąs, jog žmonės turį tie
są reikalauti švietimo ir pasisteng
siąs tąjį reikalavimą pakakinti. 
Lenkai: Gralevski ir Chominski 
(Vilniaus gub. atstovai) nurodė, 
kad valdžia kitaip sako, kitaip el
giasi švietimo dalykuose. Kalbėjo 
taip-pat du totorių: Machmudov 
ir Chasanov apie verksmingą švie
timo padėjimą jų šalyse. Pabai
goje, baigiant Chasanovui savo 
kalbą, dešiniejie: Kelepovskij, So- 
zonovič ir Puriškevič pakėlė skan
dalą, Chasanov išsitarė, kad dabar 
Rusijoj nėra patvaldystės bet kon
stitucijos tvarka. Prieš tai sukilo 
dešiniejie. Neatsižvelgdami į pir
mininko patėmijimus, kad jie nu
tiltų, tie trįs dešiniejie ėmė vis 
garsiau šūkauti. Tuomet pirmi

ninkas pastatė ant balsavimo pa
šalinimą iš posėdžių salės. Soci- 
jaldemokratai atsisakė nuo balsa
vimo. Kiti gi visi balsų dauguma 
priėmė Golovino įnešimą. Bet 
Puriškevič su aniem dviem nė ne
manė išeiti iš salės.' Tuomet bal
sų daugumą nutarta prašalintiPu- 
riškevičių, Kelepovskį ir Sozono- 
vičių iš Durnos penkiolikai posė
džių. Du paskutiniu išėjo. Ta- 
čiaus Puriškevič įsirėmė į kėdę ir 
sėdėjo. Nepasikėlė jisai ir neišė
jo dagi tuomet, kada priėjo prie 
jo Durnos antstoliai, prašydami jo 
išsinėšinti. Tuomet Golovin už
darė visai posėdį ir paliepė antsto
liams neleisti visai Durtton tų tri
jų atstovų per penkioliką posė
džių. Puriškevič grūmojo iššauk
siąs Goloviną į dvikovą (duelį). 
Puriškevičiaus tokiu budu nebus 
bent per mėnesį Durnoje. Susi
laukė, pagalios, ko seniai buvo 
užsipelnęs savo begėdiškais pasi
elgimais. Bet, turbut, Puriške
vič bus ir visai iš Durnos praša
lintas, nes pertikrinimų komisija 
atrado labai daug suktybių, vien 
ačiū kurioms jisai pateko Dūmon. 
Rodos, jojo išrinkimas bus pripa
žintas neteisingu ir atimtos nuo 
jo atstovo tiesos.

(Iš “L. U.”)

IŠ AMERIKOS.
PRIGĖRĖ n JURININKU.
Norfolk, Va. Nuo Amerikos 

kariško laivo “Minnesota” išplau
kė su oficieru Ii jurininkų atlan
kyti Jamesto\vn parodą. . Grįž
tant jiems ant laivo atgal, susi
daužė jų laivelis ir jie visi pri
gėrė.

MUŠIS BALTPARVIU SU NE
GRAIS.

Yazoo City, Mis. Pereitą san- 
vaitę buvo čia kruvinas mušis 
baltparvių su negrais. Muštynes 
pagimdė baltparvis farmerys 
Kirk, kuris vieną negrą primušė. 
Už savąjį stojo negrai. Tas ir pa
gimdė mūšį, kuriame penki ne
grai ir keturi baltparviai likosi už
mušti. Dabar šitose aplinkinėse 
laukia tolesnių vaidų.

NAUJA PASIKELTI ANT 
ORO PRIETAISA.

Columbus, O. Gyvenantis čia 
15 metų Cromwell Dickson pa
dirbo naują prietaisą pasikelti ant 
oro; prietasa ta yra be baliono, 
pasikėlimui reikia mynioti ko
joms vien pedalus. Atliktos ban- 
davonės buvo gana pasekmingos. 
Žinoma, prietaisa ta negali lėkti 
prieš vėją, tam tikslui nėra nė jo
kių pritaisymų.

MIESTO MAJORAS KALTAS.
San Francisco, Cal. Pasibaigė 

prova čianykščio miesto majoro 
iSchmitzo, kuris apkaltintas buvo 
už Spaudimą kyšių nuo vietinių 
valgyklų savininkų. Prisaikin- 
tiepc lįądo majorą kaltu, bet jis 
žadą* varyti provą toliau.

NEIŠMINTINGAS UŽMANY
MAS.

Boston, Mas. Gyvenantis čia 
gydytojas, D-ras Andrevv Chris- 
tian, pagarsino reikalavimą, už
laikymui sveikos žmonių veislės, 
žudyti nesveikus gimusius vaikus 
ir kad valdžia kontroliuotų no
rinčius apsivesti. Taigi dakta
rams mat atsirastų naujas pelno 
šaltinis: jie užmušinėtų, žinoma, 
ne dykai, vaikus ir kontroliuotų 
norinčius poruotis; žinoma ir da
bar daktarai nemažai vaikų nuva
ro į geresnį svietą. D-ro Chris- 
tiano sumanymas ne naujas: juk 
dar Christui negimus Spartoj žu
dė nesveikus vaikus; dideliuose 
miestuose ir dabar'žudoma ypač 
daug mergvaikių, bet už prisilai
kymą D-ro Christiano metodos 
gana sunkiai baudžia motinas. 
Kadangi valdžia dabar tarnauja 
turčių luomai, tai ji galėtų iš 
Christiano metodos pasinaudoti 
ypač sumažinimui beturčių luo
bos. Didžturčiai ir nesirūpinan
čios apie visų luomų labą val
džios, turbut, daugiau sveikų rai
šais padaro negu jų tokiais užge- 
ma. Argi ne priderėtų pradėti 
nuo mažinimo daugiausiai visai 
draugijai darančių blogo išnaudo
tojų visokios veislės?

VĖTROS IR AUDROS.
Aplinkinėse Springfieldo ir 

Duųuoin, III. 11 d. berželio siautė 
audra ir vėtra, kurios pridirbo 
daug nuostolių. Upė Buch Nutt 
Run išsiliejo per krantus. Ledai 
išdaužė langus. Duųuoine yėtra 
sugriovė bažnyčią ant kertės 
Park ir Maple str.

BETURTIS NEGALI APSL 
m: j J( VESTI.

Chięągos sudžia Mack nu
sprendę jog beturtis, neturintis 
namų, negali} apsivesti ; jis todėl, 
pasireąadanup ant savo vien iš- 
mislytų, motyvų, atsisakė duoti 
šliubą ,KJurgįpi Lundgreen su 17 
metų į-tfa lįįphter. Na, o milijo
nieriams kelias pačias leidžia tu- 
rėti?., |

0)1 J 
KUNIGINĖ AUKLĖJIMO ME

TODĄ.
Bristaw, la. Kadangi pasigul

dęs ant kelįų, perdėtinis čianyk- 
ščių mokyklų Correl mėgo plakti 
ypač mergaites, tai padavus skun
dą tėvams, jis likosi suareštuotas. 
Sude vienok jis mokėjo sudžiai, 
matyt teipgi “dovanos šv. dvasios 
pasekėjui”, išrodyti, kad plakimas 
yra tai geriausias auklėjimo įna
gis; sudžia jį išteisino. Mokyklų 
gi rodą tuojaus potam pakėlė jam 
algą. Matyt ir ji mėgsta rykštę!

RADO PINIGU DIRBIMO, 
KVARMAS.

Lincoln, III. Gyvenime čia
nykščio pastoriaus James N. 
Kaye, jam išsikrausčius į Chica- 
gą. rado k varmas 10 c., 25 c., 50 c. 
ir doliarinių pinigų. Pastorius 
tapo suareštuotas. Jis sakosi, jog 
kvarmos tos padarytos vien ban
dymams dirbti medalius nedėli- 
nių mokyklų lankytojams.

DEBESŲ PRAPLYSIMAI.
Aplinkinėse Galiopolis, O. 14 

d. berželio siautė audra su de
besų praplyšimais. kurie ypač gi
riose daug nuostolių pridirbo. 
Smarki audra ir lytus buvo ir ap
linkinėse Evansvillės, Ind., nuo 
ko užgimę tvanai nemažai nuo
stolių pridirbo.

LĄIVAS SU AUKSU.
Seattlc, \\'ąsh. z\tkako čia iš 

Alaskos garlaivy s “Humboldt” ir 
atgalieno aukso vertės $525000. 
Yra tai pirmutinis šįmet aukso 
siuntinys iš Alaskos.

;l 1! ‘ I
KONTROLĖ NE AMERIKO

NU* VAŽIUOJANČIU I 
UZRUBEZIUS.

New York.’ Cianykštė ateivių 
užveizda užsirtianė vesti statisti
ką. sužinojimui kiek ne Amerikos 
nkėsų išvažiuoja iš čia svetur. 
Garlaivių kompanijos turės atei
vių užveizdai suteikti žinias apie 
išvažiuojančius: kokio krašto jis 
yra ukėsu, kur jis gyveno Ameri
koj ir kur jis mano apsigyventi 
toliau. Kada atkako į Ameriką ir 
kokios tautystės?

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIU. !

Santa Cmz, Cal. Netoli nuo 
čia. ant Big Trces alkūnės 
Southern Pacific geležinkelio su
simušė, du bėganti į priešingas 
puses, trukiai. Prie to du geležin
kelio tarnai likosi užmušti, 3 ypa
tos mirtinai, o 14 japoniečių tapo 
nemirtinai sužeistų.

IŠ DARBO LAUKO.
U Delray, Mich. 10 d. berželio 

sustreikavo čia 55 merginos dir
bančios rudos liejykloj.. Jos pa
reikalavo didesnių algų. -Tūlas 
<mergų skaitlius išsyk nepritarė 
streikui, dirbo iki pietų; po pietų 
vėl bandė eiti darban, bet prie 
vartų rado streikieres, kurios ne
leido. Prasidėjo tąsynės, bet fa
briko pašaukti policistai neleido 
muštynių.

fl Denver, Col. Prasidėjo čia 
konvencija Western Federation 
of Miners. Suvažiavo 200 dele
gatų ; yra delegatai Canados, 
Mexico ir Alaskos.

fl San Francisco, Cab Pasibaigė 
čia mašinistų streikas. 7000 dar
bininkų grįžta prie darbo.

fl Deadwood, S. D. Pasibaigė 
čia kalnakasių streikai, kurie 
traukėsi nuo pradžios šių metų. 
Darbininkai rods iškovojo 8 vai. 
darbo dieną, bet užtai per 3 se
kančius mėnesius gaus mažesnes 
algas: dabar kasėjai gaus po $3.25 
už dienos darbą, o pilstytojai po 
$2.75. Darbai prasidėjo visose 14 
kasyklų esančių šitose aplinkinė
se.

New York. Cianykščiai lai
vų iškrovėjai pralošė streiką ir 
nutarė grįžti prie darbo ant senų 
išlygų.

f Connellsville, Pa. Darbai prie 
kokso pečių eina čia gerai. Pe
reitą sanvaitę Connellsvillėj ir 
Mauntovvne degė 33441 pečius.

f Berwick, Pa. Karų dirbtuvė
se trūksta darbininkų; jose ir iš- 
kitur pribuvę darbininkai gali 
gaut darbą.

H Charleroi, Pa. .Jau nuo seniai 
streikuoja darbininkai Macbeth 
stiklo dirbtuvių ir galo streikų 
nematyt.

f Canonsburg, Pa. čianykščio- 
se geležies dirbtuvėse darbo yra 
pakaktinai, todėl darbai neapsi
stos nė vasaros laike.

f McKees Rocks, Pa. Lock- 
harto geležies dirbtuvėse trūksta 
pudlerių.1 Prigulinti į uniją pud- 
leriai galėtų gaut darbą.

U Chicago, III. Vežėjai Chica- 
gos skerdyklų pareikalavo po 4c. 
už darbo valandą daugiau; kitaip 
jie žada streikuoti.

Detroit, Mich. Tarnaujanti 
čia ant gatvinių karų pareikalavo 
po 28c. už darbo valandą; jeigu 
tiek ne gaus, jie pasirengę strei
kuoti; kompanija užmanė tarnau
jantiems klausymą algų pavesti 
santaikos sudui.

f Elyria, O. Darbai eina čia 
gerai. Darbas lengva gauti. Dar
bą gali gauti vyrai ir merginos 
ypač telefonų dirbtuvėj. Stato čia 
naujas dirbtuves ir namus darbi
ninkams.

S. Kas.

EXPLIOZIJOS.
Butte, Mont. Tunelyj Nr. 2 

atsitiko cxp!iozija, kurios 3 vyriš
kiai likosi užmušti, o du sužei
sti.

GAISRAI.
Ncw York. Sudegė čia vagonų 

šopa New York City Raihvay Co. 
ir keli kaimyniški namai. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant $200000. •

Stillwater, Min. Sudegė čia 
lentų piovykla George Atvvoodo. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol. Gaisras tas at
ėmė uždarbį 200 darbininkų.

Savannah, Ga. Sudegė čia 
Fontaino namai,, Ugnyje pražu
vo motina, jr sc^ųo namų savinin- 
k°- 6d 1

Girard, O. 12 d. berželio siau
tė čia gaisrias, ktlris išnaikino de
šimtį krauh/vių fa* 3 namus. Nuo
stolius gdišro ’ padarytus skaito 
ant 150000d dol.

. į£ tuCincinną|ir O. Kaime \Vhite- 
water, netoli nuo čia, siautė gais
ras. Ugnjrjp pę^žuvo 3 moterys 
ir du vyrai.

Ottava, Ont. "Sudegė čia kata
likiška bažnyčia. Nuostolius 
skaito ant 206000 dol.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Milwaukee, Wis. Pasibaigė 
čia plumberių streikas, kuris 
traukėsi 6 sanvaites. Darbda
viai, iki spalių mėn., sutiko darbi
ninkams mokėti po 4 dol., o pas
kui-po $4.50 už dienos darbą.

Kiek yra Amerikoj tautiškų 
bankų, krautuvių, bet ne banki
ninkai, nė krautuvių savininkai 
ne drysta sakyti, kad jie bankus, 
krautuves uždėjo iš patrijotizmo, 
vien naudai savo tautos. \ ardas 
yra tik rekliama, įnagis patrau
kimui žmonių. Jie garsinasi lai
kraščiuose, bet už garsinimus už
moka, savo bankų ir krautuvių 
ne perstato patrijotiškoms įta- 
soms, turinčioms Amerikos tau
tai dangų ant žemės sutverti. 
Męs tame ir amerikonus pra
lenkiame: pas mus kiekviena 
patrijotiška institucija, jeigu ji 
uždėta kokios susijungusios į 
krūvą žmonių kuopelės. Bet ka
me yra tas jų patrijotiškumas, tai 
jau, turbut, jas tokioms per- 
statanti. nemokėtų parodyti; jos 
niekuom nė nesiskiria nuo už
laikomų pavienių ypatų.

Per ištisas metų eiles buvo 
laikraščiuose rašoma apie rengia
mą New York “Tautišką namą”, 
tuom tarpu tik dabar pasirodo, 
kad tas “Tautiškas namas”, gal 
turintis musų tautą iš visų nelai
mių ištraukti, niekuom nesiski
ria nuo paprastos karčiamos ir 
prie jos šokių salės, tokios jau, 
kokios yra ir prie kitų karčia- 
mų. Tą patį galima sakyti ir apie 
visokius “Muzikos namus” ir 
krautuves šelpimui revoliucijos 
ar kankinių. Garsiai skamba tik 
vardas, nustumus vardą, rasi vi
sai privatišką tokį įau biznį, ko
kių visur yra daug.

Giriamės mat mažmožiais, pri
vatiškas įtasas darome viešoms, 
kadangi viešų, vertų ištikro, to 
vardo, neturime Amerikoj. Gir
damiesi vienok, męs ne kartą su- 
vadžiojame musų gyvenimo ne- 
pažystančius brolius. . Pasekmes 
to gal reiks nešti ant sprando už- 
sitikėjusiems musų besigyrimams 
giesmininkui Petrauskui ir varg
šui muzikos studentui Paryžiaus 
konservatorijos Skirgelai.

Didžiuojamės, kad teip daug 
svšelpemui revoliucijos sudėjo
me! Per kelis metus tam šven
tam mieriui ir tai per garsų ku
dakavimą sudėjome apie 50000 
rublių, be kudakavimo, be pasi- 
garsinimo keliuose laikraščiuose 
apie sudėjimą poros doliarių ir 
garsinimo vardų gal ne pusės ne
būtų surinkta, tuom tarpu daug 
menkeshiems, teip sakant loka- 
liškiems.vietiniams reikalams lie
tuviai sudeda daug daugiau ir 
kudakavimo ne reikalauja: antai 
vienuose metuose vien Chicagoj 
užlaikymui kunigų ir bažnyčių 
lietuviai sudeda daug daugiau 
negu per visą revoliucijos laiką 
aukavo visos Amerikos lietuviai 
išliuosavimui tėvynės iš po caro 
jungo, ir tai daro jie noriai, ne 
reikalauja nė besigyrimo, nė ku
dakavimo. Tuom tarpu Chicagos 
bažnyčių reikalas yra tai vietinis, 
reikalas vien lietuvių parapijonų, 
gal į parapijas ne priguli nė pu
sė Chicagos lietuvių; išsiliuosavi- 
mas gi Lietuvos iš sunkaus biu
rokratijos jungo yra tai reikalas 
milijonų lietuvių, visų Lietuvos 
vaikų. Tuom tarpu plaukimas 
aukų revoliucijai pasiliovė, dėti 
jos žmonėms nusibodo, bažny
čioms gi, minyškų klioštoriams 
lietuviai nesigaili, tam mieriui de
da aukas per amžių eiles 
dar nenusibodo. Didinti 
svetimų mums vyskupų 
viams negaila pinigų, bet 
savimui tėvynės, sušelpimui už 
jos laisvę kovojančių gaila.

Taigi mat mes nemokame dar 
atskirti privatiškų reikalų nuo 
viešų, mažų nuo svarbių, plate
snių, visuomeniškų nuo vietinių; 
tų platesnių neįstengiame supra
sti, protas tokių neįstengia apim
ti, todėl tokiems gailimėsi aukų, 
jų neduodame.

Didžiuojamėsi, kad Liet Soc. 
Demokratų Partijos organizaci
jos atskaitoj iš Amerikos parodyta 
daugiau pinigų negu iš Lietuvos, 
bet didžiuotiesi neturime kuom: 
Lietuvoj kiekviena kuopa ir net 
privatiškos pavienios ypatos 
šelpė revoliuciją, atėjus progai ir 
reikalui ir be centro organizacijos, 
todėl nevisi ten revoliucijai sudėti 
pinigai paminėti atskaitoj.

Kad mes asabiškų reikalų ne
mokame atskirti nuo viešų, rodo 
teipgi tušti musų ginčai ir pole
mikos. Juk veik visos musų po
lemikos vedamos už mažmožius, 
o ne už svarbius dalykus ir tai 
vedanti polemikas neįstengia at
skirti ypatos nuo jos darbo: dau
gumas vedančių polemikas kolio- 
ja ypatas, o jų blogų darbų ne 
moka priderančiai parodyti. Vi
sur mat per ypatą nieko svarbe
snio patėmyti neįstengiame: ypa
tas keliame ant dievystės sosto, 
kol jos mums patinka ir tai tan-

IŠ MAŽU DARBU DAROME 
DIDELIUS, Iš PRIVATISKU 

VIEŠUS.
Mažai yra kitur teip mėgstan

čių gir.tiesi, kaip daro amerikonai, 
mažai yra kitur darančių iš pri- 
vatiškų darbų viešus; ainerikonąi 
dar mėgsta savintiesi svetimus 
nuopelnus ir tokiais giriasi. Męs 
gi, nors su amerikonais nevisame 
galime lygintiesi, bet pasigyri
muose ir juos pralenkiame ir 
lenkams ne apsileidžiame, nors 
jie, turbut, pasigyrimuose labiau
siai išsilavinę.

Negalėdami nuveikti svarbes
nių darbų, męs iš mažų, nevertų 
minėjome, darome milžiniškus; 
kaip višta, padėjusi kiaušinį, gar
siname visam svietui apie ma
žiausią musų darbą ir tą darome 
ne kartą, bet net per metų eiles, 
bet paskui pasirodo, kad tas teip 
garsiai apkudakuotas darbas vi
sai kudakavimo nevertas; užtai 
paskui jį pradedame peikti, nie
kinti jo užmanytojus. Tuom 
tarpu tas tankiausiai, kaip kėli
mo į padanges, kudakavimo ne
buvo vertas, teip ne vertas nė nie
kinimo. Pasirodo, kad garsiai re- 
kliamuojamos neva tautiškos in
stitucijos nieko su tautyste netu
ri, yra tai privatiškas biznis, jei
gu ne pavienios ypatos, tai kelių 
susidėjusių, arba ir draugysčių; 
tautiškumas jų yra tik varde. 
Mat mtfmS rodosi, kad vardo tu
ri pakakti, kad pavadinimas yra 
svarbiausiu. Todėl už vardą kar
tais vedame begalinius ginčus.

ir tas 
turtus 
lietu- 

išliuo-

kiaušiai nežinome,už ką ja^ 
name ; tas pačias ypatas 
papiltus kitam vėjaliui, 
ne pasiteisinti, nė 
rančiai kaltės, pagriebę 
tiesiog nuo to sosto, tcmp^T^ 
purvyną. Taigi siaučiame m „J 
sų veikėjais kaip vaikai uį u. 
varlę pagriebę.

Iš WAUKEGAN, ILL
Darbai eina čia gerai.
Lietuvių yra čia apie . 

merginų netrūksta.
Neseniai čia atsitiko nelai*-, 

degtinę bevirindama, sudegė 
teriškė (ar lietuvė? Rd.) 
tūrių metų mergaitė.

J- P. N.

IS WESTVILLĖS ILL 
2 d. berželio, krikštynose 

Vincą Lucku, susirinko 
lietuvių. Besilinksminant, yį. 
nas iš svečių užmanė sudėti kiek 
aukų sušelpimui badą ir šaltį ke». 
čiančių Lietuvos kankiotink 
Susirinkę tam pritarė, išėmw 
dviejų, kurie buvo priešingi & 
manymui; sudėjome $270 
kautojų vardai ir jų aukos pagar- 
sintos kitoj vietoj. Red.). pį^_ 
gus tuos paskirtam Lietuvos Imj. 
kintinių naudai. Siunčiam jnog 
“Lietuvos” redakcijon.
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Iš JOHNSTON CITY, ILL 
šitame miestelyj lietuviai pra

dėjo apsigyventi 5 metai atgal, 
vadintis lietuviais pradėjo 
niai, da ir šiądien jais yra nevisi; 
pirmiau jie pasi vadindavo rn- k' 
skiais, nors kaip teko patirti, nė 
vienas gerai nesupranta rusų kal
bos. Tamsumas ir aklas fanatiz
mas teipgi buvo ne menkas. Trįs 
metai atgal, atvykus k e Irtai suma- I 
nesnių vyrų iš Pennsylvanijos, su- ’ 
manėm gaivinti lietuvystę ir su
pratimą tarpe savo brolių. Su- 
tvėrėm pašelpinę dr-stę liuosų 
pažiūrų, kad didesnį skaitlių lie- t 
tuvių patraukti į vienybę. Da- 
vėm jai vardą D. L. K. Keistučio 1

Iš syk tokios dr-stės daugumas 
bijojo, kadangi ne šventą vardą 
suteikėm, bet kokio ten Lietuvos i 
kunigaikščio, ir kad ausinę (išpa
žintį) nepriverstinai sąnariai turi 
atlikti, šios dr-stės sąnarius pra
minė paleistuviais, bedieviais,' 
šliuptarniais, geriau susipratusius 
akmenimis žadėjo užmušti, kaip 
Šv. Steponą. Iš pradžių vos 15 
sąnarių prisirašė; bet laikui bė
gant. pamatė visi, kad šios dr-stės 
tikslas ne su bažnyčioms kovot 
ir ne tikėjimą naikint, tiktai ligo
je esantiems pinigišką pašei pą 
duoti, ligonius prižiūrėti, mirusius 
atsakančiai palaidoti ir tautiškais 
reikalais užsiimti. Suprato nau
dingumą dr-stės, pradėjo prie jos 
rašytis, šiądien jau skaitom riti 
60 sąnarių. Pini|giškai stovime ne 
geriausiai, nes ęia klimatas ne
sveikas, daugumjas suserga karšt
ligėms ir drugiais, ypač vasaros 
laike, tai draugystė turi ligonius 
šelpti: per tai pinigai nesusideda.

30 d. gegužio dr-stė parengė ba
lių savo naudai. Susirinkę link
sminosi gražiai, be vaidų ir bar
nių. Gryno pelno atliko $58-00 iš 
ko $5.00 dr-stė paskyrė S. L A. 
tautiškam namui. Pinigus pa- 
siuntėm S. L. A. kasieriui J. Skri- 
tulskui.
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A. Bajoras.
Dr-stės sekretorius.

IŠ BENLD, ILL.
Šitose aplinkinėse yra tik an

glių kasyklos. Darbai šiuom 
kartu sumažėjo: dirba 4 dienas 
sanvaitėj. Uždarbiai ne blogiau
si. Darbas sunku gauti.

Lietuvių yra diktas būrelis, bet 
jų supratimas neaugščiausiai pa
kilęs. Skaitančių naudingus raš
tus čia mažai. Užtai nėra tos 
sanvaites, kad nebūtų lietuvių 
provos teisme. Nevienas teisme 
užmokėjo jau desėtkus dolianų- 
Dirbam sunkiai pavojingiausiu^ 
darbus, o sunkiai uždirbtus pini
gus mokame svetimiems, kurte 
ne padės mums, nesumažyš mtt- 
sų vargų. Toks mat musų su
pratimas.

2 d. berželio atsibuvo čia trejos 
krikštynos lietuviškose šeimynO' 
se: pas Baltruj, Grinevičių. Ma
tulaitį. Buvo užmanyta sudėti 
kiek aukų sušelpimui.^kovojančių 
už musų tėvynėj laisvę. Surink
ta $7.60 (aukauiojų^yardai ir j? 
aukos pagarsintos k|taj vietoj. 
Red.). Pinigus tuos siunčiame 
“Lietuvos” redakcijon; padalina
me juos pusiau: $3.80 paskiria#* 
kankiniams, o $3 80 revoliucio
nieriams L. S. D. P- Auka*®* 
siems ištariame širdingą ačiū-

Kasparų Juozas. ,

pral 
. nen; 

dar! 
Ha) 
tinti 

Ilėjir 
tno 
H, 
ne i 
ik i r 
čios 
kap 
gęs 
sirii 
syn 
gu 
bet 
do. 
’ ? 
Suk 
i111 y 
! luo

I 
niu 
kos 
gar 

| tnu 
gui 

I per 
gai 
šių 

I Rki

I 
aus 
Pri 
ris

į



,YNO. N. Y. 
iturinčių lietuvių

f.
P’ame : 
ta niu,

r

tBROOKL 
as pasitu

g čia draugyštėlę uždėjimui 
to uždarbį nutarė ap- 

ol varguolių ir 
į įietnviai padarytų 

riedami iš krautuvės rci- 
ĮSfris; tikimės, kad čia 

kaip pas žyd,.
| \ enckus.

|se PM 
I
I vie- 

kiek 
h ken- 
Įntinių. 
pėmus

UŽ-' 
P (au- 
Pagar- 

Pini- 
s kan- 
P juos

kas.

• N.

l°0, ir

■ė mo.

pra
augai, 
nese-

3 ru- 
’ti, nė 
ų kai- 
matiz- 

Trįs 
suma
ls, su- 
ir su- 

Su- 
liuosų 
ių lie- 

Da- 
stučįa 
jumas 
vardą 

‘t u vos ■ 
(išpa- 
li turi i 
iš pra- 
eviais, 
tusius 
, kaip 
os 15 
ui bė- 
[r-stės 
kovot 
i ligo- 
išelpą 
tįsius 
iškaiš
nau- 

ie jos 
1 virš 
ne ne 
s ne- 
caršt- 
saros 
onius 
deda, 
ė ba- 
link- 
bar- 

00 iš

jjpHILADELPHIA. PA.
- d*ly’e . an' 

nusitvėrė nauja I.ietu-
Tįrijinė bendrovė: jos mie- 

Et įsteigti atskirų lietuvišką 
iJiatns, koncertams, tea- 
ir kitokiems pasilink<mini-

Ačiui geram u/vedimui,
^,vė jau pastūmė darbą pir- 
*Lį$rinko komitetą vedimui 

davė vardQ istcis‘a;
* n»mni “Lietuviškas Muzi- 
įįas Namas“; pirko žemę gra- 
CįiMto dalyj ant Atlegheny 
įį šalia Gedimino Kliubo už- 
į^oo. Paėmė advokatą, išdir- 
^ni charterio ir akcijų’bendro- 

Aprinktas komitetas darbuo- 
į^be pailsio; užmanymui prita- 
£apsigyvenę šiame mieste lie- 

perka akcijas ir kun. Dum- 
5^ garsina susirinkimus ir ragi- 
»visus prisidėti prie to darbo.

Toje dalyje miesto jautėsi rei- 
Įulas namo, peš daug lietuviškų 
jrtflgysčių kasmet daro balius, 
bjacertus ir kitokius pasilink^mi- 
flimus; nemanai sukemša* sunkiai 
uždirbtų savo centų Į svetimtau
čiu kišenius. Jeigu musų žmone
lę noras nepereis j nenorą, tai 
greitu laiku Fhiladelph’-’*-’ 
Javo lietuvišką narni 
kozną seredt

, tai 
kiečiai turės 

Bendrovė 
vakarų laiko susi- 

■mino Kliube ir pri-

bėjo apie prie-

svetimus kra-

: Antanas Gudaitis.

(Sekr. Bendrovės. 
JlįįįSS? f L' . • ■ ’

Iš PATERSON, N. J.
Atersono Lietuvių Skaityklos 

Dr-stė, 30 d. gegužio parengė pra
kalbas. KalMtojai buvo: J. Gri
nius ir J. Sukis išį Brooklyno. 
Prakalbos prasidėjo 7 vai. vaka
re ir traukėsi iki 10 vai. Žmonių 
susirinko pusėtinas būrelis ir visi 
laike kalbu ramiai užsilaikė.

Pirmiausiai kalbėjo J. Sukis. 
Savo kalboj nurodė) jis pažemini
mą iip skurdą darbininkų ; pade j i-

1 mą nrasų tėVynės: kaip ten buvo 
į persekiojami musų kalboj raštai. 
1 kaip broliai kovoje), kol atgavo 
. tiesą šviestięsi prigimtoj kalboj. 
| Priminė ir judėjimą tarpe moterų. 

Aiškino reikalingumą ir naudą 
^skaityklų. Toliau aiškino kapita
listų paslaptis, jų veidmainiavi- 

kaip jie moka išnaudoti dar-
nkus. Kaip darbininkai turi 
tisu kapitalistais; aiškino, 

kad darbininkams reikia organi- 
taotis, kadangi ir kapitalistai or
ganizuojasi. Kalba jo susirinku
siems patiko, ką rodė rankų ploji
mai.

Grinius pirmiausiai aiškino, ką 
reiškia 30 4. gegužio (kapų puo
šimas t. Tųliau ka
žastis tėvynės apleidimo, kodėl 
lietuviai kraustosi
stos; nu 
ėėjų pasu
ietims reikia prieš juos statyti vi- 
86 pajiegas Paskui kalbėjo apie 
Palietą nekaltų žmonių kraują 

I Gandingose karėse; priminė ir 
r darbininkų vadovus — Moyer’ą, 

Ę*jwood'ą ir Pettibone, apkal- 
| fotus be pamato ir pasodytus ka- 

lėjiman. Aiškino reikalą suteiki
mo moterims lygių su vyrais tie- 

I 8tb ko šios dienos tiesų dirbėjai 
[ * nori joms pripažinti. Priminė 

•ktrtumą ierp Christaus bažny- 
B^'Kąjdieninės, kuri pastojo 

pagelbininke. Užbai-
K folblž Grinius davė tiesą su- 

ĮjBtasiems statyti kokius klau- 
■^^^re^alauti paaiškinimų, jei- 

kalboje buvo ne aiškaus, 
•^Patančių klausymus ne atsira- 

I
J SAMru kartu trumpai kalbėjo J. 

vodingumą visokių luo- 
, fosupratimą augšte.-nių 

Į ®omų Amerikos moterų. >
į baigus kalbėti Šukiui, Gri-

! aPyskaitą Ameri-
Į^. fotuvjų suaukautų pinigų, pa- 
^^BB^jSkarde’’. Aiškino naudą 

aukų ir jų reikalin- 
dienas iš draugų perėjo 

surinko $0.06; subatoj 
71 5<*' iš viso Pa‘ 
r®' Sirvydui. Pinigai pa-

linėjo yvairių skriau- 
imus ir aiškino, jog
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L^*&?faciją minėtu kalbėtoju 
^^ėjčia kuopa L. S. S. Am. 
r.Si *|*3 ypatų abiejų lyčių ;

Pr’gulintj moke-

Jonas Zdanis.

GYVYBft.
Kas tai yra gyvybė, sunku iš

aiškinti. kaip sunku pasakyti kas 
yra vėlė. Nė gyvybės, nė vėlės 
męs nematome, ne galime paimti, 
t rankas.negalime jų ištirti. M a to
ne vien gyvą kūną, jame matome 
gyvybės apsireiškimus, -žinome, 
maž daug prie kekių aplinkybių 
ėyvybė laikosi, c prie kokių ji bai
giasi ir kūnas numiršta, pradeda 
dalintiesi j tuos sudėtinius, iš ko
kių yra pasidaręs.

Žinome, kad žmogus be smege
nų begali gyventi, bet mokslinčiai 
antai varlėms išėmė smegenis ir 
varlės be smegenų gana ilgai gy
veno. šiltakrąujai sutvėrimai 
daug lepesni, bet ir jie, nukirtus 
galvą, gana ilgai užlaiko gyvybę; 
greičiau jie miršta, jeigu susilaiko 
pritekėjimas kraujo j širdį. Ka
reiviai žino, kad žmogus su nu- 
trakta kanuolės kulkos galva 
ne tuojaus puola.

Žemesnio skyrio sutvėrimai tu
ri dar didesnį gyvingumą. Bakte
rijos antai ir veisiasi tokiu budu, 
kad nuo vienos atsikiria dalis ir ji 
pradeda gyventi teip jau, kaip ir 
ta, nuo kurios atsiskyrė. Tos vei
slės organiškus kunus galima su
kapoti, bet jie gyvybės nežudo, 
priešingai, iš sukapotų dalių pasi
daro nauji individualai. Pakirstas 
lapuotas medis, jeigu šaknyse yra 
pakaktinai gyvybės, atželia; iš
nyksta ir nudžiusta tik seni, kurių 
pajiegos jau gyvenimo sunaikin
tos.

Iš kur todėl atsirado gyvybe? 
Be ^bejonės ji turėjo atsirasti iš 
medegos esančios pasaulėj. Jei
gu gi ji yra pasidariusi iš mede
gos, tai ji nenyksta: kaip medega 
yra amžina, teip ir gyvybė.

Pusė amžiaus atgal net moks
linčiai mane, kad gyvybė, taigi gy
vi daiktai gali atsirasti pats per 
savę. Buvo laikai, kad mokslin
čiai savo laboratorijose bandė pa
daryti gyvus daiktus. Maišė jie 
visokias medegas, o kad tokiuose 
sumaišymuose atsirasdavo viso
kios bakterijos, pelėsiai, net kir
mėlaitės, tai manė, kad gyvybė at
siranda pati, be tėvų sėklos. Bet 
paskui susekė, kad sumaišyme bu
vo visokių gyvūnų kiaušinėliai ir 
sėklos, iš kurių išsivystė kirmė
laitės, bakterijos ir pelėsiniai gry
beliai. Prancūziškas mokslinčius 
Pasteur, gerai apsaugojęs nuo 
kiaušinėlių ir sėklų, persitikrino, 
kad sumaišymuose gyvybė nė jo
kia neapsireiškia. Taigi jis pada
rė išvedimą, kad gyvybė negali 
darytiesi be gyvų daiktų sėklos, 
nieks neatsiranda be vieno ar 
dviejų tėvų.

Paskutiniuose vienok laikuose 
tūli mokslinčiai pradeda neužsiti- 
kėti Pasteuro išvedimais. Vienas 
angliškas mokslinčius neseniai pa
garsino, jog po radiaus įtekme že
latinoj atsiranda maži gyvi daik
tai, kurie auga ir veisiasi; kiti vie
nok mokslinčiai, darę panašius 
bandymus, užgynė tą ir netiki, 
kad tas butų galimu.

Kcno todėl teisybė? Kad ant 
to atsakyti, reikia pirma žinoti, 
kas tai yra gyvybė, kaip ją gali
ma pažinti; kaip ji apsireiškia?

Mokslas ant to neduoda ganėti
no atsakymo. Mes gi pamatome 
tą gyvybę mums žinomuose gy
vuose daiktuose. Žinome, kad 
gyvi daiktai kruta; jeigu pasi
liauja kūno krutėjimas, laikome 
jį numirusiu. Bet žinome ir ne
gyvus krutančius daiktus: pav., 
mėnuliai, planetos kruta, atlieka 
tolimas keliones, o vienok jos ne
priguli prie gyvų daiktų; teisybė, 
ant planetų gali būt gyvybė, bet 
pačios planetos, prie kurių priguli 
musų žemė, juk ne gyvos.

Žinome teipgi, kad gyvi daiktai 
turi šiokią tokią pajiegą, gali at
likti darbą, bet tas teipgi nėra dar 
gyvybė: žinome ne gyvas elektri- 
kos, šilumos ir chemiškas pajie- 
gas.

Pritraukimas ir atstūmimas, 
meilė ir neužkanta, tai teipgi gy
vybės apsireiškimai, bet teipgi ži
nome, kad vienoda elektriką elek
trizuoti daiktai atstumia viens ki
tą, o elektrizuoti priešingoms, 
kaip gyvų sutvėrimų priešingos 
lytys, viena kitą pritraukia.

Visi gyvi kūnai turi atsakančią 
organizaciją, gyvi daiktai turi or
ganus, o juos tveria celės. Bet ir 
negyvi daiktai turi organizaciją, 
antai tūli mineralai susideda iš 
gražių krištalų, tik žinoma, tie 
mineralų sudėjimai neteip painus. 
Praščiausios gyvų daiktų celės 
labai painios, jų išsivystimui rei
kėjo gal milijardų ‘metų. Mok
slinei^ laboratorijose tokių bandy
mų, kurie gal turėtų trauktiesi 
tūkstančius, gal milijonus metų, 
atlikti negalima.

Tvirtinimas todėl, kad gyvyb, 
pmdo tik gyvybė, yra teisingas 
>et tą reikia suprasti teip, kai* 
gyvybė yra besilavinimu, besior 
ganizavimu negyvos medegos,kad 
ji pasidarė iš tos negyvos mede 
gos,tik tokiam besidarymui reikė 
jo milijardų metų; gyvybė todėl 
yra visame, kas yra pasaulyj.

Svietas todėl yra vienas, nėra 
jame nė jokių šuolių, nė rubežių. 
nėra rubežių terp mirties ir gyvy
bės.

Gyvenimas gyvūnų ir žmogaus 
yra Čielos draugijos gyvenimu: 
pasimirus žmogui, miršta visa 
draugija susidedanti iš milijonų 
suriedančių jo kūną celių, bet lie
ka visokios gyvybės sudėtiniai, 
elementai, taigi medega; kadangi 
medega, kaip jau sakėme, nenyk
sta, todėl ir gyvybė negali išnyk
ti ; medega gali susijungti su kita 
gyva medega ir gali sutverti nau- 
H RyvQ organizaciją; išnykus gy
viems daiktams ant žemės, jie 
gali atsirasti ant kitų dangiškų 
svietų.

Taigi nėra rubežiaus terp gy
vybės ir mirties. Visi daiktai gy
vi; gyva gi medega, iš kurios da
rosi visi daiktai, yra visur.

7" jrį
" STREIKAS.

Parašė Br. Vargšas.
Jis sėdėjo pasirėmęs ant rankų 

ir kaipi užmirusioms akimis žiu
rėjo į gulintį ant lovos ligonį. Jo 
galvoje skrajojo sunkios, sumišu- 
sios mintys apie rytojaus dieną. 
Ligota, jokio darbo negalinti dirb
ti, šeimyna iš aštuonių ypatų, iš 
kurių kiekviena žiurėjo į jojo ran
kas ; ilga ir sunki liga vyriausiojo 
sunaus, kuriame matė savo penė
toją jo' gįslomis atsisakius tarnau
ti, ilga bedarbė — tas viskas teip 
sunkiai* atsiliepė ant jo sveikatos, 
kad iš gražaus, tvirto vyro, liko 
pageltęs, sudžiūvęs žmogelis, ku
ris sėdėjo ir mąstė, nerasdamas 
rimto galo savo suirusiose min
tyse. Nebėra to linksmumo, ne
bėra tos spėkos ir energijos, 
džiaugsmo ir meilės, nemalonu 
jam griebti į savo dideles, pajuo
dusias rankas, mažą kūdikį, šo
kinti jį ir bučiuoti. Nerėkauja 
apie stalą tie. maži sutvėrimai, ku
rie atnešė jam, drauge su vargu, 
daug laimės, tada, kada jis parei
davo nuo darbo ir kada žinojo vi
si, kad tą sąvaitę vėl bus turtin
gais, vėl sulauks tos dienos, kada 
pareis su sąvaitės uždarbiu. Ne
bėra dabar to visko.... Nešoki- 
nėja apie jį jo kūdikiai, pati, pri
klaupusi ant vieno kelio prie ser
gančio vaiko lovos, karčiai raudo
ja, ant stalo sudžiuvusi duonos 
pluta, o jis pajuodęs, sėdi ir mą
sto, ką jam daryti? Apmesti vi
ską į šalį, užmiršti draugus ir vie
nybę, eiti atgal prašyti darbo? Ar 
ilgiau kęsti badą, žiūrėti į ašaras 
pačios ir vaikų, laukti, kada užges 
ta maža, nieko nekalta esybė be 
daktariškos pagclbos? Jis jaučia, 
kad visa kaltė puola ant jo, kad 
jis už viską turės atsakyti, nes 
būdamas maitintoju šeimynos, 
marina ją, laukdamas užsibaigimo 
streiko, — ilgo, milžiniško strei
ko. Ar eiti ir pasakyti - sądrau- 
gams, kad jo šeimyna miršta‘ba
du ir kad ilgiau kęsti nebegalima? 
Pašelpinė kasa galutinai išsemta, 
didelė organizacija kas dieną lau
kia pranešimo, kada atstovai pa
sakys: “einam jau dirbti’’. Visi 
jie laukia, o pasekmių streiko ne
simato.

Greitai pašoko nuo kėdės, su
griebė seną skrybėlę ir išbučiavęs 
visus, išėjo per duris, už kurių 
dar ilgai stovėjo, nežinodamas 
kur eiti, ko jieškoti. Užsidėjo 
skrybėlę, pratrynė akis ir drąsiu 
žingsniu ėjo dirbtuvės link, kurio
je jis dirbo kaipo pečkurys. Grei
tai iš užkertės pasirodė pažįsta
mas —, gerai pažįstamas užvei- 
zėtojas. Pečkurys staptelėjo už 
miršęs viską, ką paliko namieje, 
jau norėjo žengti pirmyn, pasi
kalbėti su užveizdėtoju. Pamatė 
jo rankoje revolverį su pakeltu 
gaiduku, kuris galėjo suteikti jam, 
alkanam ir suvargusiam, paliuo- 
savimą nuo visų vargų. Tas į- 
rankis rankoje užveizėtojaus ga
lėjo paliuosuoti jį nuo visų vargų, 
nuo žiūrėjimo į tą paveikslą, kokį 
paliko namieje, suteikti jam ra
mumą ant visados.

— Eik šalin, arba šausiu! — 
sušuko užveizėtojas.

— Aš su šeimyna mirštu badu, 
dėlto norėjau su tamista pakalbė
ti, — drąsiai atsakė jis.

— O, tai tu čia Jonai? — Pasi
tyčiodamas,paklausė užveizėtojas. 
— Negerai, labai negerai, kad tu 
su šeimyna neturi ką valgyti, bet 
kas kaltas?

— Sakykit, ar duosite įdirbą ?l 
— rimtai užklausė Jdhas.U”

— Tau darbo duoti nenorėČia 
ies tu buvai didžiausiu Utirstyto- 
;u, bet užmiršiu tą. —- Trr gera* 
larbininkas; man tdkių t reikia 
Ateik rytoj iš ryto apie antrą va 
landą, o aš nusiųsju Jdarb^.

— Gerai, — .atsakė Jonas ir 
teip pat greitu žingsniu ėjo namų 
link.

Tas, kuris visados buvo pavyz
džiu čielai dirbtuvei, tas, kuris vi
sados šaukė visus darbininkus 
prie vienybės, tas, kuris dar vakar 
ant susirinkimo karštai reikalavo 
toliau stovėti, tvirtydamas, jog 
nuveiksime piniguočius, tas, kuris 
visiems mokėjo suteikti ne
matomą spėką, ėjo prašyti dar
bo, pats ■ laužydamas savo žo
džius 1

Pasodino jį užveizėtojas į ka
rą, kuriame buvo jau daug žmo
nių jo pasamdytų ir jie .visi įėjo 
per didžiuosius vartus j dirbtuvę. 
Matė Jonas per karo plyšį, kaip 
visi pažįstami draugai dideliu bu
riu stovėjo prie vartų ir įdubu
sioms akimis lydėjo karus,’ einan
čius už aptvėrimo. Gal jie ne ma
nė kad tuose karuose ne tik, kad 
važiuoja nauja spėka, nauji dar
bininkai, bet ir jų karščiausias ir 
ištikimiausias draugas Jonas. 
Vieni, rankose užpakalyj sudėto
se laikė akmenis, kiti,kaip sargai, 
vaikštinėjo nuo vieno galo aptvė
rimo prie kito, saugodami, kad ne 
butų atgabenta nauja spėka, su 
kuom drauge žūtų ir jų išlaimė- 
jimas.

Viduryje rado Jonas, paprastą 
tvarką. Visur pilna žmonių, vi
sur visi dirba, čiela dirbtuvė dir
ba, nepaiso to, kad už vartų sto
vi išalkę žmonės, laukdami laimė
jimo. Iš senų darbininkų nė vie
no nebuvo. Visur nauji ir nauji, 
visi pasirengę, sumušti už vartų 
stovinčius ir dirbti čia tol. kol ne
ateis kiti dar pigiau už juos dirbti. 
Kadangi specijališko mašinisto 
nebuvo, nes tie, prigulėdami j są
jungą, neis dirbti, todėl užveizė
tojas, priėjęs prie Jono, pranešė 
jam, kad mašiną atiduoda ant jo 
rankų, nes tiek metij btrivęs peč- 
kuriu, spėjo išmoktKįek, kiek rei
kalaujama paleidirtMii ir sustab
dymui mašinos. Prasidėjo dar
bas, senas, sunkus, paprastas dar
bas, už kurį galėjo Jonas išmaity- 
ti savo šeimyną, kas dieną dvyli
ką valandų prakaituodamas prie 
milžiniškos mašinos, supildamas 
kas dieną į jos bedugnę gerklę 
šimtus pūdų anglių.

Pakilus saulei, buris darbininkų 
prie didžiųjų vartų augo. Ir kaip 
jie visi nusiminė, kada šeštoje va
landoje, baisiu >r Ralingu balsu 
sušvilpė mašina. Visuose kraš
tuose girdėt buvo užimąs ir bil- 
dėsis ratų, sunkus vienas po ki
tam, mušimai kūjų, durnai veržė
si iš kamino ir vienodai pūkšnojo 
į augštį baltas garas. Darbinin
kai įėjo nepastebėti pažiūrėti, ar 
dirbtuvė jau iš tikro dirba. Lyg 
netikėdami tam kas jau yra, dar
bininkai ilgai stovėjo, nužudę pa
skutinę viltį, prislėgti nužemini
mo, keikdami visus tuos, kurie 
prie to juos pastūmėjo, štai, nu
sistebėjo visi, pamatę’lipant per 
augštą aptvarą Joną, visą juodą, 
be kepurės, su linksmu veidu, iš
keltus į vieną ranką, lyg duodant 
ženklą, kad visi tylėtų. Nieks ne
pasijudino iš vietos, visi stovėjo, 
negalėdami suprasti to, kas de
dasi.

— Draugai!,—sušuko Jonas, — 
dar minuta ir musų išlaimėta!

Vos spėjo ištarti tuos žodžius, 
subildėjo garsus šūvis, nuo kurio 
net žemė sudrebėjo ir debesys ga
ro ir dulkių pakilo augštyn.Spro
go pečius.... Vėl visur tyla.... 
Sustojo ratai, nustojo mušimai 
kūjų ir vėl su vilcia krūtinėse, 
garbindami Joną, visi išsiskirstė.

Kitą dieną duoda žinią, kad 
darbdaviai ant darbininkų reika
lavimų pristoja ir darbas bus pra
dėtas.

Kaip džiaugėsi, Jonas, kad išgi
jo ir sergantis sųųus.Vęl visi buvo 
sveiki ir linksmi, d jis(parnešdavo 
daug didesnę algą. Kalbėdamas 
su vaikučiais, kurie apstodavo jį 
parėjus iš darbo, Jonas sakydavo 
• • \ f) l ’jiems:

— Vienybėje ^ah^, vaikučiai 
manol ....

Priklios valandos.
Parašė Paul Marguerite.

Laukiau ant gelžkelio stacijos 
mano draugo Revolo. Trūkis ant 
galo atbėgo į staciją. Pradėjau 
dairytiesi, jieškodamas terp lipan
čių iš vagonų pasažierių mano 
draugo. Atsistojau prie durų vie

no vagono ir tėmijau išlipančius 
iš trūkio žmonis; Pirmiausiai iš
lipo riebus ponas su išpusta mote 
re ir dviem labai riebiais vaikais 
Visi nešė pundus ir ranki 
tęs skrynutes. Paskui, sunkiai 
lipdama vagono trepais, į išsirito 
<tora ne^iotė su riebiu vaiku ant 
rankų. Toliau geležinkelio tarnai 
išnešė klėtką su paukščiais ir 
siuvamąją mašiną. Ant galo nuo 
trepu nušoko riebus šuva ir pra
dėjo tuojaus raižyties ir žiovauti. 
1 uom 1aik vagono duryse pasiro
dė Revol, kuris šiądien pasirodė 
labiau negu paprastai sudžiūvęs. 
Dasilytėjęs rankos, patėmyjau, 
kad ji būva nepaprastai karšta ir 
drebėjo.

— Vargše Povile! — tariau — 
gailiuosi tavęs iš tikros širdies... 
tokia draugystė.

— Bet, ne, ne! — sušuko. — 
Nesigailėk manę. Aš mano vėlėj 
laiminu šituos žmones. Kad tu 
žinotumei, su kokiu palengvinimu 
žirėjau į juos, jiems įeinant į ma
no vagoną. Sveikas jų išveizdis 
veikė kaip vaistas po atsitikimo 
su bepročiu, kuris galėjo manę 
užmušti ir čiclą valandą išlaikė 
prieš savo revolverio vamzdį.’ ,

— Beprotis? — paklausiau žin
geidžiai.

— Teip, beprotis, visai tikras 
beprotis! Papasakosiu tau viską 
vežime. Dabar norisi ir man 
juoktiesi iš to visko, bet tąsyk...

Pasisamdėme vežimą ;ir kaip 
tik pasikrutinome iš vietos, Re
vol pradėjo savo pasakojimą.

— Sėdau Laroche į vagoną pir
mos kliasos. Priešais kerčioj sė
dėjo tik vienas pasazierius ir žiu
rėjo per langą.

Trūkis pradėjo eiti, pasažierius 
atsikreipė. Nežinau kodėl, bet jo 
pažiūrėjimas ir nusišypsojimas 
padarė ant manęs labai nemalonų 
įspūdį. Pailgas, truputį kreivas 
veidas, užbaigtas buvo perskelta 
ožio barzdute, galva visai plika, 
aštriai viršui užbaigta; akys ža
lios ir rūgštūs juokas reiškė kokį 
ten neramumą. Bet visgi iš syk 
supratau, kad nori būti labai pri
laukus ir švelnus.

— Ar jums kvapas ne kenkia? 
— paklausė manęs.

Maniau, kad klausia manęs 
apie tabako kvapą ir kad nori už
sirūkyti. Atsakiau ne-aiškiu mo
stelėjimu kaip ir jo klausymas, 
kadangi mačiau, jog rankoj netu
rėjo nė papierosb, nė cigaro.

Vėl paklausė labai švelniai. ,
— Jaučiu musių kvapą. Nesa

kau, kad tai butų nemalonus, 
vienok reikia priprasti. Ar jus 
daktaras?

Papurčiau galvą, užgindamas.
Rodėsi, kad man nepatikėjo. 

Žiurėjo į manę su neužsitikėjimu 
ir tarė:

— Esmi daktaru! Ilgus laikus 
dariau mėginimus ir tirinėjau 
kvapą tų lakiojančių sutvėrimė
lių ;jie vien manę užima, kadangi 
krutėriruąs jų sparnų kvepiančio
se vilnyše susmulkina skystimą. 
Susekiau įstabius daiktus: lakštin- 
galo kvapas biaurus, žmonės gal 
ne norės tikėti. Maloniausias 
kvapas yra paukštelių kolibrų.

— /^ha, — tariau, nuduodamas, 
kad tas manę užima, balse vie
nok skambėjo neramumas.

Ištikro buvau truputį neramus. 
Pažiurėjau per langą, trūkis bėgo 
greitai. Pažiurėjan į geležinkelio 
plianą: per visą vąlandą nė jokios 
stacijos. Akimis jieškojau aliar- 
mavimo prietaisos. Ant nelai
mės, buvo ties galva nepažysta
mojo. Jo akys, tėmyjančios ma
rio žiūrėjimus, pamatė mano pa
žiūrėjimą aliarmo prietaisos link.

Piktumo kibirkštys uždegė 
jo akis. Tarė į manę pertikrinan
čiu balsu.

— Jus esate daktaras!
— Bet ne, jtiom ne ėsu.
— Tai kodėl — paklausė su 

įstabia logika, kokią kartais ma
tome pas bepročius — tai kodėl 
žiūrite į aliarinavimo prietaisą?.

Atsegė ploščių, labai gražų, su 
kailine apikakle ir iš kišeniaus iš
ėmė revolverį — buldogą.

— Ar jus esate daktaras?
— Ne! — sušukau su tikru at

virumu ; kartu atėjo man į mintį 
šokti ant jo ir atimti iš rankos 
ginklą. Girdėjau vienok daug apie 
neišpasakytą drūtumą bepročių 
atakų laike, todėl pasiryžau jį nu
raminti švelnumtr.

— Taigi jus esate beprotis. 
Gaila man jus.

— Ne mėgstu bepročių — pri
dūrė greitai, —r O vienok darbuo
juosi, norėdamas • sumažinti jų 
kančias; turiu .per gerą širdį. 
Tuom tarpu ant mano galvos guli 
likimas 4627 tokių nelaimingų. 

Persiprašau, ne.... 4626..v. už
miršau mat, kad vienas numirė.

— Ar numirė? Ir kokiu budu?
— paklausiau, nuduodamas lyg 
tas manę labai užima, nors Jštik- 
ro tas man visai nerūpėjo.

— Visai paprastu .... nušo
viau jį. *

Patraukė revolverio spaustuką 
ir iššovė per langą.

— Tokiu budu — užbaigė vi
sai ramiai. .

Paskui vėl atsikreipė j manę, 
vis laikydamas nukreiptą į manę 
revolverio vamzdį. Vagone pasi
rodė melsvi durnai. • Šūvio balsą 
uždengė baladonė bėgančio trū
kio.

— Sakau tai jums parodymui, 
jog visai nesibijau bepročių. — 
tęsė toliau. — Gal jus malonėsite 
uždainuoti man kokią operos ari-

— Ne moku dainuoti — atsa
kiau.

— Ne teisybė! — suriko. — 
Moki, tik loši su manim komedi
ją. Bet aš neštukavoju. Prašau 
nežiūrėti j aliarinavimo prietaisą. 
Žinokite, jog kitam vagone nieko 
nėra; persitikrinau apie tai pirma, 
negu užėmiau vietą vagone. Pra
šau dainuoti.... -mėgstu muziką 
ir dainas!

Nukreipė vėkį manę revolverio 
vamzdį, tardamas:

— Pradedu skaityti iki dešim
čiai : vienas, du, trįs ....

Nesulaukiau septynių ir visa 
gerkle pradėjau dainuoti ariją iš 
“Gražios Helenos”.

Beprotis į taktą lingavo galva 
ir rodė didelį užganėdinimą.

— Ne blogai, ne blogai — pa
sakė ant galo po antram kupletui.
— Bet ar jus mokate lakioti?

Žiurėjau į jį iš baimės plačiai 
atidarytoms akims.

— Lakioti ~ aiškino, rodymas 
pirštu — lakioti ore?

Mąsčiau, ką atsakyti. Ant galo 
nusprendžiau duoti priešingą at
sakymą, nors gerai žinojau, kad 
tas jį baisiai suerzįs. Urnai be
pročio akys užsidegė pasigyrimu 
ir pasigailėjimu.

— — O aš moku, — tarė.
Blykstelėjo man vilties spindu

lys ir maniau išto pasinaudoti. 
Nudaviau, jog nusistebėjau.

' — Tas pereina galę paprastų 
žmonių — traukė su pasididžia
vimu. — Jus gal nė nemanėtejcad 
kalbate su žmogum, kuris..........
Gal manėte, jog kalbate su papra
stu saugyriu, asilu.... Nesigin- 
kite; turėjote jus tokią mintį, ma
tau ją, fiut!

Bum! — atsiliepė šūvio balsas.
— Tai jūsų mintis, lekiant ją už
mušiau.

Ant syk susiraukė.
— Prašau ne bandyti su ma

nim tokios kalbos!
— Bet jus kalbate apie lakioji- 

mą ore — pasidrąsinau. — O! 
kaip aš bučiau laimingu, jeigu 
gyvenime galėčiau ką nors pana
šaus pamatyti. Koks tai stebu
klingas išradimas! Kad tai aš ga
lėčiau pamatyt!.. ..

Tryniau rankas iš džiaugsmo. 
Bebrotis žiurėjo į manę su pasidi
džiavimu.

— Ar jus iš tikro norite pama
tyti, ar ištikro?.... Tai žiūrėkite.

Pasilenkė, atidarė vagono duris, 
atsistojo, vienok apsidairė, pažiu
rėjo, neištikimai ir paklausė:

— Ar jus esate daktaras?
Kokia tai beviltis; susimaišiusi 

su baime turėjo pasirodyti ant 
mano veido, nes jam manęs pagai
lo. —

— Nepykite ant manęs. Jus 
ne daktaras, matau tai, jus papra
stas beprotis. Ar jus žinote, kad 
aš išsimokinau lakioti vien norė
damas padėti bepročiams, kad 
juos ištraukti iš aplikybių juos 
kankinančių. Mano išradimas tu
ri gelbėti žmogų, kokį paprasti 
žmones bepročiu vadina .... ne
turinčiu proto. Tuojaus iššoksiu 
iš vagono. Pamatysite, nulėksiu 
pirm trūkio, ir pirma negu jus 
busiu ant stacijos....

Man jo pagailo. Stovėjo atida
ryto vagono tarpduryj. Trūkis 
bėgo. Akys jo, nors jose ne daug 
buvo mislių, buvo pilnos gerumo.

— Palaukite — surikau: —Aš 
tikiu jums, tikiu žodžiams, bet ki
ti žmonės, minios .... Atvažiuo
sime ant stacijos ....

Beprotis pažiurėjo į laikrodį.
— Už dešimts minutų.
— Atvažiuosime ant stacijos... 

ten jns ant galo iššoksite ir pra
dėsite lakioti ore, o visi puls ant 
kelių. Stacijos viršininkas išmes 
augštyn savo raudoną kepuraitę 
su auksiniu kaspinu, o aš šauksiu: 
“bravo, bravo!“

— Teip, teip, — sušuko bepro
tis — užveizėtojas, raudona ke

purė .... bravo .... lekiu
Ir iš džiaugsmo nusiavė čebatu/ 

ir išmetė per langą, teipgi kelne^ 
kepurę. Tuom pačiu keliu nuva
žiavo pančiakos ir apatinės kel< 
nes.

— Nežiūrėkite j mano kojas — 
tarė man, užtraukdamas ant ke
lių marškinius — žmogaus pažiū
rėjimas teršia.

— Bet turite pripažinti, jog tu
riu gražias kojas — pridūrė su pa
sigyrimu.

Trūkis atbėgo ant stacijos ir su
stojo.

— Štai dabar — tarė beprotis,
— o kaip daug žmonių! Matau 
ir stacijos užveižėtoją su raudona 
kepure. Tėmykite! Jau lekiu!

Iššoko ir įpuolė tiesiok į rankas 
dviejų sargų*1r daktaro, kurie, da- 
žinoję apie jo pabėgimą, laukė 
ant stacijos. Mačiau dar jį besi
ginant, mačiau nuogas jo kulnis 
ore; ant galo jį nuvedė.

— Ir tąsyk — užbaigė Revol
— ta riebioji šeimyna su visais 
savo daiktais uškimšo vagono rui
mą. Su džiaugsmu padėjau sėsti 
ant suolo nešiotei, glosčiau šuns 
nugarą, kurio geros, žmogiškos 
akys ramino manę po visų tų atsi
tikimų.

1S Y1S0R.
IĮ Maskoliškos durnos Brin

kime 14 d. berželio Stolypln pa
reikalavo prašalinimo visų 65 so» 
cijal-demokratų partijos atstovų 
ir pritarimo suareštavimui 16 tos 
partijos astovų; terp tų yra Kau
kazo atstovai: Cereteli ir Dzaja- 
ridze ir Latvijos Ozel. Stolypin 
apreiškė, buk socijalistai pasiren
gę išversti caro valdžią ir apgar
sinti respubliką. Paskui durna 
atlaikė paslaptą susirinkimą. Pa
slaptį policistai saugojo visus iš
ėjimus iš durnos, o kazokai stovi 
netoli. Gal randas mano areštuo
ti išeinančius socijalistus durnos 
atstovus? Matyt durnos dienos 
baigiasi. Demokratai, lenkai ir 
darbo partijos atstovai nutarė 
Stolypino reikalavimą atiduoti iš
tirti specijališkai komisijai, kas 
reikštų atmetimą rando reikala
vimo. Komisija išrinkta iš 22 
durnos atstovų; ji turi gerai ištir
ti rando suteiktus apkaltinančius 
dokumentus.

Kadangi VarŠavos opera pe
reituose metuose turėjo 208000 
rublių nepritekliaus, tai užveizda 
rando teatrų nutarė ant vienų 
metų visai panaikinti operą. To
kiu budu lenkai turės vienaitinį 
operos teatrą vien Lvove, taigi 
rusiniškoj buvusios Lenkijos da- 
lyj. Na, o lenkai teip giriasi mu- 
zikališl^umu, o neįstengia net Var- 
šavoj, mieste turinčiame arti mi
lijoną gyventojų, palaikyti operą. 
Tuom tarpu antai Vokietijoj mie
stai turinti 50000 gyventojų gali 
operą turėti, o Italijoj operų per
statymai būva net kaimuose. Ki
tąsyk, kada miestas buvo daug 
mažesnis, pastovi opera buvo ir 
Vilniuje, dabar, pasididinus mie
stui, užaugus gyventojų skaitliui 
iki 200000, operos nėra. Žengia 
mat viskas vėžio žingsniu.

j( Oficierai Cunard linijos gar
laivio “Tampama” atgabeno į 
New York žinią, buk Airijos pa
krantėse, vos 100 pėdų nuo laivo, 
jie patiko jūrių žaltį, kuris galėjo 
turėti apie 40 pėdų ilgio. Tuom 
tarpu mokslas laiko jūrių žalčius, 
arba panašius jiems sutvėrimus iš
nykusiais ant žemės paviršiaus. 
Pasakų apie pasirodymą jūrių žal
čių yra daug, tik gaila, kad tokio 
sutvėrimo nieks iš mokslinčių ne 
matė ir niekam ne pasisekė dar 
pagauti. Jurininkų pasakos nela
bai ištikimos.

|| Salos Barbados pakrantėse 
paskendo prancūziškas laivas 
“La Jalouse”. Prigėrė prie to 28 
ypatos, o tame 12 moterų ir vai
kų.

|| Profesorius Milano Polytech- 
nikos Murani ir Modenos uni
versiteto profesorius Patorzi 
atliko moklinčių susirinkime mė
ginimus su spiritistų “mediumu” 
Zuccarini ir susękė kokius ten ne 
paprastus apsireiškimus. Zucca
rini yra jaunas vyras. Darantis 
mėginimus profesorius su vienu 
pirštu galėjo jį pakelti ir nešioti. 
To ne gana, mediumo kūnas, pa
dėtas ant stalo, kįlo pats augštyn. 
Profesoriai netiki spiritizmui, bet 
negali išaiškinti, kokios pajiegos 
suaugusio vyro kūną teip lengva 
daro, kad jis pats kįla augštyn. 
Bet nėra abejonės, kad gamtoj 
yra dar pajiegos ir mokslinčiams 
nežinomos. . į



sidabro distrikte, KaJį IICobalt ____ _
nadoK atsirado prigaudinėtojai, 
l^Ūrie ne mažai jau turtingų žmo- 
nTų prigavo 
ėjo aikštėn, 
klose, kitur 
rinčios sidabrą žemės, užkasdavo 
ir pasiūlyt avo 
pirkti ir tai 
davo kasti,

kol jų prigavystės iš- 
Jie mat savo kasy- 

kur pirkę šmotą tu-

savo kastynes 
ne spaugai, bet duo

davo kasti, ėinoma, toj vietoj, kur 
buvo užkasta turinti sidabrą žemė. 
Tokiu budu, pasisekė ne vieną ne
turinčią vertės kasyklą brangiai 
parduoti.

| Londono laikraščiai gavo iš 
Paryžiaus tęlegramąį buk Euro
pos bankinihkai pradėjo tartiesi 
apie paskohįniiną Maskolijai 50 
milijonų rutylių auksu; ketvirtą 
tos sumos dalį žada duoti Ameri
kos bankininkai. Maskoliško ran
do. vienok Įagentas Rutkowskyj 
pagarsino, jog ta žinia neteisinga, 
Maskolija, girdi, nesirengia užru- 
bežiuose jieskoti paskolos. Iždo 
nepriteklius šiems metams siekia 
140 milijonų doliarių, bet užden
gimui nepritekliaus caro randas 
rengiasi išleisti vidurinę paskolą.

II $ulyg naujų Stolypino iš
dirbtų tiesų, visiems kraštams, 
iš kurių dumon atsiuntė daugiau
siai radikalų atstovų, ateinančiuo
se rinkimuose sumažintas atsto
vų skaitlius.. Rytinės gubernijos 
ir Siberija, tekančioj durnoj, ga
lės turėti, vietoj 54 tik 40 atsto
vų ; Lenkai, vietoj 36, galės turė
ti tik 12; Ki.ukazas, vietoj 29 tik 
10;. yra apskričiai, kuriems balsa
vimo tiesos atimtos, užtai apskri- 
čiams išrinkusiems konservaty
vus daleista bus rinkti daugiau 
atstovų.

|Į Dėl išvaikymo durnos labiau
siai nusiminę lenkai, tautiečiai, 
kadangi naujuose, ant kitokių pa
matų, rinkimuose jie nesitiki, 
ypač Lietuvoj ir Mažrusijoj iš
rinkti lenkus tautiečius. Visoj 
Lenkijoj atsibūva dabar kratos ir 
areštavimai. Į Varšavos aplin
kines sutraukta 300000 kareivių.

|Į Berlyno laikraščiai praneša, 
buk šią vasarą ant jūrių vėl susi
tiks. maskoliškas caras su Vokie
tijos kaiseriu. Maskolijoj Vo
kietijos cieoorių laiko už piktą ( 
dvasią labiausiai besipriešinančią 
suteikimui 
žmonėms.

|| Pasibaigė 
vidurinės Amerikos 
kų: Nicara£uos ir 
rašo, bet dabar užgimė nauja. 11 
d. gegužio Njcaraguos liuosnoriai 
ir San Salvadoro revoliucijonie- 
riai užėmė lįondurasui prigulintį 
miestą Acajutta. Į Mexiką atėjo 
žinia, buk Nicaraguos preziden
tas Zelaya jpreiškė karę respu
blikai Guateni;

|| Odesoj vėl neramu, laukia čia 
vėl žydų skerlynių, nors ir dabar 
juodalimčiai 
nėja einančius žydus, 
krikščionis ant žydų gubernato
rius Glagolev, kuris pagarsino, 
buk vienam 
nulupo odą n|io galvos.

Į Mieste Valdivia, respublikoj 
Chili (pietinėj Amerikoj), 13 d. 
berželio buvo 
drebėjimas, k 
geležinkelio tiltas likosi sugriau
ta. Prie to pražuvo penkios ypa- 
tos.

|| Turkijoj, 
grimzdo į žemę kalva ir ant jos 
pastatytas turkiškas kaimas su 30 
namų. Kokios priežastys tą pa
gimdė, dar tikrai nežinia.

[Į Dėl Stolypino reikalavimo 
išmesti iš dutnos socijalistų par
tijos atstovus, socijalistų partija 
rengiasi apšaukti visuotiną strei
ką, tik nežinia, ar tas pasiseks. 
Kaip garsina “Novoje Vremia”, 
kaimiečių atstovai pritaria rando 
reikalavimui.

II Rygoj, 12 d. berželio pakorė 
8 politiškus prasižengėlius už mai
štus, pakeltus kalėjime.

Į Varšavoj, dėl nesutikimų su 
darbininkais, daug duonkepių už
darė dirbtuves, pertai mieste 

sta duonos.

Netoli Peterburgo, girioj, ra
do piautą jauną vyriškį; netoli 
tos tos policija užtiko bombų 
dirbtuvę.

Į| Prancūzijos randas pasiūlė 
vyno augintojams, jeigu jie, vie
toj vynvuogių augys ant savo že
mės kitokius vaisius, dovanoti 
per 5.metus žemės mokesčius.

Į| Galicijoj, Borislave trenkė 
perkūnas į ketosino sėmyklą ir 
uždegė| 11. ' Ugnis išnaikino sė
mimo prietaisas ir mašinas.

laisvės Maskolijos

karė terp 
respubh- 
Hondu-

lalai.

ant gatvių užpuldi-
Kursto

krikščioniui žydai

smarkus žemės 
airio daug triobų ir

netoli Serajevo, nu-

=
( Vidurinėj^ Azijoj, mieste As- 

chabade, likosi užmuštas masko-
• liškas jenerolas Ulganin, gelezin-
■ kelio perdėtinis. Užmušėjai bu-
■ vo kareivių drabužiuose ir jiems
• pasisekė pabėgti.
• || Belgijoj sustreikavo garlaivių 
’ pečkuriai ir jurininkai. “Red

Star” garlaivių kompanija, vietoj 
sustreikavusių savo žmonių, paė
mė angliškus streiklaužius.

i || Meksika, kuri ištikro kariškos 
laivynės beveik neturėjo, dabar 
Europoj nori pirkti du mūšio lai-

i . - • •vu ir du transportiniu.
|| Portugalijoj, mieste Covihilo,

• vienoj dirbtuvėj expliodavo dina
mitas. Expliožijos 30 žmonių li
kosi užmuštų. Mano, kad dinami
tą, norėdami atkeršyti dirbtuvių 
savininkui, pametė prašalinti nuo 
darbo darbininkai.

Į|Norvegijos parlamentas pripa
žino balsavimo tiesas moterims, 
mokančioms randui mokesčius. 
Tokiu bųdu 300000 moterų galės 
rinkimuose dalyvauti.

| Transvaaliaus randas pagar
sino, jog didžturčių į aukso ka
syklas pargabenti chiniečiai bus 
išgabenti atgal į Chinus; išvežti 
reikia 160000 chiniečių. Klausy
mas tik kas kaštus užmokės?

•I Vakarinėj Afrikoj, negrų re- 
publikoj Liberia, likosi užmuštas 
io krašto tinr.čtojas, šveicaras 
V/i'Jter Bolz.

|Į Šveicarijoj, dėl užpuolimp ma
skoliškųjų revoliucijonierių, su 
mieriu pal i uos uo t i vieną sandrau
gą, ant kalėjimo, apsireiškė ne- 
kentimas maskoliškųjų ttkėsų; 
laikraščiai reikalauja išvijimo ne
geistinų svetimtaučių.

|| Lueneburge, s usirinkus ant 
pliaciaus artilerijos kareiviams, 
trenkė perkūnas į pulką kareivių, 
vieną ant vietos užmušė, o de
šimtį pavojingai sužeidė.

|| Japonijos randas uždraudė 
laikraščiams talpinti siundančius 
ant Amerikos straipsnius.

|Į Sebastopoliui. ant Juodųjų 
jūrių, susibuntavojo jurininkai 
maskoliškosios kariškos laivynės. 
600 jurininkų pergabeno ant ka
riško laivo po sargyba čielo regi- 
mento žemės kareivių.
'|| Japonijos laikraščiai talpina 

paveikslus mušimo japoniečių 
mieste San Francisco. Laikraščiai 
kalbina atmonyti už tai Ameri
kai, boycotuoti jos tavorus.

|| Į New Yorką atėjo žinia, jog 
paskalas apie užmušimą Guatema- 
lės prezidento Cabrcros yra netei
singas.

(| Ant Filipinų salų, ant salos 
Leyte, amerįkonams pasisekė pa
imti į nelaisvę sukilusių Palajonų 
vadovą, Faustino Ableną.

Į| Londono laikraščiai garsina, 
buk šiuose metuose ant jūrių su- 1 
sivažiuos caras su Anglijos kara- : 
liumi.

|Į Maskolijoj.mieste Tūloj siau
tė gaisras, kuris išnaikino gele
žinkelio staciją ir dešimtį didelių 
namų. Geležinkelio stacijos trio- 
boj sudegė 19 nakvojusių čia ne
turinčių darbo darbininkų.

Į Sebastopoliuj vieno vyriškio 
likosi nušautas porto komendan
to pagclbininkas, pulkininkas 
Gassekovskij. šovėjas tapo su- 1 
imtas.

|| Išvaikęs durną, caras iki 13 d. 
lapkričio paleido viešpatystės 
dą, kuri ištikro paskirta vien 
perleidimui svarbesnių durnos 
gyrimų.

|| San Salvadoro pasiuntinys 
V ashingtone gavo nito saxo ran
do telegramą, jog įsiveržę į Sal
vadorą Nicaiaguiečiai • likosi su
mušti.

Įj 14 d. berželio likosi užmuštas 
komendantas Peterburgo porto, 
pulkininkas Kutliarev.

|Į 16 d. berželio, naktyj, iš 16 
išvaikytų durnos atstovų, kurių 
išdavimo reikalavo Stolypin, 9 li
kosi suareštuoti; septyniems gi, 
tame Ozeliui ir Aleksinskiui, pa
sisekė pabėgti.

Į Vokiškas inžinierius Gros- 
skopf, pietinėj Macedonijoj (Tur
kijoj) 
kus.

i-[lietuvių reikalavimą,
F *>tifnnntnita

ne- 
už-

rado didelius aukso lau-

NUO LITERATIŠKOJO S.L.A. 
KOMITETO.

Šįmet S. L. A. seimas išrinko 
Literatiškąjį komitetą ir terp kitų 
užduočių, jam pavedė surengti 
pasveikinimą durnai ir Amerikos

į, kad gavus 
Lenkijai autonomiją, Suvalkų gu
bernija butų nuo Lenkijos at
skirta ir priskirta prie Kauno ir 
Vilniaus gub. Amerikos lietuvių 
reikalavimas, per rankas D-ro Ba
sanavičiaus, turėjo būt perduotas 
lietuviams durnos atstovams. Bet 
durnos jau nėra, todėl komitetas 
negali jau jai nė jokių reikalavi
mų Amerikos lietuvių perduoti, 
dabar negali jam pavestos užduo
ties, išpildyti. Kaip išpuls susi
rinkus trečiajai durnai lapkričio 
mėnesyj, dabar negalima žinoti.

Pranešti rapie tai Susiv. sąna
riams komitetas laiko sau už pa
reigą.

^GERBIAMOJI REDAKCIJA.
Nužemintai meldžiu apgarsint 

laikraštyje šitą mano atsišaukimą. 
Man tegyvenant Kybartuose, Su
valkų rėdyboj, pačioj paprūsėj, 
nekartą atsieina užeit į raštinę po
licijos, kur visados atrandu besė
dinčius kalėjime mus brolius lie
tuvius, parkeliavusius iš Ameri
kos. Jie būna suimti žandarų ant 
Kybartų stoties, jei netur tam ti
kro paliudinimo nuo Maskolijos 
konsulio.

Liūdna žiūrėt į nuvargusias mo
teris, kurios net po porą vaikučių 
turėdamos ant rankų, lieja grau
džias ašaras, neturėdamos nė at
sisėst vietos (mažam kalėjimo 
kambarėlyj būna po 30 žmoąių 
sugrusta ir nėra vietos atsisėst, o 
ką apie guolį, tai nėra ką ir kal
bėt). Nors neilgai tenka būt ta
me kalėjime, bet vieną naktį būti*- 
nai turi pernakvot vien tik stovė
damas. Ant rytojaus turi už sa
vo grašį nusisamdyt vežėjus, 
idant nuvežtų į valsčiaus kalėji
mą.

Važiuojant iš Amerikos, reikia 
nukeliaut pas Rusijos konsulį. 
kuris yra kožnam didesniam 
mieste Amerikos ir paimt nuo 
ano paliudyjimą, už kurį reikia 
užmokėt 75 centus; turėdamas 
tokį raštą nuo konsulio, gal ke
liaut, ir nieks aną nekliudys. Aš 
kalbu apie tuos, kurie turi pas- 
partus.

Gerbiamasis Redaktoriau!
Meldžiu patalpinti savo lai

kraštyje sekantį mano praneši
mą:

Kadangi valdžia stato klintis 
išleidinėjimui laikraščio “Lietu
vio” ir reikalauja dagi, kad aš vi
siškai prasišalinčiau iš etnografiš
kosios Lietuvos ribų Vii niaus 
Rymo-Katalikų vyskupijos, tai 
pranešu visiems gerbiamiem- 
siems tautiečiams, kad tuo tarpu 
prie manęs nesikreiptų laiškais,nė 
siųstų pinigų “Lietuviui“, kol ne
pasibaigs mano byla su policija. 
Jeigu įiksiu Vilniuje. pranešiu vėl 
apie tai gerbiamiems tautiečiams 
per laikraščius.

Išreikšdamas ačiū tautiečiams 
už išreikštą prijautimą, pasilieku 
su pagarba A

Kun. Stanislovas Stakialė.
(Iš “L. U.“) ’

Vietines Žinios.
— Skaitytojai, be abejonės, pa

mena prakalbas dr-go Grigaičio, 
buvusias įvairiose vietose Chica- 
gos miesto. Apie vertę tų pra
kalbų jau nereikia beaiškinti, ži
no tą visi, pranešame tik, kad 
dr-gas Grigaitis, atstovas L. S. D. 
P., kuris tuomtarpu važinėja po 
Illinojaus valstiją, laikys savo 
paskutinę prakalbą Chicagojc se- 
redos vakare, 3 d. liepos, bažnyti
nėj salėj, 134 W. 23-rd Place. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. vaka
re. Taigi, čia bus paskutinė pro
ga chicagiečiams išgirsti dr-go 
Grigaičio kalbą apie revoliucijinį 
judėjimą Lietuvoj, kuris, ypač 
dabar, yra smarkus, o bus dar 
smarkesnis.

— 10 d. berželio, apie 300 negrų 
darbininkų, vagonų krovėjų, už
pykę už areštavimą dviejų drau
gų, pakėlė muštynę su trimis po
licijos tarnais ant jardų “Chicago 
Burlington & Quincy R. R.”, ant 
14-tos gatvės. Apie 50 šūvių bu
vo iššauta, vienas policijos tarnas 
tapo pridaužtas su plytgaliu į gal
vą teip sunkiai, kad pribuvusi pa- 
gelba rado jį be žado.

— Terp Chicago avė., Noblė, 
Cornell ir Chose gatvių, plotas 
žemės iš šimto mažų liotų, savas
tis Henrikos Baol, tapo parduotas 
miestui už $161 tūkstantį. Vieta 
nupirkta parkui. Tokiu budu apie 
500 darbininkų- liks be pastogės 
nes iki 12 d. berželio turi būti vi
skas nulyginta su žeme.

~ Orisson Svett-Marden
Gyvenimo Mokykla

Lietuvių kalbos išvertė K. Žegota.

teisingai darbuoti s, apie tą nepasakyta nč žodžio. Turė
jau pradėti nuo savęs ir imtis už žvaigždžių, kuomet ateis 
tam laikas. Pasekmes buvo tokios, kad antRiose metuo
se jau pradėjau nykti ir neturėjau ne vienos geros dienos 
ligfiior. Visą darbą atlikdavau skolindamas spėkas, o ne 
is to ką turiu — kas yra labai kenksminga, kaip sveika
tai, teip pinigiukuose reikaluose. Kas link pastarųjų 25 
metų, tai diokią-tokią lygsvarą Įgavau ačiū atsargumui; 
jeigu bučiau gyvenęs, kaip kiti žmonės gyvena, mėnesiais, 
bučiau Į dvi sąvaiti pasimiręs.

Pascalio tvirtinimas, kad liga yra natiiralidka gyve
nimo sąlyga ir -kūnas yra dvasios priešu, jau nuo seniai 
užmirštas. Mums reikia sveikų, stiprių žmonių. Niekas 
dabar nežiūri Į kūną, kaipo Į.piktą prie dvasios prikergtą, 
kaipo į ką-nors, ką privalome kankinti, kad susilpnėtų, 
kad lengviau butų gošlumus suvaldyti. Vandens ir duo
nos vartojimas neskaitomas jau tikro dievobaimingumo 
sąlyga. Aukštas o liesas kūnas nėra tai dorybių išreiški
mas, lygiai sutukimas neženklina palinkimo prie nuodė
mių. Didvyris pas senlaikinius turėjo dešimties žmonių 
jiegą, o jo tarnas galėjo granito uolą graužti. Cydas to
kią atremiančią turėjo jiegą, kad galėjo gulėti su užkrė
stais, o jo liga neužkrėtė; rymėnai tyčiojosi iš kūniško 
silpnumo ir nerangumo. Didis ir išmintingas Cato nuta
rė išgyti neišgydomus ir kolekas ant Esculapo salos, 
kur jie burdavo iš bado. Tokiu buvo vargo atlyginimas 
už praleistą vargingą gyvenimą. Graikai išgydavo silp
nus ir nesveikus, kuomet jie negalėjo tarnauti valstybei. 
Geras kūno išlavinimas buvo žaislų ir lenktynių tikslu. 
Jie garbino sveikatą pavydale jaunos ir dailios dievės Ily- 
gejos. Sulygink išblyškusį, sunykusį vyrą iš musų laikų, 
su stipria Graikijos ir Komos jaunuomene. Puikiu kūno 
sudėjimu atsižymi šiaurės Amerikos iudijonai. Kuomet 
tapytoją West'ą, jam Komoj beėsant, nuvedė į Vatikaną 
parodyti dailės turtds, pirmiausia parodė jam stovylą 
garbaus A polio. ■ •

„O, —> sušuko jis — tai indijonas!” Gimdami-atsi
neša sveiką, dailią pastovą, o visas jų lavinimus siekia 
prie tos dailios pastovos užlaikymo pajiegoje ir sveika
toje. Apskritai imant, 15 metų indijonas gali ilgiau iš
kęsti nuvargimą, negu atletai tarp baltųjų. Sulygink 
juos su tuksiančiais mokinių ir .studentų Amerikos mok
slo įstaigose. Koks būdas pavyzdys įstaigoms, kurių pa
skyrimu yra ištobulinti jaunuomenę, kad galėtų prasi
skinti sau kelią per kietą, praktišką pasaulį, kuriame tiek 
daug žųsta. Pirma pasivedimo sąlyga yra —.būti pirmos 
rųšies gyvuliu. Smegeuįs suvartoja didesnę dalį to, kas 
tenka pilvai.

Su retais išskyrimais, didi likimo laimėjimai išpuola 
ant sveikų ir darbščių žmonių. Jeigu kenti ką nors, padė- 
kim, ant | ajiegų trukumo, pasekmės to tuoj pasirodys pa
čios per save visame ką dirbsi ir sunaikįs tavo gyvenimo 
uždavinį. Kas nors tave pažįsta, mato tavo silpnumą ta
vo akyse ir svyruojančioje eisenoje. Išduoda tą kiekvie
nas laiškas, kurį rašai; kiekviena kalba, kurią sakai, vis- ’ 
kas, ką tik dirbi; nestengsi to fmslėpti ir turi nupulti, 
jeigu sveikata tavęs nepalaikys. Proto jiega priguli nuo 
kiekvieno kūno trukumo ir silpnumo.

Pasaulis pilnas nepabaigtų, lopytų dalykų, kurie yra 
liguosto gyvenimo pasekmėmis. Civilizacija sunaikino 
gaivias musų kūno pajiegas. Miestai — tai musų fiziškų 
gabumų kapinės. Ilgas gyvenimas miestuose sumažina, 
nužemina kūniškus gabumus. Jeigu miesto gyventojų 
uepapildytų nuolatos kaimiečiai, miesto gyventojų proti
ški ir kūniški gabumai greitai visiškai susilpnėtų. Dide
snė musų miesto gabesnių žmonių dalis gimė kaimuose, o 
jų vaikai jau daug silpnesni už tėvus.

Gamta yra didžiu ekonomistu. Išnaudoja kiekvieną 
progą, išsemia viską. Kuomet jau niekam netikęs esi, 
palieka griuvėsius aut į kurias susiskaldei ir prane

rta, kitiems, kaipo pasargą nuo paojaus. „
Pralošiai gyvenimą, bet gamta naudojasi pavyzdžiu 

kaipo persergėjimu. Netekai sveikatos, bet matyti ant 
tavęs, kokiu budu jos netekai. Jeigu per girtuokliavimą 
— gamta iškabina raudoną vėliavą ant tavo nosies, per
sergi kitus tavo akių išvaizda ir kiekvienas, kuris tave su
tinka, mato tą baisų persergėjimą. Nors tavo gyvenimas 
jau griuvėsiai ir tu visiškai nenaudingas, gamta laiko ta
ve kaipo pavyzdį, kad kitus persergėti.

Gamta nėra sentimentališka. Kulka neužsilaikys 
savo bėgyje, nors jai ant kelio stovėtų Lincoln’as ar Gar- 
field'as. Prūsų rukšties lašas užmuš karalių lygiai, kaip 
ir paskutinį jo pavaldinių. .Vanduo paskandys tave dar
gi tuomet, kuomet geibi savo kūdikį nuo mirties. Ugnis 
sudegįs tave į pelenus, ‘ dargi kuomet gelbėsi savo bran
giausias ypatas iš liepsnos. Kiekvienas atomas turi ant 
savęs nepakeičiamai išspaustą likimą. Kožė žydi tavo 
darže teip-pat, kai p jai užgimus žydėjo rojuje. Žvaigždės 
grįžta iš savo kelionės po neišmatuojamą ertvę tuo pačiu 
nei>ersikeičiančiu punktuališkumu. Nė vieną kartą nesu
klydo, nė ant sekundos neiškrypo iš kelio per ištisus am
žius. Ir męs teip-pat prigulime nuo nepermaldaujamų 
Dievo tiesų.

Ne kartą girdime guodžiančius motiną, aimanuojan
čią po mylimo vaiko mirties aiškinant, kad Apveizda pa
ėmė jį dėl kokių tai gudrių, neištyriamų priežasčių ir kad 
ji privalo stengtis pasiguosti po tos nelaimės. Kaip tai! 
Dievas išplėštų mylintiems tėvams kūdikį, kuris ilgainiui 
išaugtų Į dailų jaunikaitį? Sveikatos ir dailės Leidėjas 1 
naikintų prakilniausią savo sutvėrimą į kurį Įliejo savo 
dvasią ir aprūpino palinkimais, dangų siekiančiais? Yra 1 
tai užgavimas To, kuris surėdė teip stebuklingai žmogaus , 
kūną, kad gali atsiremti laiko sunaikinimui ištisų amžių. 
Šalin su liguoetu sentimentalizmu ir kalbomis!

Dievas nekankina ir nežudo savo vaikų. Greičiau < 
stengiasi;nurodyti jiems, kad laikytųsi tiesų, apsaugojan- 
čių jų sveikatą ir leidžiančių pratęsti gyvenimą virš vieno 1 
šimtmečio. .Apsaugoja Jis nuo pikto, laimina malonumu 
ir persergi skausmais. Stengiasi visokiais budais pratęsti 
musų gyvenimą, kuomet jau netekome visokių tiesų prie 
gyvenimo* ir palikome benaudžiais širšinais. Ištikima 
širdis kartais plaka dar sveikatai nupuolus ir yra pasku
tiniu tarnu, apleidžiančiu kūną, jeigu tik jame paliko : 
gyvasties kibirkštis, kurią galima išplėsti į gaivią liepsną. 1 
Kuomet alkoholius suerzina girtuoklio širdį kas kartą la- j 
biau ir atima nuo Jos dalį, 9 valandų pasilsį, kuris jam ; 
kasdien priklauso, o kurį pertraukia suskubintas jos pla- . 
kimas, gamta sustiprina jo pajiegas, kad galėtų atlikti 
uždėtą ant jų darbą. Nelaimingas nenustojo tiesų prie 1 
gyvenimo, ir gamta vienodai pagelbi jam lig pačio galo. 1

Musų nervos yra sargyba, tankiau susispietusią ten, ! 
kur didžiausias paojus. Skausmas turi savo tikslą ir 
naudą, kaip ir laimė ir malonumas. Jis siekia prie per- 1

spėjimo kenksmingo veikimo gyvasčių!. Gamta 
budu verčia mus pripažinti Jos tiesas ir surėdytą tva J 
Tąsi pats musų nervų jautrumas ir delikatiSkumas s-Įj 
kia mums malonius jausmus, jeigu JĮ protingai išnajfl 
jame, didžius skausmus — jeigu pervirš tainpaišnau® 
Pelenai galėtų sunaikinti akį, kad skansmaTgrefJR 
priverstų jį išplaukti su ašaromis. Žiūrėjimas į saubJJ 

t gadintų kūdikio akis, jeigu ne nervų jautrumas, kuiį?
šaukia blakstienų užsidarymą. Skausmas yra geru

( nimo patarėju, kuomet persergi mus nuo artinamo? 
( nelaimės. Mažai vaikų išaugtų sveikų ir stiprių, kad j!

nesaugotų nervų jautrumas. Paralitikui daktaras
, išmaudyti kojas šiltame vandenyje; kadangi paraliti^ 

nieko nejautė, oda visiškai nupliko, o Jis nežinojo. kj 
vanduo buvo perkarstąs. Ant gatvių kampų dažnai nu 
tome užrašą: „Paojingas praėjimas.” Sutvertojas iįh.' 
bino panašius persergėjimus ištisai musų gy veninio kelio 
Ant jų skaitome apie kiekvieną taką J nupuolimą vedanti 
Ant durių, vedančių i lošimo ar paleistuvygtės namiu 
skaitome: ,,Išsižadėk vilties, tu, kuris čion Įeisi.” Paojln. 
gas praėjimas! Skaitome tuos ženklus sunaikintame i> 
suardytame gyvenime tų, kurie nežiūrėjo Į tuos perse**, 
Jimus, suklypusiuose, nepabaigtuose silpnų žmonių veikv 
luose. Skaitome tą sunaikintame gyvenime, baisioj 
gose, iš kurių nesinaudojome, užgęsusiose viltyse ir nę,.. 
ankstyboje senatvėje. Visi, kurie peržengė kokia non 
budu gamtos tiesas, nešioja savyje neklaidų ženklą, kurį 
pasaulis gali matyti kaipo baisų persergėjimą.

„Tik susi taupoj imas užlaiko kūną |>er ilgą laikų ir tik 
jis gina nuo ligos’1 — rašo’ Humboldt'as, kuomet jo j*, 
klausė apie slėpinį pasivedimo gyvenime. Nė vienas vir 
šininkas nelaikys pas save girtuoklį, lošėją ar paleutori 
dėl tos prastos priežasties, kad tie prasižengimui ne 
kūniškai silpnina žmogų, bet uždega protą mintimis, su 
kuriomis darbas nieko bendro neturi. Girtuokliavimą, 
tapo pasaulio prakeikimu. Visi batalionai jaunų žino, 
nių, kurie aukso viltimis pradėjo gyvenimą, nuslinko hq0 
gyvenimo scenos iš priežasties degtinės, koniako, arak 
ir t. t

Dar nepadaryta tokios plunksnos, nė toki ranka dar 
nemoka rašyti, kuri galėtų aprašyti tos nelaimės baiseny
bes ir blėdis. Patsai instinktas privalytų laikyti žmogų 
ištolo nuo karčia mos, kaip laiko ištolo nuo užkrečiamųjų 
ligų namų. D ras Kichardson’as, didis gydytojas, paša- 
koja, kad alkoholius yra tvirčiausiu sveikatos, laimės ir 
gyvasties naikintoju.

„Judėjimas yra viena iš priemonių užlaikyti sveika
tai” — sako Davidas Field'as. — „Esu susitaupojąs ir vi
suomet tokie buvau. Sergėjau tave visuomet, o kad tu
riu gerą sveikatą, tai tik per apsisergėjimą ją įgijau.” 
Judėjimas ištikrųjų yra gera sveikatos ir gyvasties pa
rama.

Kuomet kūno skylutės atviros, ačiū teguliariškiun 
judėjimui, vaidentuvės skylutės užsidaro prieš pagundą. 
Sana menu in corpore sano — yra plačiai žinomas priežo
dis. Fridėrik'as Robertson as, vienas geriausių anglų pa
mokslininkų, sako: „Stebėtinas dalykas, kaip pažvilgis į 
gyvenimą priguli nuo judėjimo ir atsakančio musų kūno 
valdymo.”

Sveikos inintįs ir sveiki protavimai gali išeiti tik iš 
sveiko proto, o sveikas protas negali būti be sveiko kūno.

Sultonas, paojingai sirgdamas, klausėsi savo gydyto
jaus. Gydytojas, žinodamas, kad tik tyras oras ir kūniškas 
judėjimas yra reikalingas ir tuo pačiu laiku suprasdamas, 
kaip mažai žmonės vartoja paprastus budus besigydyda- 
mi, tarė: ,,Stai yra kamuolys, kurį prikimšau retais ir 
brangiais žolynais. Jųsų didybė tepaima lazdą ir muša 
tą kamuolį, kol nepajus, kad sušilo. Tas reikia kasdien 
atkartoti.” Sultanas paklausė patarimo ir išgijo, nespė- 
damae, kad vaistu buvo paprastas judėjimas.

l^a Hapre'as užklaustas, ar nevartoja kokio-nors fizi
ško lavinimos, atsakė: „Kuomet pailsta protas, iškišu 
galvą per langą į tyrą orą.” Arabai pasakoja, kad Allah’s 
neskaito veltui praleistais tų metų, kurius praleidžiame 
bemedžiodami. Tūlas anglų pramoninkas paį>asakojo 
žmonių Kuinuose, kad panaikino savo fabrikoje ventilia
ciją, nes patyrė, jog žmonės tyru oru kvėpuodami valgė 
daug daugiau, o jis negalėjo duoti jiems tiek daug už
dirbti.

„Jaunikaitis nesulauks senyvo amžiaus, jeigu nesi- 
rupįs savo sveikata ir nevartos judėjimo ir linksmumo”
— sako Syduey.

Darbas dar tikriau apdraudžia ilgą gyvastį, negu 
linksmumas ir fiziškas judėjimas.

Daktaro Abernathey'o patarimas jaunam ir turtin
gam tingiui ui su podagra, be apetito, blogo ūpo, nelai
mingo ir kankinančios! perdidele laisve, o prie to miegan
čiam minkštoje lovoje ir gerai valgančiam, buvo tokia: 
„kad maitintųsi už šešis pensus per dieną ir kad juos pats 
uždirbtų.” Aukso teisybė, spartaniškas būdas, kuris ap
saugotų nuo nelaimės pusę turtuolių ir nutrintų rudį nuo 
daugelio prakilnių protų, bedarbės kankinamų.

„Visuomet surasdavau ką-uors, kuo užsiimti galėda
vau” — sako Petras Corper'is, kuomet jo užklausta, ko
kiu bųdu teip gerai užlaikė fiziškas ir dvasiškas pajiegas,
— ,,o užsiėmimas yra geriausiu vaistu. Lipu ir nulipu 
nuo laiptų kuone teip lengvai, kaip tas būdavo seniau, 
kuomet tikėjau, kad nesulauksiu devynesdešimties metų.”

Gyvenimas — tai kova. Vos pradedame gyventi, o 
jau pradedame mirti. Gyvastis ir mirtis kovoja mumyse 
už pirmenybę, o męs gerai žinome, kuo to kova užsibaigs. 
Žmonių gyvybės priešininkų iš visų pusių pilna. Tūk
stančiai ligų tykoja ant mus iš visų pusių nuo lopšio pra
dedant ligi grabo. Įsiskverbia į maistą, kurį valgome; į 
vandenį, kurį geriame; į orą, kuriu kvėpuojame. Tykoja 
duryse per kiekvieną šaltį, apsileidžiant, j ieškant sau įė
jimo į žmogaus gyvybės tvirtynę.

Maras visuomet ėjo netoli paskui bado ir bėdiningu- 
mo. Ligos branduolys, kūne pasislėpęs, kuomet Jis dar 
jaunas ir stiprus, staiga pradeda veikti, kuomet kūnas 
nupuolė žemiau sveikatos linijos, o paprasta atramos jie
ga pražuvo.

Pritrūksta tuomet gaivių pajiegų, kad sulaikyti tų 
ligų plėtojimos. Kviečių grudai,- kurie buvo mumijos 
rankose per keturis tūkstančius metų, pradėjo gyventi, 
kuomet juos pasodino. Cholera vieną kartą išsiplatino 
po Europą iš užsilikusių jurinihko užkrėstų drabužių, ka
rius rado ant laivo senoje skrynioje, kur jie pragulėjo 50 
metų. Choleros branduolys laukė 50 metų patogios pro
gos, kad išsiplatinti. Privalome stengtis, kad musų er
gą niznias niekuomet nenupultų žemiau sveikatos lini* 
jos. Šimtų ligų branduoliai tykoja žemiau tos linijos, 
laukdami kokio-nors neapsvarstyto žingsnio, kokio-nors 
silpnumo, kokios-nors progos, kad patekti ant gero pa
mato. Teip tarp žmonių ligos puola pirmiausiai ant tų, 
kurie kūniškai silpni. Kaip daug žmonių paliko piktais 
vien tik dėlto, kad kūniškai silpni! Ne vienas jaunas 
žmogus palieka dvasiškai sugadintu tik dėlto, kad netu-
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pinti nuostolius. Jeigu kas kurčias, nebylia, ar neregys,

laito vandens ir kūniško judėjimo.
Gamta visuomet yra mielaširdinga ir stengiasi atly-
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amta išplėtoja jame puikų palytėjimo jausmu Laura 
įaįeman’ė galėjo pažinti, ar kambaryje esančioji ypata 
įra ar pikta, su pagelba malonaus ar nemalonaus Įspu-

Elektriškas ungurys negali išsisukti nuolatinių dre- 
hgjimų. Perdaug sulenktas lankas pergreit neteks sti
prumo. Protingiausių protas nestengs sugražinti gyva- 
Lies kunui, iš kurio dvasia išlėks. Viso pasaulio chemi
ni nestengs padaryti vien$ kraujo lašą, o gydytojaus vi
sumas negaliĮ priversti prie gyvasties širdį, kuri jau nu- 
yjOt 5e vienas daktaras negali padėti aut opių smegenų 
rankos ir paliepti jiems, ka<k pradėtų manyti. Bet neat- 
batinM Įrankis pikto perspėjimui yra pas kiekvieną Il
gai gyventi norįs, neprivalo gyventi pergreit.

„Niekas, kas girdėjo, kaip Malibran dainavo, neabe
jojo, kad pasimirs jaunybės pavasaryje. Stūmė ji ištisus 
metus į valandas. Pasaulį apleido 25 metų, o pragyveno 
jame tūkstantį metų.”

„Bafaeliue, anot Wliipple’o, didžiausias dvasiškos 
’ dailės tapytojas, ir Tycyanas, didžiausias kūniškos dailės 

tapytojas, buvo abudu jaunu, nors Rafaelius pasimirė 37 
metn, o Tycyano gyvenimų pertraukė, kuomet turėjo 
100 metų.” ' I

Byronas pasimirė sunykęs ir senas 36 metuose; Burke 
buvo jaunas 66 metuose.

Daktaras Richardson’as sako, kad naturališkas žvėrių 
amžins yra šešis kartus ilgesnis nuo to laiko, kokio reika
lauja visiškam išsipietojimui; Sutinkant su tuo, žmogus 
turėtų gyventi 150 metų. Kad teip ilgai gyventi galima, 
parodo rusų statistikai: 1891 metuose Rusijoje užrašyta 
£58 mirtis žmonių nuo 100 lig 105 metų; 130 mirčių nuo 
115 lig 120 metų, o trįs mirtis patėmytos nuo 150 metų ar 
kiek daugiau. /----- 1------- ’ • • -
daryti nuo 12 lig 2 valandos.

Austrijoje didelės sankrovos ir bankai už- 
. Europiečiai žino, kad po 

pasiisio ateinai darbštumas ir kad ilgai tęsiąsis darbas bus 
pimažus.

„Jeigu dar vienų kaitų bučiau jaunu vaiku — sako 
Jūres Field'as — eičiau anksčiau gulti, negu kiti vaikai.” 
Niekas nepriduoda mums daugiau protiško ir kūniško 
dirbštiHEO, kaip sveikas pasilsis, jei^u jis išmintingai su
randėtas. Miegas yra musų pajiegų atnaujintoju.”

„Per visų mano politišką karjerų — sako Gladstone'as 
— niekuomet dėl jokio reikalo nelaukiau parlamento gin
tame ilgiau penkių minutų, kaip paprastai darydavau.”

Horatius Greeley atsisakė dalyvauti naktiniuose kon
greso posėdžiuose ir visuomet apleisdavo susirinkimų, kuo
met jo laikas įteidavo.
. „Nieko negaliu dirbti — sako Graut’as — jeigu ne

miegu 9 valandas.”
Vėlas gulamas yra grabo šešėliu. Prieš piktų, paei

nantį iš vėlo gulimo, neatsakančio maitinimos, kūniško 
judėjimo trukumo ir kitų tokių dalykų, žmonės paprastai 
jie£ko pagelbės vaistuose, bet pradėjo persitikrinti, kad 
pagelba. kurių gydytojas gali suteikti, kuone visiškai pa
lieka ant dvasios pakėlimo, pridavimo drųsos ir palaiky
mo higienos įsakymų. Daug ligų gyvena vien tik ligo
nio vaidentuvėje.
?-* Vartok tris gydytojus: ramumų, linksmumų ir susi- 
tau įėjimų.

Musų nuomonės susitveria pagal pavyzdžius, o ideali
škas organizmas negali būti sutvertas i>agal klaidingų ir 
nesveika pavyzdį. Pavyzdis turi būti geras, jeigu norime 
gauti gerų fiziškų ir protiškų dalykų. Pats faktas, jog 
esame persitikrinę, kad žmonija tapo išliuosuota iš vergu
vės ir pakelta ant aukštesnio laipsnio, ir kad Didis Moky-’ 
toje s pataria mus būti ne tik gerais, bet „tokiais gerais, 
kaip musų Tėvas danguje yra geras” — yra prirodymu, 
kad tas gailina. Dievas nebūtų davęs paukščiui instink
to, vedančio jį į vakarus žiemos metų, kad tuo pačiu laiku 
nebūtų vakarų sutvėręs, kur galėtų paukštis prisiglausti, 
ir nebūtų įkvėpęs mums tikslų ir idealų, kūrins pasiekti 
negalėtumėm. Patsai persitikrinimas, kad galime atlikti 
nesulyginamai daugiau, negu atliekame, nurodo, kad to 
laipsnio pasiekimas yra galimas ir kad kada nors turėsi
me laikų ir pr0gų išplėtoti tų pavyzdį. Žmogus turi dva
sioje tūla idealių kaip morališkų, teip ir kūniškų, o Tas, 
kuris jam tų idealų Įkvėpė, duos progų jį įvykdyti.

Nors negailime išvengti mirties, bet galime jų atito
linti, atidžiai pildydami higienos įsakymus, ypatingai kas 
link maisto. , žvarbiausia senatvės žyme yra likučiai siu
tinės ir skystoš materijos organizme, iššaukiantieji sukau
simą. Žmogus pradeda gyvenimų tos skystos materijos 

f’pavydale, o pabaigia jos sukaulėjimu, kudikybėje mink- 
: štoe— senatvėje kietos. Tas procesas pas kūdikį yra 

geistinas, bet, kartu su tuo, kaip einame senyn, geistina 
»yra. kad veliutumėmes su juo, vartojant kuomažiausia 
fosforo ir opnos angliarugščio, svarbiausių daiktų, su ku
rių pagelba Įvyksta ta permaina. Geriausiu gėrymu yra 
vanduo, o maistu vaisiai, daržovės, žuvis, paukščiai, ver
bena ir aviena geresnės negu jautiena, duona ir sūrios 

Griovos įvairios rųšies. Tame, kaip ir kituose dalykuose, 
geriausiu keliu yra gamtos įsakymų pažinimas ir jų pil
dymas.

f t „Kūnas f>ri — sako Karolis Elam’as — savo refrkala-
— ta* gfcras tarnas; elgkis su juo gerai, o jis dirbs 

, ;*nvo; tyrinėk io reikalus ir norus; klausyk kantriai ir su
prantamai kų jis tau sako, o tavo geras atsinešimas prie 
J? atsimokės su nuošimčiais. Bet jeigu jį kankįsi, yargį- 
^ padarysi iš jo vergų vieton tarno, jis perlabai nesiskųs, 
hktai, lyg ligripf 
Perstos gyvavus.

varbiausia senatvės žyme yra likučiai siu-

Ižjimų Žmogus pradeda gyvenimų 
p pavydale, o pabaigia jos sukaulėjii

otas kupranugaris tyrlaukiuose, atsiguls ir

SKYRIUS XXI.

Buk taupus.
„Vienas dalykas buvo man nepasiekia

mas — taupumas; nutariau jį įgyti.”
Jay.

„Taupumas geriausiai nurodo kalbė
toja. kaip senatorių, teip lygiai ir moky
tu vyrę.” Cicero.

i „Juo mažiau žodžių, juo geresnė mal
da.” Luther'ie.

*Buk taUpUS'   —o — - — ---- ;
Prie tikslo. Pradėk arti nuo tos vietos, ant kurios sustoti 
^ini. Taup imas yra išminties dvasia, lygiai ir juokiu- 

žJSĮ*0, Papra itasoras, kuri iškvėpuojame iš savęs, jeigu 
'vilt 8’ Parak° pajiegų ir ardo kietas olas. Žodžių 

gali perplaukti per protų ir nepalikti jame pedsa- 
het jeigu perplauks staiga, kaip vėsula, viekų prieš 

^ūošluos. Žodžiai yra pigų8* bet jų sukeliamos min-

— pasakykime su Sargent’u. Siek

Priverčia
Švino kul

iias protauti.
yra pavojingesnė, negu iš jos padaryti 
uori įvykdinti rimtų dalykų, taupyk žo-

dtiuu ir mintis, netęsk bet siaurink. Rufus Choate pasa
kytų per keliat^ minučių t), ant ko jo laika žmones reika- 
lavo valandos laiko. ^7"

Vienas firmos „Broliai Barlng” dalininkų pašaukė 
Steponų Girard’ų nuo šieno kupetos ir pasakė:

— Ateinu pasakyti tau, kad tavo laivas ftVoltaire” 
laimingai atvyko. i ūi

— 2in°Jau, kad pasieks uostų laimingai L- atsakė 
Girard’as. — Mano laivai visuomet laimingai plaukioja. 
Tai geras laivas. Bet tamsta turi man atleisti, esu labai 
šienu užimtas.

Ir sugrįžo prie darbo.
Kuomet Horatius Greeley reikalaudavo visos kolum- 

uos ant straipsnio, Thurlow Weed’as paduodavo tų patį 
dalykų keliuose žodžiuose ir prirodymai būdavo labiau 
pertikrinančiais.

„Buk taupus” — sakė Cyrus Field’as — laikas labai 
brangus. Punktuališkumas, dora ir taupumas yra gyve
nimo devizą. Nerašyk niekuomet antro laiško tame* pa
čiame reikale. Užimtas žmogus neturi laiko Jo skaityti. 
Kų-nors turi pasakyti, sakyk trumpai. Nėra reikalo, ku
rio negalima butų aprašyti aut vieno popieros lakšto. 
Anuomet, kuomet vedžiau telegrafų per Atlautikų, turė
jau išsiųsti svarbų laiškų į Angliju. Žinojau, kad Jį 
skaitys pirmas ministeris ir karalienė. Parašiau viską, 
ką turėjau pasakyti, laiškas buvo rašytas ant kelių lak
štų, paskui perskaičiau jį dvidešimtį kartų, išbraukdamas 
sakinius, sutrumpindamas protavimus, kol viskas, kų tu
rėjau pasakyti, nesutilpo ant vieno lakšto. Tuomet jį iš
siunčiau. Savo laike gavau prielankų atsakymų. Bet ar 
manote, kad butų man teip-pat gerai į>asisekę, Jeigu laiškas 
butų turėjęs pusę tuzino lakštų? Niekuomet. Taupu
mas yra brangi dovana, o geram reikalo atlikimo ačiū ne
vienas Įgijo turtus. Jeigu turi su kuo-nors susitikti, iš- 
tęsėk žodį ir atvyk. Nė vienas dirbus žmogus nenori lei
sti dykai laikų.

Pas dirbantį žmogų eik tose valandose, kuriose užsi
ima reikalais. Išpasakok savo reikalų, o kuomet jį at
liksi, grįžk prie savo darbo, o anų palik su jo reikalais.

A. T. Stewart’as skaitė laikų už pinigus. Niekas 
negalėjo įeiti į Jo kabinetų, kol ne pa į pasakojo, ko uori, 
vienam valdininkui prie Įeinamų durių, o kitam biure. 
Jeigu ateivys atvykdavo su ypatišku reikalu, pirmas val
dininkas sakydavo: „Ponas Stewart’as nieko bendro su 
tuo neturi.” Jeigu buvo prileidžiamas, ateivys turėjo 
būti taupus. Reikalai Stewart’o biure buvo teip greit ir 
teip gerai atliekami, kad tas stebindavo kitus pirkėjus, Jo 
konkurentus. Ten nebuvo tinginiavimo, pa>ikalbėjimų, 
bet „reikalas” nuo ryto lig nakties. Stevvart’as niekuo
met nesikalbėjo, kuomet biuras buvo atviras. Neturėjo 
nė valandėlės veltui praleisti.

„Tikrai geras skonis — sako Fenelon’as — yra pasa
kyme daugelio daiktų trumpuose žodžiuose, musų minčių 
išrinkime, tvarkoje ir sudėstyme tame, kų sakome ia pasa
kyme su tam tikru plianu.”

„Jeigu nori būti pertikrinančiu — sako Southey — 
buk taupus, nes su žodžiais tas pats kas su saules spindu
liais, juo labiau Jie susieina, Juo karščiau degina.”

„Jeigu kas neturi kito tikslo, išskyrus teisybę — sa
ko Steele’as — gali pasakyti labai daug trumpame laike.”

Septynių graikų gudročių garbė paėjo Ift sudėstytų 
trumpų sentencijų iš dviejų-trijų žodžių.

„Tautų protas — Jų priežodžiuose.”
„Jeigu tufi kų pasakyti — sako Eduarde — pasakyk 

trumpai ir tuo užbaigk.”

GALAS.

Žalus —Sėt i ja i—Kaunas — Vilnius.
190i—1905—1906.

Išsivystymas Gyvūnų 
arba Embryologija.

Lekcija Dr. J. Kulio.

Mokslas apie išsivystymą gyvūną arba Embry
ologija yra tai dalis Biologijos (mokslo apie gyvus 
daiktus), jis jungiasi su Phylogenija (istorija vei
klią) ir Ontsigenija (istorija veislės), teipgi su Zoo
logija (mokslas apie gyvulius).

Embryologija yra tai mokslas apie užsiveisimą 
vaisiaus, išsivystymą jo, sudėjimą, augimą gyvo or
ganizmo nuo jo užsimezgimo iki organizmas galės 
vesti jau savistovį, neprigulmingą gyvenimą, arba, 
geriau sakant, iki gyvūno užgimimo.

Bet kas tai yra gyvūnas arba gyvas organizmas?
\ įsi kūnai turinti organus, visi gyvi daiktai ga

linti krutėti vadinasi gyvais organizmais.
Embryologija yra vienok ne tik gyvų organiz

mą, bet ir augmeną, yra Embryologija gyvūną ir 
augmenų. Paimsime męs musų peržvalgai vien gy
vūnų Embryologiją, peržiūrėsime sulyginantį gy
vūnų išsivystymą. Neįšgvildensime visko nuodug
niai, bet nor iki trisluogsnės embrijoniškos larvos 
(kirmėlės); peržiūrėsime užsimezgimą ir augimą 
vaisiaus nuo amoebos (mažo vandeninio gyvūnė
lio) iki žmogaus.

Pa v. 1. Vienceliai gyvūnai vadinami protozoa a, b, c: 
4—amorba krliuoae (tavidaluose. a) amoaba stovinti vieloj, 
6) atnoeba pradedanti eiti, ji vienume tone pradeda smailinti*.
c) amoeba plaukianti iš vienos vietos kiton. A — eiliuotos epi- 
telitkos celės ėsančios kremzllnėj gerklėj. B—•8|,ermatozoa-- 
vyriškoji besiveisimo celė.

Nevienam gal pasirodo įstabiu, kad mes žmogų 
statome drauge su kitais, daug žemiau stovinčiais
gyvūnais; bet toliau pamatysime, kad tame nieko 
teip labai įstabaus nėra.

Morphologiškai (sulyg savo kūno sudėjimo) vi
si esanti ant žemės gyvūnai dalinasi į dvi grupas:
protozoa ir metozoa.

1‘rotozoa yra tai labai maži gyvi sutvėrimai, vos 
užmatomi akims, arba matomi tik per padidinančius 
stiklus arba mikroskopus. Gema jie, auga ir gyve
na kaipo vienceliai sutvėrimai, taigi jie susideda iš 
vienos celės; visas ją gyvenimas atlieka tik tokias

Pav. 3. Vienceliai sutvėrimai—proiozoa. a) S entor iš- 
•iiiojęt: b — atentor susičiaupęs; c, d —• gyv. vorticclia išsitie
sęs ir susičiaupus; 0 — nutrauktas: f, g — raumeninėscelės cor- 
leuteratą. taigi vandeninių sutvėrimų, tokių kaip koralai, me
dūzos, hydroa ir lt.

organo, kurį tveria. Paveizdan, celes seilių padary
mui ; žarną celes darymui fermentą, celės organą 
sumalimui maisto, jausmą nervą; gerklės celes su- 
laikimui prisigriebimo į plaučius ne reikalingą daik-

Apskritai, celės gyvūnų kūnuose dalinasi j du 
skyrių: celes somatiškos arba palaikančios gyvybę 
gyvūno ir reproduktyviškos, taigi bestveisimo celės, 
kaip antai spermatozonas ir ovum, arba kiaušinis

Pav. 4. Beaiveitimo arba besidauginimo celes, a—be
si i Išėjimo laipsnis; b — besidarant dviem poliškiem kūnam, 
kaip tai: pas ovum (kiaušinį) arba moterišką celę, susijungus 
su spertnatozoa arba vyriškąją cele, c — vėlesnis tas pats laip
snis besidalinimo celės; d — da vėliau; e — dar vėliau; f — dar 
vėliau, arčiau besidalinimo; g — baigiant dalint i esi; h —laip
snis padalintos celės; tokiu bud u iš vienos pasidaro dvi.

—kurios nieko bendro neturi su gyvūno gyvybės 
palaikymu, jos vien atlieka besiveisimo, taigi pa
dauginimo gyvūnų, sutvėrimo naujo individuo 
darbą.

Metozoiško gyvūno gyvenimas dalinasi į du
laipsniu: augimo ir gimdymo. Nugarkaulinių arba 
vertebratų gyvūnų augimo perijodas dar nepasibai
gia, o jau prasideda gimdymo perijodas; mažos žu
vys dar nevisai užaugusios, jau pradeda gimdyti, 
bet bekauliai gyvūnai, kaip aphimera ir šilkvabalis,
gyvendamas kaipo larva arba kirminas, maitinasi ir 
auga, gimdo gi tik su visu išsivystęs, pavirtęs į tikrą 
vabalą, bet gyvena neilgai, pagyvenęs kelias valan
das, miršta.

Vietines Žinios.
— 14 d. berželio veik su visu 

sudegė teatras Olympic. Nuosto
lius skaito ant 150000 dol.

— L. S. D. P. astovas P. Gri
gaitis, kiek žinome, 9 d. berželio 
kalbėjo paskutinį kartų Chicagoje. 
Nežiūrint į gabumų drg. Grigai
čio, kaipo kalbėtojaus, nežiūrint, 
kad iš viso antrą kartą kalbėjo 
Chicagoje, publikos atsilankė ste
bėtinai mažai. Atstovas kalbėjo

dieną berželio, !-mą vai. po piety, 
žinomoje salėje po antrašu: 869 
jjrd Place. Malonei uzkviečiame 
draugus atsilankyti apsvarstymui 
daug naują ir svarbią reikalą.

Kuopos rėdystė.

PAVOGĖ MERGINA ANT 
STOTIES (DEPOT).

Ona Plaušinaitė, 19 metą mer
gina. paeinanti iš Tontvardžią, 
Skirsnemunės parap., Kauno gub., 
atvažiavo Amerikon su savo bro-

funkcijas kaip ir atskira, viena celė, t. y: kvėpuoja, 
maitinasi ir jaučia; visas gyvūno kūnas susideda iš 
vienos celės. Nors tūli šitie gyvulėliai gyvena ko- 
lionijoms, taigi krūvoms, bet atskiras gyvūnėlis phy- 
siologiškai. gyvena visai savistoviai, neprigulmingai 
nuo kitą.

Geresniam supratimui paaiškinsime prasmę žo
džio celė. Celė, paprastai reiškia klėtkutę, kamarai
tę, kambarėlį. Celė prasmėj sudėjimo gyvūnų kūno 
reiškia beveik tą patį. Bet augštesnią gyvūnų kū
nas susideda iš milijonų celių, kamaraičių arba kam
barėlių ; užtai yra žemiausio skyrio sutvėrimai, ku
rių kūnas susideda tik iš vienos celės arba kamarai
tės1, prie tokių priguli: mielinės celės, amoeba, pa- 
ramesium ir tt. Celė yra tai mažiausia gyvo kūno 
dalelė; kiekviena celė arba dalelė yra gyva, vis tiek, 
ar jų gyvūno kūne yra milijonai, ar jis susideda tik 
iš vienos. Celė susideda iš plėvės, kuri apsupa kam
barėlį. Viduryj yra protoplazma arba baltymas, jo

Pažiūrėsime dabar, kaip tie visi gyvūnai veisia
si, kaip jie dauginasi. Gimdymai, taigi besiveisi- 
tnas gyvūnų niekuom daugiau nėra, kaip vien pasi
dalinimu, atsidąlinimu gyvūno nuo kito gyvūno; 
atsidalinęs gyvūnas vadinasi vaiku, o tas, nuo kurio 
atsidalino, gimdytoju. Senesniejie išmiršta, o jau- 
nesniejie, turinti daugiau pajiegų. pasilieka, pasenę, 
davę gyvybę naujai gentkartei, miršta ir teip eina 
besiveisimai, gimimai ir mirtys ant svieto terp gy
vūnų: paukščių, žuvių, kirmėlių, vabalų, žvėrių ir 
žmonių.

Vienceliai gyvūnai, taigi toki, kurių kūnas susi
deda tik iš vienos celės arba teip vadinami proto- 
zoai, veisiasi trejopai: susiskaldydami, suaugdami 
arba sporavimu.

Susiskaldymo būdas yra paprasčiausias ir tan
kiausiai būvantis terp viencelių sutvėrimų, daugiau
siai tuom budu veisiasi viencelių gyvūnų. Gyvūnai 
dauginanties skaidosi ne tik pusiau, bet teipgi ant 
syk į trįs ir į keturias dalis, paveizdan, Flagela.

Prie tokio besiveisimo nebūva audimo; atsidali- 
na nuo motiniško kūno dalis su cele ir abidvi pusės 
būva lygios, gyvena savistoviai ir atėjus laikui, vėl 
tokiu jau budu pasidalina.

Pav. 5. Ovum — moteriškoji celč yra tik moteriškoj ly
ty j: ant paveikslėlio pand\t* kaip obuolio pusė pusiau per
skelta. t, p—tona pelluceda, apsupantiovum plėvė; z —pri- 
brendančios celes; d — maistas. K. n — nukliškas tinkladirbis.

Besidauginimas nuaugimu atsibūva tokiu budu: 
pradeda augti bumburas ir auga tol, kol ant galo vĘ 
sai nuauga šalin ir gyvena kaip ir tas gyvūnas, nuo

lietuviškai ir gudiškai, p. Anic- 
levskis lenkiškai ir drg. Knopf- 
nagėl angliškai.' Panedėlyj, 10 d. 
berželio, atsilankius atstovui Len
kų, draugui Lapinskui, užkvie
stas buvo į \Valsho svetainę ir 
drg. Grigaitis. Užbaigus kalbą 
Lapinskui, užklausė publikos, ar 
daug yra suprantančių lietuviškai; 
matėsi iškeltos dvi rankos. Per
statytas publikai drg. Grigaitis at
stovu L. S. D. P., kalbėjo lenki
škai: išreiškė solidariškumą tų 
dviejų tautų, kurios stoja kovon, 
eilėse nuskriaustų darbininkų. 
Paraginus aukauti, lenkų S. P. at
stovas pasakė: “neisiu su kepure 
rinkti aukų kaip elgeta,nes ne tam 
atkeliavau. Aš atkeliavau atimti 
skolą, kurią prijaučianti mums 
darbininkai turi atiduoti. Kas pra
jaučia, gali ateiti čia prie manęs 
ir padėti pats auką 1” Suaukauta 
$133.06. Negirdėtas daiktas I Iš 
tokio būrio lietuvių,koks buvo pa
skutinėse drg.Grigaičio prakalbo
se, nors įeiga buvo mokama po 
10 c., suaukauta tik 33 dol. Ne- 
veltuo prieš gerus kalbėtojus kar
eiviai meta ginklus, gera kalba 
sujudina iki kaulų kiekvieną žmo
gų, kalbėtojai tūkstančius žmonių 
veda pirmyn 1

— Neatlibuvus susirinkimui pa
prastame nedėdienyj, šiuomi pra
nešame sąnariams “Aušros” drau
gystės, kad mėnesinis susirinki
mas Chicagos kuopos atsibus at
einančiam* nedčldienyje t, y. 23

liu Antanu, nedėlioj, 16 d. šio mė- gi viduryj yra celės kiaušinėlis arba gyvasties cen- 
nesio, ant Baltimore ir Ohio sto- tras. Celes visokiose kūno dalyse būva visokio pa
ties (depot). Pirm, dasiekimo vidalo: apvalios, kantuotos, pailgos, šakotos ir tt.
Chicago, kada trūkis sustojo Ga- 
reth, Ind., brolis nubėgo į saliu- 
ną alaus išsigerti ir pasivėlino su
grįžti iš saliuno, teip jo sesuo Ona 
atvažiavo viena in Chicagą. Čia 
ant Baltimore ir Ohio stoties, ka
da paliemonas negalėjo su jaje su
sikalbėti, prisiartino vienas lietu
vy s ir pasakė paliemonui, kad jis 
pažįstąs merginą ir ją nuvėsęs 
pas jos dėdę po nr. 34 — I4th PI. 
Teip, poliemonas-ir atidavė ją jam 
nuvesti. Brolis, atvažiavęs į Chi
cagą vėlesniu trukiu, jau sesers 
nerado. £jo žiūrėti po num. 34 
I4th Place, bet tenai rado tuščią 
liotą. £jo žiūrėti anbMorgan st.,
kur tas lietuvy^ sakėfei, gyvenąs 
ir ten rado tuščią liotą. Klausta 
pas kitą brolį, Juozapą, gyvenan
tį Beloit, Wis., ar ji »ten neatva
žiavo, ir ten joAnėrai Yra sam
protaujama, kad ths JiCtuvys, kurs 
ją nuo stoties paėtriėj yra vagis 
gyvojo tavoro ir’galbūt pavogęs 
merginą pardavė kur į paleistu
vystės namus.

Jei kas apie ją ką nors patirtų, 
teiksis duoti žinią “Lietuvos” re- 
dakcijon, arba jos broliui; Joseph 
Plaušinaitis, 360 Kenvvood avė., 
Beloit, Wis.

Sykiu turime dar patėmyti, kad 
merginos, važiuojančios Ameri
kon, apsisaugotų labiau, kad ne
patikėtų bile lietuviui. ~

kurio atsidalino. Scniejie pasilieka tokio jau didu
mo kaip ir pirma buvo, o atsiskyręs būva mažesnis. 
Šitas besidauginimo būdas būva pas infusorias ir

Protozoa, kaip jau minėjome, yra tai vienceliai 
gyvūnėliai, ją kūnas susideda iš vienos celės per vi
są ją amžį, kaip: mielinės celės, kraujo grumulėlis, 
maži vandeniniai sutvėrimėliai amoebos, protococus 
ir tt. Visas gyvulėlis yra tik viena celė, jis bėgioja, 
maitinasi, atlieka visas -gyvenimo funkcijas kaipo 
viena celė.

asanatus.
’ Trečias besidauginimo viencelių sutvėrimų bū

das yra — besidarymu sporų. Gyvūnas pavirsta į 
luobą, viduryj kūno gyvūno pasidaro tamsus taške
lio arba ir keli taškeliai; jie pradeda didįntiesi išil
gai, arba keli susilieja krūvon ir padaro pailgą kūną. 
Besididinant jam, celė aplink išnyksta, lieka aplink 
sienos šviesiai žibančius.

Pradėjus tam juodam kunui sporoj mažinties, 
pati spora didinasi tol, kol esantį aplink luobą su
trauko; iš jo šmotelių arba trupinių pasipila nauji 
gyvūnai. Sporai paprastai esti didesni, negu pats 
gyvūnas, iš kurio jis pasidaro; kaip kada turi spar
nus arba kojas, kaip paveikslan, pas grigorinedas.

Tūlos ligas gimdančios (pathogeniškosios) bak
terijos padaro sporas apgynimui savęs nuo šalčio 
ir šilumos.

Pav. 3. Typiška cejfi. A —colčs siena; C — nukleus; E
— nukleolus; F — centrosomeus; g — kralglioplahma; a, b — 
hyaloplasmns; c — išmelos; d — ezoplasma, nucleus pl«v«; f
— nucleus tinkliadirbis; g— nukliški kraigliai; h —mazgai.

Antroji gyvūnų grupa, taigi visi likusiejie, pra
dedant nuo vandeninių samanų arba kempių, bai
giant žmogumi, vadinasi metozoai taigi daugeeliai 
sutvėrimai. Visų šitų gyvūnų kūnas susideda iš 
daugelio celių; mažiausiai celių turi kempė, hydra, 
medza ir zoophyles. Daugelių gyvūnų kūne celių 
gal būti nuo šimto iki milijonų. • Kiekviena kūno da
lis susideda ir kitokio celių pavidalo: kitokios celės 
veria odą, kitokios plaučius, raumenis, širdį ir tt. At
pjovus kokį gyvūno kūno šmotelį ir pažiurėjus per 
mikroskopą į jo celes, galima pažinti iš kur tas šmo
telis paimtas. Kaip kiekviena kunė dalis susideda iš 
kitokios veislės celių, kaip kiekviena gyvūno kūno 
dalis atlieka gyvūno gyvenime kitokią užduotį, ki
tokį darbą, teip ir atskiras kūno dalis tveriančių ce
lių yvairus yra darbas, kokį jos atlieka gyvenime to

Paprastai protozoai veisiasi be susijungimo ly
čių, be ko negali veistiesi augštesnių skyrių sutvė
rimai ; jie veisiasi teip vadinamai mergiškai arba ne
kaltai, bet ir terp tų sutvėrimų tūlos veislės, kaip 
antai gregorinedos, du gyvūnai susijungia į krūvą ir 
iš tų dviejų pasidaro daugiau. Susijungimas šitų 
gyvulėlių būva arba ant tūlo laiko arba ant visados.

Metozoai yra tai stambesniejie gyvūnai, kokius 
galima matyti liuosoms akimis, be pagelbos padidi
namų stiklų, kūnas jų susideda ne iš vienos, bet iš 
daugiau celių; jie dauginasi iš kiaušinio, arba iš teip 
vadinamo ovum; jie visi deda kiaušinį. Kad iš kiau
šinio galėtų išsivystyti naujas individuas, taigi nau
jas gyvūnas, būtinai reikia kiaušinį, taigi moteriškąjį 
vaisių užvaisinti teip vadinamu spermatozonu, tai
gi vyriškuoju vaisiu, arba vyriškąją cele. Susijun
gimas dviejų lyčių užvaisinimui kiaušinio nevisada 
reikalingas. Kaip pav. arthropoda, taigi vabalai tu-

Toliaus bus.



LIET
DIDELIS PIKNINKAS.

New Britain, Conn. Dr-stė Ap- 
švietos parengė didelį pikninką 

DIDŽIAUSIAS SMAGUMAS. |subatoj,29d berželioigoymetuo- 
Nėra ant svieto didesnio smagu- se, Rentschler s Parke. Prasidės 

mo, kaip tas/kad pagelbiame sa- vai. po pietų ir trauksis iki 12 
vo draugžmonėms, kada padarome vai. nakties. Daržan galima nu- 
kokį žmogų laimingu, kada išgel- važiuoti visais karais, tik reikia 
biame ką norsj nuo mirties. Męs pasiimti transfems karo Arch gat- 
visada atsimename tąjį momentą vės, kuris privež iki pačiam par
šu pasigerėjimu ir su pasididžia- Užkviečiame visas aplinki- 
vimu. Kaip greitai bėga žmonės peš ir vietines dr-stes, teip-pat ir 
gelbėti nelaimingą, kaip greitai ir visus lietuvius ir lietuvaites atsi- 
maloniai duoda žmogus savo pa- lankyti ant to puikaus pikninko 
tarimus kuonogeriausiai žmonėms, k pasilinksminti. Įženga vyrams 
esantiems nelaimėj. Atsitikime Ii- 25c., moterims ir merginoms dy- 
gos męs visada stengiamieskkuo- pa*’ Širdingai kviečia visus atsi- 
greičiausiai patarnauti, pagelbėti, uankyti. 
vienok, duodaipi savo rodą, turi- r: 
me nepamirštų kad musų teikia- . 
ma rodą turi juti inteligentiška, I PAJIESKOJIMAI. 
teip kad męs daugiau su rodą ga- T
lėtume pagelbsti negu blogą pa
daryti. Atsitikimuose nesveiku-|mer» Kauno gub., Raseinių pavie
nio skilvio ir iarnų, visada duok to, Silalių valsčiaus, Paižnių so- 
rodą vartoti tiktai Trinerio Ame- džiaus. Paskutiniame laike gyve- 
rikoniškąjį Eliksyrą karčiojo Vy- no Cheswick, Pa. (Allegheny 
no, kadangi ta$ai vaistas visada County). Jis pats ar kas kitas 
pagelbsti. Vaitas greitai per- teiksis duoti žinią ant adreso: 
sergsti visą organizmą ir priduo- Paul Zimmer,
da naują pajiėgą gromuliojimo p4 So. 2nd str., Brooklyn, N. Y. 
organams. Valgis bus tuojau pri
imamas ir kaip Veik valgis bus pri- Pajieškau gerai išsilavinusių 
imamas, tuojau liksis perdirbtu, darbininkų prie siuvimo ant maši- 
sugromuliuotu, į nesveikumas tuo- nV prosavojimo. Atsišaukite

žmogus savo pa- lankyti ant to puikaus pikninko

Komitetas.

Pajieškau savo brolio Joe Zim-

jau išnyks. Duok vaistą tiems, Pas: 
kurie reikalauja pajiegos, apetito, 
sveikos išžiuros, geras nervas ir 24 W. 251h st., 
čystą kraują. Gaunamas apticko- 
se ir pas:

Jos Triher,
V 799 Ashland Av., 

Chicago, III.

Jos. Želvis, 
Chicago, Įll.

Pajieškau apsivedimui nesenos 
merginos, tokios, kuri turtinga ar
ba turtingų tėvų ir kuri nusimano 
apie biznį. Kuri nori turėti leng
vą gyvenimą tegul atsišaukia pati 
arba kas kitas tegul duoda man

TAI NE BAIKOS TEIP z’ni4- o tam duosiu atlyginimą. 
VARGT! Atsišaukite, o tuomet aprašysiu

' Perkidus daugybę daktarų ir aPie save ir duosiu atsakančias ii- 
gydymų kaip ir daug visokių lie- Pa
karstu, nieks-manę nepagelbėjo • J-A. Graužalis, 
nuo ligos ir suirimo visos sveika- *?*?<-•' z< ^°*’
tos, kurią nustojau per klaidingą * Ellsworth, I a.
saužagystčs darbą, nes bemaž ko
iš proto neišėjau, kadangi galvos PaJieikau Kazimiero Urso, pas 
skaudėjimas ir ! svaigimas nuola- kur| tunu svarbM rtikal«- ‘“PP 
tos kankino ir kaip kūjais mušė. pa),<:skau Justln.° Baltuškos. Kau- 
visos dalys ir sąnariai kūno buvo no ^5** šykščių valsčiaus, sy- 
kaip atbukę. Sunkumas ant kru- mlni'kiM kaimo; o teipgi meldžiu 
tinęs ir skaudėjimas kaip ir kva- tlb kur»e manę pažysta, atsišaukti, 
po atgavimas su skrepliavimu, ncs norfu “čionai išvažiuoti, ka- 
teip sunkus buvo, rodos, kad ant ran^* C5U %oa vienas lietuvys. 
manęs kalnas gulėjo. Abelnas Nor'čla“ “v^'u°ti kur daugiau 
nupuolimas ant sveikatos, teip gyvena. Aš Kauno gub.,
buvo pakirtęs mane, kad prie dar- °'arskio valsčiaus.

Antbo ir buvau netikęs, o baisybės ir TT ’ ^aicaias,
► • IiHckcr stnegeri sapnai teip mane įbaugino, P**0 ”

kad nakties bijojau, kaip žydas 
kryžiaus, nes rodėsi, kad vis puo
lu SS J7UV71U { uaiot«uj( p>i aj/uilj, į

-- - ----- |(Jnos. Kauno gub., Šiaulių mie
sto. Turi apie 30 metų amžiaus, 
grajina ant armonikos. Pirmiau 
gyveno Chicago, III., 136 — I4th 
Place. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

Frank Buišis,
605 South Avenue,

Kane, Pa.

Pajieškau savo švogerio Kon- 
' Vaisiausi" PaČ'°S

ir pasilsėt negalėjau. Velijau sau 
geriau numirt ne kaip teip gy
vent, nes daktarai, kurie mane 
pirmiau gydė, nepagelbėjo, tur
būt atsakančių vaistų neturėjo ir 
pamato ligos nepažinojo, o jau 
apie šundaktarius nėra ką kalbėt.

Vienok perskaitęs apgarsinimą 
Dr. Collins New York Medical 
Instituto, ir, kad savo ligą apra
šiau kas mane kankino ir kaip se
nei, kiek mokėjau, tad kad tas 
Institutas sutaisė ir atsiuntė man 
vaistus, kaip rašė prie visų ligos 
kankinimų ir pavartojęs pasiju
tau savyje kovą ir geriau, bet jau 
kaip paskutinius suvartojau, tai 
pasilikau sveikas, smagus ir pasi
jutau laimingas, kaip antru kartu 
svietą praregėjęs. Tai ne baikos 
iš tokių kankynių paliuosuotas.

Jeigu pirmiau bučiau skaitęs 
laikraščius ir iš kart atsišaukęs, 
tai bučiau senei išgijęs ir daug pi
nigų sučėdyjęs, o dabar siunčiu 
širdingą padėkavonę Dr. Collins 
Med. Institutui už sveikatą, ku
ria man sugrąžino ir naudingą 
knygą “V’adpvas į Sveikatą”. 
Viešai apreiškia savo buvusią ne.- 
laimę, kad kiti žinotų kur reikale 
rast pagelbą, kaip aš.

Pilnas guodones
John Panagis, " , 

V. 43 W. Main Str., 
Carlisle, Pa.

Pajieškau savo pažystamo, 
no Malašaucko, Kauno gub., 
nevėžio pav., Pasvalo parap., 
snelių sodžiaus. Girdėjau, kad 
vena Scranton, Pa.

Jo-
Pa- 
Se- 
gy-

Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

. G. Grikowskas,
329 Albert str., Youngstown, O.

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

teiksis duoti žinią ant adre-

Box
John Paulukaitis, 

594, Millinocket, Me.

Draugysčių Reikalai.

Pajieškau savo pačios Onos 
Vaškienės, Pušalatės parapijos, 
Dekanelių sodžiaus. Apie 30 me
tų senumo. Pereitame mete rug- 
pjutės mėnesyj išdūmė nuo ma
nęs. Kas duos man apie ją žinią 
tam busiu labai dėkingas.

Kasp. Vaškevičia, J
1627 So. loth str., 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Sinkevičiaus, 
parapijos ir kaimo Punckų. Du 
metai atgal gyveno, Plymouth, 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

Simon Sinkevičia, 
Box 195, Johnston City, III.

Pajieškau savo brolio, Antano 
Bakučio, Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Girkalnio parapijos, Pa- 
talupių kaimo. 15 metų kaip A- 
merikoje, pirmiau gyveno Chica
goje. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią' ant adreso:

Teodoras Bakutis,
947 — 33r<l Str., Chicago, III.

Pajieškau savo tėvo, Jokūbo 
černeckio, Suvalkų gub. ir pavie
to, Seinų gmino, Smalėnų parapi
jos, Raistunų kaimo. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Juozas černauckas,
34 Chesnut st., New Britain.Conn.

Pajieškau moteriškės prie namų 
darbo už gaspadinę. Vaikų nėra; 
esu našliu. Adresas:

M. Gustaitis,
37 Berlin st., Chicago, III.

Pajieškau darbo prie bučernės 
ir grosernės; dirbau tą darbą jau 
8 metus. Kalbu 5 kalbas. 26 me
tų amžiaus, nevedęs. Adresas:

J. P. Nauburis,
502 S. Utica str., Waukegan, III.

Pajieškau savo dviejų brolių: 
eronimo ir Mykolo Pranaičių. Jie 

patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Antanas Pranaitis, 
3ox 48, Franklin, Wash.

Reikalauja 2000 darbininkų val
stijoms; Oregon, \Vashington ir 
Montana. Algos $2.25 iki $3.00 
ant dienos. Kelionė iš Chicagos 
$14.00. Teipgi reikalauja anglia
kasių, mokestis 90c. už toną. Rei
kalauja 400 darbininkų j valstijas 
Michigan ir \Visconsin prie lentų 
piovinyčių ir medžių darbo. Mo
kestis $28 iki $35 ant mėnesio, su 
pragyvenimu ir ruimu. Neturin
tiems už ką nuvažiuoti uždės ke
lionės kaštus. Teipgi reikalauja 
400 darbininkų Chicagoje ir ap
linkinėse. Atsilankyk pas mane 
tuojau arba rašyk informacijos 
knygutės įdėdamas už 2c. stem- 
pą. Lietuviškas agentas.

J. L u c as, 
128 S. Clark str., Chicago, III.

Reikalauja preserių prie prosini- 
mo vyriškų ziponų (sack-coats ir 
overeoats); darbas ant viso meto, 
užmokestis gera. Teipgi reikalau
ja moterų ar merginų prie to pa
ties darbo. Atsišaukite tuojau 
paminėtu adresu, o gausite tikie- 
tą atkeliavimui. Adresas:

Brandegee, Kincaid & Wood, 
Utica, N. Y.

Reikalauja vyrų prie molinių iš
dirbių; molio deglyčioj. Darbas 
ant viso meto. Uždarbis $1.50 iki 
$2.25 ant dienos. Atsišaukite: 

Wm. E. Dee Co.
124 E. Quincy st., Chicago, III.

Reikalauja popieros pardavinė
tojo, tokio, kuris kalba gerai ang
liškai, užduotim jo yra — vaikš
čioti po bučernes ir grosernes par
davinėti suvyniojimo popierą. Ge
ra proga geram vyrui. Turi 
geru agentu. Atsišaukite:

Myer Paper Co.
%> “Lietuva”.

būti

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

Jos. Williams, 
108 Ames st., Montello, Mass.

Reikalaują .agoito mokančio 
lietuviškai ii Ade9 angliškai, par- 

Yofko, Brooklyn’o 
įy aplinkinėse Long 
GcĮas darbas ir ge- 

įeram vyrui. Atsi- 
rškoj kalboj pas:

Island lotus, 
ra mokestis 
šaukite lietu'
The McCorųsĮck Real Estate Co.

I$3 E. 1251h str.,
New York City.

Kas nori tįsti gerą darbą prie 
statymo naujų geležinkelio šapų 
ir tiesimo naujų geležinkelio re
lių, tegul rašo pas P. J. Rėps, 
947 W. Webster St., Springfield, 
Mo., o gaus darbo kiek nori.

Jis rašo, kad tenai visai dar lie
tuvių nėra, tik1 jis pats vienas, o 
uždarbis esąs didesnis kaip kitur, 
ir norėtų, kad nors keletas lietu
vių tenai atvažiuotų, kuriuos jis 
žada draugiškai priimti ir tuo- 
jaus jiems darbą pajieškoti. Rei
kalaudami darbo susirašykite su 
juom.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

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

Parsiduoda pigiai bučernė ir 
grosernė; biznis gerai išdirbtas, 
parsiduoda dėlto, kad savininkas 
išvažiuoja j seną krajų. Atsišau
kite adresu ‘

Chas Petkus,
414 Belvcder st.,jWaukegan, III.

Parsiduoda labai pigiai medinis 
namas, ant trijų gyvenimų, dėl 5 
šeimynų. Ančioje vieta uždėji
mui kokio biznio. Pardavimo prie
žastis — išvMiavrinas į seną kra
jų. Randos ant mėnesio $78.00. 
Prekė $4700. 00. Atsišaukite 
šio adreso:

1436 Wentworth avė., 
Chicago Heights,

AUKOS.
V. Luckus

50c.; P. Ka-
A. Daugėla

KANKINIAMS
Ii We«tville, IU. 

-1.00; P. Pečiukonis 
ralius, A. Daugėla,
(sūnūs), M. Bagdonas po 25c.; 
R. Daugielienė, J. Ramanauckas 
po 20c. Viso $2.70.

Ii Benld, I1L V. Sinkevičia $1.;
J. Guziavičia 40c.; G. Guziavičia, 
A. Urza, J. Matulaitis, K. Andriu
šis, J. Bialiunas, M. Norbuta, T, 
Danilevičia, V. Baltrušis, J. Dzi- 
dolikas, P. Danilevičia, A. Maer, 
Geo. Korneto, V. Mačiulis, K. Ma
čiulis, V. Mačiulis, V.^Bagdan- 
skis, M. Giraitis, K. Graziavičia,
K. F. Mačiulis, P. Ambuta, A. 
Zigmontas, Ona Baltrušienė po 
25c.; J. Kundrotą, J. Mačiulis, V. 
Giraitis, A. Krakauckas po 15c.; 
A. Karalius 10c. Viso $7.60.

$3.80 revoliucijai ir $3.80 kanki
niams.

Rengdami knygą surašų lietu
vių, gyvenančių Amerikoje, męs 
prisiusime tam, kuris prisius 
adresus, tuziną gražių popierių 
konvertais. Adresuokite:

Polytechnic Printing Co. 
1947 Broadway Ncw York, N. Y.

25 
su

PERSIKĖLĖ ANT BRIDGE
PORTO 1

Pažystamas visiems lietuviams 
Bridgeporto ir apielinkės musų 
draugas Antanas Šiatkus, kuris 
laikė didelę krautuvę po nr. 4537 
S. Wood st., ant Tovvn of I^ake 
šiose dienose persikėlė į savo loc- 
ną namą ant Bridgeporto po num. 
924 — 33rd st., šalę lietuviškos 
bažnyčios, į buvusią “Lietuvos” 
redakcijos vietą, čionai krautu
vė bus pripildyta visokiais aprė- 
dalajs ir kitokiais tavorais. Par- 
davinėsiu už nužemintas prekes 
ir stengsiuosi visus perkančius už
ganėdinti kuogeriausiai. Užpra
šau visus atsilankyti ir persitik
rinti, o aš kiekvieną meilingai pri
imsiu ir patarnausiu.

Su guodone,
A. B. Statkus,

<M4 — 33 rJ Street.

67 Lletuvlikoa P«*akoe Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Baaanavlčlū*. Dali* 
I. Čia telpa 141 Ubai gražią, juokln- 
kingų, išmintingų Ir žingeidžią paaa 
kų. Chicago. III. 1903, pu*L 280 81.25 
Drūtai apdaryta.,........................ 50

68 Ll*tuvlškos Pasako* Yvalrloa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
II. čia telpa 205 Hbrl gražių Ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną 
■kaitytoji Ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903. pusi. 330 81M 
Drūtai apdaryta..............................t1-50

69 Lietuviško* P***ko* Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičių* Dalis 
III. Či* telpa 202 dar gražesnės Ir 
juokingeenės pasako*. Chicago, IU. 
1904, pusi. 333 ............................. 81-25
Drūtai apdaryta...............................I1-50

70 Llstuvlškos Pasako* Yvalrloa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Šio
je knygoje tefp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktą 
paseką, telpa keli šimtai užimanččių 
Ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III 
ar IV dalj, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. 81.25 
Drūtai apdaryta.............................. 81.50

76 Maxim Gorki j. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys: 
Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, IIL 1906, puslapių 
103............................. ».........................25c

90 oiitip*. Graži apysaka iš taikų 
tavi tarpinės karė* šiaurinė* Amenko* 
indi jonų. Vertė A. Olšewskls. Antra 
pataisyta laida. Chicago, III. 1906, 
pusi. 95...................................................25c

100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
terį turką ciecoriaus Antonimai*, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdą ir vargą iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Oišew- 
ski*. Chicago, III. 1902. pusi. 66 ..20c

114 Poną* ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojau* iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
žinti su beviu ir sanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904. pusla
pių 60.......................  19c

124 Robinsoną* Kruzlu*. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago. III. 1903, pusi. 83 ...;25c

480 Biologija arba 
vua dalgtu*. Pagal prof.

gus tikrai gali apsišviesti.
III. 1896, pusi. 125..................
Ta pati apdaryta...................

radosi gyvi sutvėrimai ant 
mės, kaip Jie vystėsi pradėjo*^?* . 
zų vabalėlių iki daėjo lig 
žvėrių ir peties žmogau*. gu JZ?' 
slėliai*. Chicago, IU, įsoj 
hm i«........................................

507 Gamtos Istorija. P*g>j p ~
verti D-ras A. Bacevyčia. Knyga** 
daugelio gyvulių, vabalą, žavią, 
nių, medžių ir akmenų
trumpai aiškiai ir suprantą^ Ihutl 
na gamto* 1* tori ją. ypač tuo* dai^ 
ant kurių žmonės žiuri, bet ją g^ 
nesupranta. Chicago, IIL ijęj 
slapių 238 ...............   j.

508 Gamtos pajiego* Ir kaip 4 u 
naudoti*. Pagal Bitnerj autais* Ser. 
na*. Svarbios moksliško* vertė* kjy. 
ga, su daugybė paveikslą y vairią b*. 
šineriją ir kitokią prietątaą ant išpgg. 
dojimo gamtos pajiegą. Chicago, [fl. 
1904, puaL 238 ..............................

516 Iš kur atsirado muaą naminiai 
gyvuliai ir auginami augmany*? 
Lunkevyčių sutaisė šernas. 8u p*, 
veikslėliai*. Chicago, IIL 1901, po»to
P»V 73................... s.........................20c

525 Kaip gyvena augmenys? p»^į 
Lunkevyčių ir kitus sutaisė fienna 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašius 
apie y vairius mušt; žemės augalui, j| 
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir piėtojl. 
m^i nuo pat menkiausią pavidalu iki 
didžiausią ir tobuliausią. Chicago, IU. 
1901, pusi. 129 .................................Ko

526 Kada ir kokiu būdu svietas s» 
*1 tvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgui**. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dugP 
škl' kūnai ir kaip musą semi tesitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. 
1906, pusi. 140 ................................35o

527 Kada ir kokių budu gali svietas 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WVh. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. D- 
gaudas.
pabaiga. Kas nori, dasižinotl kada ir 
kokiu budu gal svietas j<asibalgtL te
gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
111. 1906, pusi. 135 .............. .T7...35C

Knygelėje aprašyta svieto

PIKNINKAS!
Chicago. III. Dr-stė šv. Jurgio 

R. ir K. turės savo pikninką ne
dėlioję, 30 d. berželio, 1907. Gard- 
ner’s Parke, Kensington, III, Pra
sidės 9 vai. ryto. Įženga 25c. po
rai. Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame atsilankyti. Ant pik
ninko bus restauracija su visokiais 
valgiais, ^vaisiais ir gėrymais už 
tą pačią prekę kaip ir Chicagoje; 

; po užveizda Antano Blinstrupo. 
. Imkite karus iki White City, o iš 

ten Pullman karai daveža net iki
■ vietai. Kviečia.

KomiUAls;

Pajieškau savo brolio, Adolfo 
Misevičiaus, Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Šilelių valsčiaus, Bir- 
žulaukių kaimo. Girdėjau kad gy
vena Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:

Reikalingi agentai kiekvienoje 
vietoje Amerikos. Geriausi pro
ga. Keletą valandų darbo vaka
rais. Angliška kalba nereikalin
ga. Adresuokite:

B. Mares,
67 W. 6yth st., New York, N. Y.

Vlad. Misevičius,
Carlenville, III,

Pajieškau Mikolo Lanaucko, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pavie
to, Gižų gmino, Dabkiškių kaimo. 
Keturi metai atgal gyveno Kewa- 
nee, III. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Laurinas Žvingilas,
Box 829, _ j £ollinsville, IU.
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545 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šerną*, 
Aprašymas smulkiausią bakteriją gim
dančią visokia* ligas pas žmoni*, ją 
susekimas, vystymąsi fr tt Su pa
veikslėliai*. Chicago. IIL 1905, pusta* 
pią 113................................................300

134 Sidabrini* Kryželis arba Dailydė 
iš Nazareto. Apysaka iš laiką kanki
nimo Kristau*. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukia. Chicago. III. 1906. pusi. 169. 
ifiitą knygelę Vilniau* vyakupas už
draudė lietuviam* skaityti)............. 50c

žra

met 
aig' 
Dl.

Laiškams Popieros.
Naujausio išdirbimo, 25 c. tuzi

nas. Tautiški paveikslai arba at
viri laiškai (Post Cards) 25 už 
$1.00. Nešiotojai ir krautuvnin- 

III Į kai gauna didelį uždarbį. Atsišau
kite:

F. Milašauskas,
25 \V. 211d st., S. Boston, Mass.

ant

JAU LAIKAS.
Duosiu rodą nuo visokių ligų ir 

prisiųsiu gyduoles, tik klausk lai
šku. Parduodu visokias lietuvi
škoj kalboj knygas, abrozus, rą
žančius, škaplierius, gromatoms 
popieras, drukuotas; Trajankos 
baksas po 50c. užtikrinu, kad daug 
pagelbės. Visas knygas, kurias 
matote keno katalioge galite gau
ti, apie slaptingas ir nežinomas 
klauskite manęs, teipgi apie ligas, 
tik klausdami įdėkite už 2c. mar
kę atsakymui. Rašykite ant adre
so:

"LIETUVOS ŪKININKAS”
LaiKraitis skiriamas Lietuvos 

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

Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svle- 

Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo, gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra:

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

to.
Jos. Mažeika, 

27 Connerton str.
New Brftain, Conn.

NAUJAS KNYGŲ KATALIO- 
GAS.

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

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

185 Žmogų* nepliuški*. Vertė Iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė *u varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitu*, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą Ir 
mokina žmogiškos deros. Chicago, 111. 
1899, pusi. 23 .. ............................10c

200 Akle ui ak|, dantis ui dantį. 
Juokai viename akte. Perdirbt* iš vo
kiško. Chicago. III. 1907, pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
JB a ir M. P-is. Chicago, III. 1902. pu
slapių €2 .............................................20c

225 Geriau* vėliau* negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B a ir M. P-ia Chica
go, III. 1902, pusi. 48.......................... 15c

257 Kun. Gramulo* Raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, Iii. 1906. 
pusi. 14.................................................10c

262 Mlndaugi* Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-ae aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago. III. 1900, pusi. 86. 25c

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir Šiluma. 
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie- 
tuvlškon kalbon v^rtė J. šernas. Spau- 
tuvlškcn kalbon Tvrtė J 
cago, III. 1907, pusi. 138 35c

553 Paėjima* organiško aviete. Pa* 
gal Bitner} sutaisė šernas. Knyga di
delė* moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogsniu*. 
daug milijonų metų atgal gyvenusiu* 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir tt. Su paveikiais. Chi* 
cago, III. 1905, pusi. 137 ..................35o
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LOTAI! jLOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit- 
geležinke|io.

Prie dideliu fabrikų.
Arti Grant/Wofks fabrikų.
Netoli nuolNophwestern Elec

tric Works. _ 2.
Gera ir pigi komunikacija. Už 

5c., su 20 mTnut'iį gali atvažiuoti 
į miestą M&ropoMtan geležinke
liu, ąrba 12-itbs tUį karais. Svei
kas ir čystas-cn») kaip ant far- 
mos. gr
Lotų prekės, po $350 ir augščiau.

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

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

Pirkite kol pigus.
Atsišaukite pas

A. OLSZEWSKI,

Knygų Kataliogas.
27 Gyvenimo Mokyklai Parašė Ori«- 

*on Svett-Marden. Lietuviškon kalbon 
ISvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago. III. 
1907 ................................................. 81.50
Apdaryta ....................  82.00

331 Žilė galvon — velnią* vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P is. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31,..................... ....................... 10c

an

Reikalaujame darbininkų. Alga 
$15.00 ant sanvaitės. Darbas ant 
visada. Atsišaukite vakarais nuo 
6 — 8 ir nedėliomia nuo 10 iki 
11 ;3O iš ryto. Ne agentas.

45 La Šalie str., (Room 8)
, Chicago, 111.

Reikalauja bučeriaus, tiktai at
sakančio, pažystančio savo darbą, 
žmogaus. Geram darbininkui ge
rą mokestis. Atsišaukite adresu:

1344 — 49th Avė.,
Grant _Works, U’. [3252 So. Halsted St, Chicago, IIL

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas. Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla
pių 99 ............................................... 15c

43 Ik gevinlmo lietuviškų Vėlią bei 
Velnią. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražią pasaką, apie rojų 
dangą, čyščlą, peklą; aplo giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, ją vaidlnimąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar 
mę panėvėžlečią, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj- — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie- 
roe apdaruose ................................ 81.50
Audimo apdaruose ...................... 82.00

63 Karė* laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod G arši n. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, 11L 1906, pusi. 81 . ......... _,...20c

471 Akyvi apsireiškimai aviete, ant 
kurių žmonėa nuolatos žiuri, bet Ją 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj iš
versta | lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie norj sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt. Chicago, III. 1894, pu- 
slapią 79 ............................................. 30c

566 Seną gadynių išnykę gyvi *utv»- 
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvairius suDėrimu* 
gyvenusiu* ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba imdami iš žemė* 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado Člelus. nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti įvairiuose murėjuose, iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, p** 
gal storumą ir senumą žemės sluog- 
snių, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da. gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žino 
gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370 ..........................................
Ta pati apdaryta ...........................81-2#

539 Svieto pabaiga. 18 rusiško verti 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnotl 
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę. Chicago, III. 1902, pu- 
slapią 31...........................................   *•

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- 
kov’ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangau* (vairios 
šviesos Ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. Chicago, Iii. 1907, 
pusi. 238 ................................   75c
Apdaryta.................................... ..81.00

597 Žvėry* Ir Žmogus. Sutaisė pa- / 
gal Schmehl’l Šernas. Mokslas api® 
subudavojimą kūno visokią žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, iarnapilvią 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
vis aprašytas pavieniai su visomis j® j 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę ji* j 
tveria. Su paveikslais. Chicago.
1906. pusi. 313...............................
Apdaryta .........................................1125

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

473 Apie žemę Ir kitu* svietus, Ją 
būvį Ir pabaigą. Pagal Heilperną, Fal- 
ba ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dė*. Su 30 astronomiškų paveikslų.

630 EthnologIJa arba mokslas ’P6 
žemė* tauta*. Pagal D-rą M. Hab®£ 
landtą parašė šernas. Su paveiksi** 
liais. Yra tai svarbiausia mokslišlto 
knyga apie visas musų pasaulės *nl(> 
nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės ir jų paveik 
Aprašo Jų kilmes, parvą. tikėjimą. P* 
pročtus, užsiėmimą ir abelnai visU- 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
ją, tegul perskaito šią knygą- 
go, IU. 1903, pusi. 667 ................
Apdaryta gražiuose ir drūtuose M 
wo apdaruos*..............................

tauta*. Pagal D-rą M. Habef-

Yra tai svarbiausia mokslinto
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LI E fet-V A
Geografė »rb*-temU apra4y 
Pagal Geikle, NaltovskĮ ir kl- 

gemas. Su pa veikalais 
guprantarnai apr*50 musų 

aevidafc- d,dum» lr Platum*: 
<u vardus, augštĮ, vulka- 

iš satęs ugnj; iš kokių 
susideda žemė, kur ir kiek 

sagilų, geležies, aukso, dru- 
ir kitų 8»yHų» klek marių’ e<e’ 

J vardai, plotis, gylis; kokie 
vandenys: sūrus, prėski, kar- 

juose gy^na gyvūnai ir tt. 
EL^šyta dalimis: išskaitytos 

.lešnatystės, karalystės, kuni- 
^tvstės, respublikos ir tL Klek

101
102

103

104
105

106

107

PaPročIaI- uisls- 
M Tpramonės. išdarbiai ir tiesoa; 
STmitatai. su kiek gyventojų, fa- 
X pramonių; kur kokie orai: šal- 
Li*r karščio lytus ar giedros; kur 

ilgis dienos ir nakties; kur visa- 
Lrr* lygi diena Irį naktis, kur saulė 

- UlT*1 pedėHų nenusileidžia arba 
tL Knyg^ didelė 6x9 colių.

. --oš, standžios •popieros s^udin- 
h chica?0- M* 18^9’ P*131- 4C9' $20° 
* tLapdaryta audimu, kietuose ap- 
luTjoee, auksinėmis litaromis atspau- 
|ti parašai ant nugaros ir šono.. $2.50

655 Istorija abelita.. Dalis pirma. 
M seniausiųjų laikų Chinijos — 
jgfifi m. pr- Kr •,ki Salutln,am IŠdalinL 
BOi imperijos Aleksandro Makadonl- 
ft0jo 148 m- Pr- Surašė Dras A- 
Bacedėe. Su paveikslais, parodan- 
gais tų laikų piramldus. sienas pylių, 
tvirtybių; typus kraigų ir kareivių, 
geroglifus Akkadų 
eago, IIL 1904. pusi.

557 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
rinė* Amorlkoa. Nuo atradimo ir dar 
pneŠ atradimu Amerikos Iki 1896 m. 
įprašo kaip Kolumbas atrado Ameri- 
įa. tokie čia tada žmonės gyveno, Ko- 
teetmonės pirmiausiai iš Europos pra 
įėjo plaukti i Ameriką, kokios karės 
kuro, ui ką kariavo ir kokiuose me- 
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 
tek karts gero dėl Šios šalies padarė, 
prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucijį. kuri yra reika- 
togiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šjalyje. Chicago, Iii. 
!»«, pusi. 364 ...................................>1-00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
įarooae, aukso lita-zjos ant nugaros ir

rašto ir tL ChL
498 ............... $1.00

109
110
111
112

113

114

115
116

117
118

119

20

121

122
123
124

>1.00

126
127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

.$1.25

658 Istorija Chicago* Lietuvių, jų par 
išpiju ir kunigo Kiiaučuno prova su 
Hkraščiu "Lietuva”, 
diio mėnesyje 1899 
nšymas: klek yra 
kiek Betuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais;
iralga Chlcagos lietuvių darbų nuo 
patčia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
actų; istorija jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su “ Lietuva”. Chicago, 
m 1961. pusi. 580 
Aądaryta..............

bnvusi balan
ai. Čia telpa ap- 

lietuvių Chicagoje,

chronologiška per-

$1.00
$1.50

ėviai Mažoje Azi- 
iki jie pateko po

673 Lietuvių Pra^i 
joje. Nuo senovės 
raidžia Persų. Par išė Lietuvos Mylė
toja* (Dras J. šliupas). Knyga turi 
2*3 puslapius ir 4 didelias mapas,. pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių pratėviai. jšprašo lietuvių par 
dėjimų dar 800 m^tų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, 01. 1899...............50c

SI Apie turtų išdirbamų. Parašė
Schram. Vertė S. !M. V’eikaias gvil
denantis politiškų ekonomijų. Kokiais 

i heliais išsidirba turtai, kaip Jie susi- 
<. krauna ir kaip atsiljepia ant gyvenimo 

I draugijos. Chicagoj I1L 1900, pusla- 
į 133.................. L .......................... 35c

, 154 Aukos karė* Dievui. Parašė Jo
tas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios 
kada bnvų^ karės, kas-buvo jų prieža- 
•čia, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas j jus stumia. Chicago, III. 
B02, pusi. 40...... ..................J.. ..10c

Pinigus prisiųskit per Money Order'į 
ta Ntfstravoto.e gromatoje adresuoda-

I - i
A. OLSZEWSKI,

*252 8. Halsted 8t., Chicago, IIL®S2 8. Halsted St,

Besiartinanti audra ant ežero Erie.
New York. Ta vorų krovimas | dL 

deij oceaninĮ laivą.
New York. Pilies darias (Casttle 

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

ry].
Niagara. Patkavinis vandenskri- 
. tys nuo oilnės salos. (Horse

Shoe Pails trom Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 

Michigan Avenue.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė. L.

P. Parodos 1904m.
Moki indljonas namieje.
Moki Indljonų gyvenimas.
Sloux indljonų vadas, He-No-Frald.
Vartininkai (The Sentinels) 3,043 

pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
Motina girių, G3 pėdas apėmlo. Yo- 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oiford, Ang

lijoj.
Airija. Killarney, pilis Ron.
Įėjimas į Muckross Klioštorių, Ai-

Siaurinio miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Kate

dra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės, 

pilies. B
Vokietija. Laivas apleidžlantls Ko- 

blenc ų, ant Rhelno upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis. Geteborge.

125 Šveicarija. Mount Blanc iiurint 
nuo Chamoniz.

Thun, Šveicarijoj.
Žiūrinis kiemas, Aihambra, Grana

da, Ispanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, FrancuzijoJ.
Tullerinų darias. 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 palocius, Pa 

ryžiuje, Francijoj.
Tvirtynė Sv. Jono ir Katedra. M ar 

seilles, Francijoj.
Laivų užplauks ir ežeras. Vlilefran- 

che, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Vtlle- 

fra nebe. Francijoj.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas ir Sv. Petro ka

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

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palooiuje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinio Severo, Ryme,, 

Italijoj. „
Koloseumas. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias Sv. Juozapo, Venecijoj, Ita I 

lijoj-
Šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias Sv. Andriejaus, V'enedljoJ. 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanlniš pakraštį*, parodantis ke

lio užuolanką. Algiere.
Gėrymo -fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

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

Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelio, Kaire. Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjimas Į paloclų, S Inga pore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge. ChlnljoJ.
Chiniečių vienbuoriniai laivai } 

plaukėj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghal, Chinijoj. 
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai
Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 

tiškų lotus kvletkų pilname žy
dėjime.

Jnnltų žinyčla Honmoku, Yokoha
ma, Japonijoj.

167’Vokohama. Japonijoj. Šiaučhis dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnių 
žuvlų pardavinėtojaus stotis.

Paroda ugn.agesinių atletų, Yoko- 
hamn, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvletkų dar
žas.

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

172. Japoniški vaikai, nešanti pokylinj 
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikos pastolas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinės smeto 
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama. 1

Japoniečlų būdas eiti pallsln.
Trepal Į Kigomlzų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų 

čfa.
Auksinis pavlllonas ant ežero Kin- 

kakuji, arti Kyoto. Japonijoj.
Senoviška žinyčla Fujlyama, Mt 

Fuji, Japonijoj.
Teatro gatvė, ilgio vienų millų, 

O-aka, Japonijoj.
Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin

čių prie Ka-Buga-No-Myia Mny 
čioa.
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Stereoskopai 
arba 

Panoramos.
Jj’^kopas arba 

arba ziurt) 
xUkLi3’ 

r **taėlio, abrozi 
^aiislt4 Paveikslų, i 
. trapas žmonių 

į ,lukus- 
e fou ' ”•*' "“‘P pats toje 

savo akimi

Teleskopas yra tai 
*nas su padidinau- 
turtuos kad žiūrai 
telis pavirsta į pa
kurtame matai čie- 

triobų, vi?ų mie- 
miškus, daržus ir 

t0, k*i]> kad pats toje vle-
ir visįtų savo akimi ma* 

talitka Teleskop|8 paverčia į natu- 
į* padidina jj atskirsto

atsitikimu.
ant pardavimo gra-dabar ant pardavimo gra^ 

Sato2>Creoskot)1«ku8 paveikslus, 
k ^emla^ surašytus.

SRKdedaaų % iqq ^kančių pa-

VISIEMS DOVANAI!
Llstuvlškss katallogas, katrame yra ilmtal visokį arttfJKjV 

daiktų, pavalkaltllal Ir Ję p r skis kaip tai: l(fJfluD4% r*
Ž'vdų, (•ikradilių, lsnciug«Uų, lakstą, špilką, cušlhą, lalhrs- K .
džią, britvą, armoniką, konooriiitką, Msmotą, skripką, bub- E P» i ,
■iHą, kernotą, maiMioiiną, vargoną, fonografą, plunksną, , fikIA f 
drukuojamąmašinMią, kiSeninią įtampą, knygą ir tt.

Lietuviai nesiduokit Išnaudoti vlaoklem apgavikam, 1
kurie po yvairiom firmų vardai* dankitoal Ir apeaudinfja vhomSnUu H Jj.J jkyjLi 
Reikalaujanti viriui minėtą daiktą, vlsadoa kreipkite* pa* M.J. PAMI-, 
JONAITĮ paduodami tavo pilną adresą o gatitito KATALIOOĄ IX) V A-
N Al ir busit aprūpinti gerai* - taikingai* daiktai*. A jH||||g||||n^

Vlanatln* llotuvlika prakyati Amerikoje, kurį
liaiunčla visokį u a daiktus apsteluojant per lalškua, Į vlppa Amorlkoa 
Ir Canadoa mleatua Ir kalmftllus, per paėtą arba eapressą. Adresaa:

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

-Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinonu tautiškoms ir i»až 

nytinems Draugystėms išdirba:-i 
Kartinas, Amoriltoaiszkas ’ 
Wcllawas, Szarpae, Juos- ' 
tas, Kukardas, Ženklelius,1 
Kcpnr.s Ir dėl Mnrsialku 
parėdus. į
darbas butu pridarančiai atliktas ir tuum suuelpti sawo. tautetj, p«wc*kite ji tikrai 
lictuwaiti*:,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirlslon SL, Chlttgo, 111.

Guodutinienu Kunigams tszdir* 
ba>- Kapas, Arnotas, Dalmatl- 
k U S, Albas. Stulas ir wisat baž
nytinius parėdus. Vijoki darbf at
lieka artidiukai ta laikj.

Norėdama guodutiuu* Drtea, 
arba guodutini Kunigai, kad Jnsa

«■ ■■ - —Dabar laikas naudokitės visi!
G- riau.to vtota dėl pirkimo UIki* Armonyku

Skrtpku konorrtiBiu. Kitara totą, Triub* Ir daugybe vitokiu 
muitkablku lattrvmmtu. Geru I>«togoW" aukrtainiu. vlrokiu 
žiedu, Lenciūgėliu, geru Brilru Albumu dėl fotografijų, Revol
veriu, Mrielbu. Eiektrlktniu Llampukiu, jgobiniu Literų, Adre
sam Peėėčtu. Pluk*nu aukiluiu [foaotein pe«], Gramatikų, Žo-

Utoniku it Maldų knygų. v*snkt« granu popteru dėl ra- 
W $ lyno gromatu «u visokiai* apakailynsaėatr dainomis tutina* ni

Sbo. » lašinai ui tl.Ol Od-il drukuojama maliauU gana gra
šiai Ir greitai d ruknoj*, litaro* Ir vtea matinukė padaryt* ii geriausio plieno. Prekė tik |S-M>

VilaUtna kitokiu iMarbiu maAinukiu kaliu g*lunku ir daugybe uan-____
dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katoioga tegul prisiunčia ui ta.
markę ir teisinga adnsa. o aptarė* M j usiapiu dideli Ik, meto N A VJA 
KATVLOGA. DYKAI Kuriame j ra »i»okiu daiktu, su tiri du
įimtai ai;k u Į .>.ik-!u teroras pirmo*
kUasoe. prekes pijrtasnes kaip kitur, štvrujkam. Ageuteiu ir Perlonam >

r, <io-l n visokiu* teroru* labai pigiai, duodu dideli rubato adrosnokit:

K. WiLK£WiCH 112 6RAMD ST., BKOOKLYM. H. T,

84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni-1 Gilberton, Pa.
nis šuo, sergiantia Nikko žinyčią J. Ambrazevičius,

'nuo Piktojo.
Hawališki mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu. Hawai.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu,

H aurai.
Hawailška moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukų kriauklinę Štarai
tę.

Chtnlečiai renkanti ryžius. Hawal
Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plauklmtl laivų taisymo 

dirbuvė Valparaiso, Chlle.
Jamalcos Brookline gatvė. Port

Antcnio.
San Francisco gatvė. Mezlco City.
Didysis pliactus. Mezico City.
“Jojimas šėnlmts“.
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 bakselyja
be teleskopo ...........................$2.00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo  ............................... .$100

Ps.ts vienas teleskopas bo paveikslų 
kaštuoja $1.00.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada tari teleskopą, tai 
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks Į ta pat} teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEW8KI,
So. Halsted 8t, Chicago,

Boa 4.
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191

192

193 
194 
195
196
197 
198 
199
200

3252 m.

LIETUVOS” AGENTAI.

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

New York, N. Y.
A. Lesniew8kis, 144 E. Houston

80. Boston, Mass.
Nik. Gendrolius,

Newark.
V. Ambrazevičia,

224 Attens

N. J.
178 Ferry

Brcoklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand

St.

St.

st.

SL

SL

Pittsburg, Pa. '
F. J. Bagočius, 2216 Tustin st.

New Heven, Conn.
Llažaltis, 217 Ferry SL

ML Carmsl, Pa. 
Jonas Banis, Boa 541.

E. St. Louls. III.
Fells J. Galmlnas. 537 Colllnavllle Av.

I

E. Froomes,
A. Dirtulaltls,

Brooklyn, N. Y. 
73 Grand Bl 

155 Metropolitan Av.

Brockten, Mase.
K. Balčiūnas. * $71 N. Maln SL

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo 1* po spaudos labai 

grąžąs tautiški paveikslai (abrosdai).
1. DldU 

tautas.
2. DldU 

tutU.
3. DldU

girdas.
4. DldU

demonas.
Paveikslą miera 22X28 colių.

Lietu vos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Kei*-

Lktuvoa Kunigaikštis Al-

Lietuvos Kunigaikštis

Prekš 35c. kožnaa.

Ge-

Nusipirk po vieną šių paveikslą, o 
galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OL8ZEWSKI,

3252 80. Halsted SL, Chicago, III.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3246 S. Hihted St. Chlcųo, 61.
Duoda visokią rodą ir geriausią pagclbą moterim* 
ją ligose Pasekmingai atlieka darbą prie gimdy
mo ir dažinri aUakauėi&i po gimdymo Podraug 
pranefu, kad dabartini* mano otl»a* rand*»i O<- 
•*cw*klo name, 3246 & HaUted *L, augito.

Vienatinė lietuviška Sankrova

Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kut ir koki laivai išplaukia j 

Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės 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 Kompanllos vardas
Portas

Ii kur išplaukia
Diena lipiau* Valanda 

Išplaukimo
1I

Šlfkftrtė kaltuoj* 
nuo Porto Į 

liūį |Eydtk»* 
' sus

168

169

170

71

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183

Kyo

žiny

Shenandoah, Pa.
Andrius Mačis, 131 S. Main

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

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter

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

SL

SL

SL

Baltimore, Md.
2018 N. Washlngton,

711 W. Lombard St.
26 So. Green 8t.
521 Columbla Av.

SLL. GawlU, 
Jonas Želvis, 
J. LuU, 
J. Diemedis, 
Wm. J. Moran,

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

A.
Philadelphia, Pa.

Ignotas, 1028 80. 2-nd St.

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond S'-nare S.S.
I. M. Maskeliūnas. 2134 I-.bes 8t.

Eliza bet h, N. J.
Wm. Bočiais, 211 First SL

V. S.
Westvllle, III.

Kreivėnas.

Mlnersvllls, Pa.
Juozas Ramanauskas.

- Springfield, III.
J. Klembauskas, 7 Mlllrovr

Worcestsr, Mass.
*«nu Bernotas, > 12 Harlem 8L

ir agentnra litoraturos ant “North SIde” Chicagoj. 
čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi- 
Ikų knygų, rašančių, Škaplierių, abrosėlių, viso 
kių lalkralčių, Amerikos Ir Europos ir popierų 
gromatoms. TVipgi užlaikau visokio teroro: juo
dyto, paimlių, plunksnų,drukuojamų mašinukių, 
britvų. storeoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne 
užmirikite atsilankyti, o besite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
221 VVabąnsia Avė., Chicago, III,

(Sale Lietuviškos llaiuyčios).

Petras Gražulis
3244 S. Hilsted St, CHICAGO, ILL.

■ d ui t

Pirmos Kliasos
Barzdžtskutys
Geriausiai skuta barzdasii nTr

ir gražiausiai nukerpa plau
kus; prekes pigesnės už kitų.

AUKSINIS JTRANENTAS 
fra naujausiai padMinnįas iaisska. Paraityk 
f romą-a tavam, giminėm arba paeitai su auk - 
ainiu atramentu o ta* tai negirdėta nau liana. 
Preke tik 25o už buteiiuka su grisiu atimu. 
Siuskit mokesty Penk-Centsnam markėm pas: 

JOHN’S 8UPPLY HOU8E 
22 PILSKN STATION, CHICAaO, IUL.

GERA PROGA!
Parduodu labai, pigia* visus 5 

kambarių rakandus (furniture), 
nes išvažiuoju tėvynėn. Geriau
sia proga naujai apsivedusiems 
arba iš kitur atvažiavusiems. 
Kreipkities adresa:

Anton Kiedis, _ / 
59 W. Mth PI., Chicago, III:

AMERICA......
bluecher.......’’***
BREMEN
baltic... ........
BATAVIA 
BARBI Ros E ... 
CANADA..........
CY’MRJO.............................
CARMANIA..........
CAKONIA..........
CAMPANIA............. ’
CEDRIO..........
nH’TSHI.AND.. 
DOMINION........
CAB8EL..................... .........
EM PRESS OF 1RELAND. 
MĮPRES8 OFBRITA1N.. 
ETRURIA.....................
GERA......................... *
G R o* RRR k UR FU ĖRST 
1VERNIA........
RKPUBLIC........ .
KRONPRINZ IVILHELM 
KA18ER WILHELM II... 
KAI8ER W1LH. d GR... 
KROONLAND.................
KAIBER AUG. VICTORŪ 
KENSINGToN.........
LAKE MATIBONA 
LAKECHAMPLAIN........
LAKE ERIE.............
lucania..................“
MAIN..................... ...............
AR ABIC.............  .............
MERION............** .........
NEW YORK ............
PHILADELPHIA............*
PENNBYLV’ANIA............
PATR1CIA.......... .
PRETDRU.................
RHEIN............ .
BAXONIA ...... 
SEMLAND............ ’
GRAF VALDERŠEĖ....* 
ST PAUL ... 
SOUTH WARK.........
PRINCEH-* AL1CE.. .. 
VADERLAND.......... ...
ZEELAND..................... ;
PRIEoRICH d. GROSSE 
FINLAND..................
BT LoUlS ....................   “
NORDLAND..................... ”
IVESTENLAND...........

Hamburg American

White Btar 
H a m burg- A merican 
North German 
Dominion 
White Btar 
Cunard 
Cunard

White Btar 
Hamburg American 
Dominion
North German Lloyd 
Canadian Pacific R.

Lloyd

New York

New York

New York 
Portland 
Boston Mas*. 
New York 
New York

Cunard
North German
North German
Cunard
Whiu 8tar 
Nonh German

Lloyd
Lloyd

Lloyd

New York 
New York 
Portland 
Baltimore 
Montreal, Que.
Ne'w York 
Baltimore 
New Y’ork 
Boston Maso 
Foston Mas*. 
New York

Red Slar
Hamburg American
Dominion
Canadian Pacific

Cunard '
North German Lloyd 
White St*r
American
American
American
Hamburg American

North German Lloyd 
Cunard 
Red Btar 
Hamburg American 
American Line 
Dominion 
North German Lloyd 
Red Btar 
Red Btar 
Nori h German Lloyd 
Red Star 
American 
American 
American

Portland 
Montreal Que. 
Bt. John N. “

New York 
Baltimore 
New Y’ork 
Pta'ladelphia Pa. 
New York 
New York

R

Baltimore 
Boston Mas* 
New Y’ork 
New York

Portland 
New Y’ork

Now Y’ork

Philadelphia
Philadelphia

Liepos 18 
RugpiučiolS 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
liepos 
Liepos 
Birželio

Liepos 
Birželic 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Liepos 
Liepos 
LiejKis 
Birželio 
Liepos 
Liepos 
Birželio 
Liepos 
Birželio 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Liepos

11 
13 
11 
8 

17 
16 

2 
13 
18 
27 
20 

3 
12 
2b 
22 
24 
18 
25 
3 

23 
9 
2 

13 
11 
27 
30 
22 
20 
29 
17 
14 
13
6 

22 
0

13

Birželio 
Liepos 
Birželio 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Birielio 
Liepos 
Birželio 
Rugpiučiol3 
Birželio 
Liepos 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Lie|KM» 
Bi iželio 
Liejos 
Liepos 
Liepos 
Birželio 
Liepos

26
9

29
29

29 
25 
20 
22 
23
27 
13 
29 
20

10:30 ryto
2 ryto .

10 ryto
6 ryto
7 ryto 

10 ryto
diena
Po P 

ryto 
ryto 

ryto 
ryto 
ryto 

2po piet 
2po piet
3 po piet 
3 po piet
1 popiet
2 po piet 

10 ryte
9 ryto 
5 po piet 

10 ryto 
10 ryto 
10 ryto 
7:30 ryto 

10 ryto
2 po piet 

10 diena
8 I» p.
3 diena
9 ryto 
2 diena
1 po piet 

10 „ 
9:30 „

9:30 ryto 
230po p 
7 30 ryto 

10 ryto
2 po p. 
9:30ryto

2
3

10
9

10
11
6

9*:30ryto 
9,30ryt. 
2 po p.

10 ryto 
li)3Uryto 
iro p-

10 ryto
7 30 ryto 

9:30 ryto 
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Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležipkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Y orką................................. $16.00
„ „Bostoną........................................ $16.00
„ „ Philadelphią..................  $15.50

« m »» Baltimorę................. . ................. $15.00
. „ „Montreal.......................................#15.00

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

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

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

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

i A. OLSZEWSKĮ
j 3252 So. Halsted St, Chicago, III
J Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus 
| „ laike greitą ir gerą laivą.

Žemiau paro

daugiau 
kaip pa* 

tai męs

savo

Anti7Akmena
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuoto* roguliato-

> ■ ■ ■ > - ■-
i. . 'i.rr.,.
r-“ tu‘Uf r’xl°- Vitu r 
kelio tarnu kaipo t .i- 
teisingai taika rodan- 

— ' tls; gvarnntuotaa ant
ŽS metu. Aitą laikrodėlį p.»ių«iinc c O.D ant 
kiekvieno adreso, »u pavelyjimu iftegzaminuoti. 
Jeigu bu b tok* kaip rafame utaimokčkejpreaui 
88.76 ir atvedimo kaltu* ir paimk laikrodėli, jei 
ne. nemokėk nė vienooento^unink
pat laikrodėli kitur mokėsi S35 00. Prie laikrodėlio 
pridedame UK *uk»intą labai grąžą lenciūgėli tu 
Kompasu dykai.

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago

Nusipirk už Raudos pinigus 
gerą Gyvenimą.

Mačuli kur begi?
Wu i valstiją Wa»hlngton. ne* ton yra daug? 

darbo ir uždarbiai geri, o psa lk>m. Milių galima 
užeiti ir gauti visokia*gera* rodąs; belo gali gauti 
Salta alų ir kitokiųtgeriaiuią gėrimų ir ruskinią. 
Jo karčiam* yra vos du Moku nuo Union stoties.

“Standard Saloon”
1S3 VVasMngton 8t., Soettle, Wash.

Revoliucijos Paveikslas.
„Prl* l.luo»ybta", dideli* paveikslas. 

22 IrŽScolią. perstoto ul*ltikiruą Lietuvoje 
18(16m., kaip revoliucijonieriai drasko tnu- 
■kolliką konceliariją. Labai dailus pa
veiksiąs pilnuose dažuose su žaliuojančiai* 
laukais ir mėlynu dangum ir t. t. Tokio 
Hetuv|lko paveikslo da niekur nėra. Rei
kalingi agentai. Prekė S t. Adresuokite:

Lithuanian Art Association 
Box 133, Shenandoah, Pa.

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

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

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

A. 0LSZEW8KI
3252 So. Halsted 8L, Chicago, IH.

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 Caslmgc 

Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirahškų dū
dų išdirbinių. . 9 i

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
Liekinys po $32.00 kas menes i s, imant palukį drauge. Raudos $30.00 ant mė

nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir .7 pėdų panamių su išlietais pamatais. 
Georgljos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visokį pagerinimai 
įtaisyti ir apmokėti. 9
1 14ta Gatvė ir 49ta Avenue.

* ■ Granto Žemiškosios Bendrijos Podalyj neužllglo 
g Įl T I pakils savo vertoje. (Dovydas R Lyman, globėjas.B ^^a Willard T. Block, iždininkas.)

Mgs parduodame juos dabar po $540 ir daugiau už Lolę $50.00 įmokėti, 
likusiejie $10.00 kas mėnuo.

Nuvažiavimas i Vidurmiestj prekiuoja 5 Centus.
Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET.

Vietinis Ofisas: 13-U ui. ir 48-ta Av*. Atdaras kasdien ir nedėlioms. Jas. F. 
Hildreth, uiveisda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėju būva visados ant 
vielos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budavojimui.



Visai Djkgi

KHalsted ir 14th Gatvių M į Lietuviszkoje Kalboje M ■ H H®® | ^1 M 111ĮįJ M Sa KK8 H H III varde’ adresą ir pora markiu.§ L. n IVLn.&in i J I Krautuvė atdara vakarais: Panedelio, Ketverge ir Subatos. H

. vardo, adresa ir pora markiu. 
Naudingas, reikalingas kož- 

I na m lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA

Musų lietuviški pardavėjai.

Petras Slefonaitis,
Pardavėjas No. 117.

Ona Kučinskiutė. 
Pardavėja No. 114.

Otto Sukite, 
Pardavėjas No. 33.

Moterų Baltos Jekes! fi
Speciališkas Išpardavimas! | 

$1.29 už jekes vertas $2.00; pa- S 
siūtos iš gerų šydinių audimų; visas JB | 
viršus padarytas iš brangių kaspinų; M 
gražiai apsiuvinėtos su kvoldais; ran- B 
kovės apsiuvinėtos kaspinais; visokių įj 
didumų; tikra prekė $2.00; ^4 AQ 
per šitų išpardavimą tiktai...
$1.99 už jekes vertas $3.00; pa M 
siūtos iš gražių importuotų persiškų šy- H | 
dinių audimų; pryšakys apsiuvinėtas K 
gražiais išsiuvinėjimais; užpakalis ap- H 
siuvinėtas su mažais kvoldais; geriau- g 
sios jekes, kokias kada ture- MM QQ 
jome; didelis pasirinkimas po..▼ ■•vv |k

39c už jekes vertas 65c; pasiūtos 
iš baltų ir spalvuotų šydų; apsiuvinė
tos su išsiuvinėjimais ir pynėmis; ki
tos apsiuvinėtos su kvoldais; rankovės 
naujo stiliaus; geriausias tavo- Ofim 
ras už tuos pinigus Chicagoje.. Vvv 
89c už jekes vertas $1.25; dide
lis pasirinkimas visokių baltų jekių; 
kaip kurios visos apsiuvinėtos kaspi
nais; kitos pynėmis; atidaras pryšakys 
ar užpakalis; trumpų ar ilgų rankovių; 
mieste nėra geresnių jekių už 0Qm 
$1.25; musų prekė.........................OvV

Speciališkas Išpardavimas Moteriškų Sijonų po $5.
Gražus moterų sijonai, pasiūti iš grynų Panama vilnonių audimų; juodų, 

rudų ir pilkų audimų; gražiai stulpuoti; tinka ir stovi kuogeriausiai; naujo 
stiliaus, kuris būtinai bus populiarišku. Šitų sijonų negali gauti pirkti 
be $7.50; musų išpardavimo prekė............ .........................

Parduodame 
rakandus ant 
lengvų išmo-

Ateik pažiu 
rėti musų vy 
riškų d ra bu 
žiu skyrių.

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsįtiki mums ir mušt) 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai. ■’

Kaip iisigydyti Hupturą, Akių ligą, 
Galvos ligą. Slinkimą plauku ir Pliki- 

n ». «- * * f Dider vi
lą. Gyd uo

VARICOCELE
HYDROCELE

Z B* J*kta Karuliu ir skaudajtau

mą. Pučkus, Saulės įdegimą, 
nes. Niežus ir. lytiškąjį brudi 
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
ją užtriną tik 10c. Męs turimeapiepu- 
sę inilijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Ra>yk 
pas mus: J. M. BRlNDZA CO., 
996-998 Broadway. Brooklyn, N.Y.

Ižgydau kiekvieną sergantį Vaneocele, Strikturs. taipgi uikretiaUius kraują užnoodv- 
jlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydrooelj arba vyrų lytižkas ilgas. Tokiaa garsias ofortas tai
kiame visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmes ir ildavž 
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog až turiu vienintelį būdą su kurio pagelba ant viaados 
Jus išgydysiu ,

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimu skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užslaenijusiu, ižgydau galutinai, y

TIKTAI PER 30 DIENU!
PLAUČIU

Sergantieji* dusuliu, bronchitu 
arba džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O x a 11 no gazų.

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

Ai ižgydau kiekvieną greitai ant 
visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS patarmes
DOVANAI!

laagydau gąludna

moterų Ir 
vytu ligų,

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimus gimdos, skaudėjimus 
pečių. balttkgę. pagal mano meto, 
doe sutaisytus vaistus ižgydau pa 
sekmingiauslak

KRAUJO UŽNU0DYJIMU8.
Ir odos ligas, pnveiidan: išbėri
mus, skaudulius, plauką n tu lin
kimus ir H.

KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, M CHICAGO, ILL.
Priėmimo valandos: sis • tsi, ryt* iki • isL vakar*. Nodėliomis: sss • nl. ryto »l 4 m. ps pisto.

te isingi . aprašymai apie savitas 
200 visokiu kuniszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku, lezaiszkina 
pradžia, priežasti ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gydancziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku 
Aparatu, brukuojamu ir Raško
mu Mansiu u, Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų. 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Kassyk tuoj aus.

Isiklrpk salta, issplldyk Ir prisinsk mum, o nė 
drįsiu dieuu Didžiausia. Lletuvlsakas Katuliogs* 
bus tavo namuose.

Adresas.......... ..

Miestas ir State

mJohn'a Supply House
Pilsen Station, Chicago, III.

Lietuvių Daktaras

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

Telefonuoll galim* U kiekvienos antiško*. 
Gydo pstekuiuigMi v‘«okias ilga* be skirtumo.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 So. Hnšated St., Chicago. Iii.
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 

vyru. Telpgi turi didelę praktiką ir 
gydo pesekmlngal visokias limpančias 
užaisencjuslas ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

5 GERIAUSIAS PRIETEL
Tom. kurs pagelbi ncloimėj; bot or (oli rostis sunkesnė nelaimė žmoguj 

K kaip būti varginamu ligos?

B
Tuom gelbėtojam nuo visokių ligos kankynių — silpnybių, yra Dr. Collim 
New York Medical Institutas, nes tą Inatitutg visuomene vadina gyvaatiea gclbč.

M tojum ir gariauoiu priataliu, už iigydymą dauginusia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokie 
J| kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, ilgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengė ii. 
M gydyt, tuos ir pagelbėjo. **
< Kur mokslaa, vienybė - tan yr galybė; per tai Inatitutaa, gydyme turi gerą 
M pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti- 

tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar. 
U sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaulės 
ji yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausius 
SS vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per Hi pasekmingai yvairios ligos ir tampa perga- 
H lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas^tai neaivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad na aisbitkal, tai aprašant Ilgą atalšauk, o busi išgydytas šuo: Kataro, plaučią nesveikumo, dusulio, trumpu 

R kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepeną Ir Inkstą (kidnoys) lioos, dyspe#si|e«, vidurią ligos, noviriniaio, užkleMtom 
U žarną slogos ir skaudėjimo vidurių, šonuose, tuštymuose Ir po krutino. Gaivos skaudėjimo, svaigimo, ūžimo ir spiegiau aatm. 
B bei kurtumo. Kraujo nečystumo. išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir parkoms, niežais. Aklą ligos. Neuralgijos, neurasST 
M tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjime po visą kūną smagonią. kaulus ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. NusiipZZ 
įl ant sveikatos Ir lėliškai ne|iegumą-neme!lo). Blogus sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo saąžagysiės su jos visoms baisiomsZ 
M sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio nuomario, nerviškumo, greito ir didelio piktumo. Nuo lytišką piktą užsikrečiaM 
A (Slaptą) ligą - kokio jos vardo ar skyriaus nebūtą, | trumpą laiką liekasi išgydytos. Pūsles ligos, skausmingo ir tankūs «am2 
5B mosi. Patrūkimo Nomoroidą. Nemiogojimg, sunkumo kolose, rankose. Lenkimas! draugifot. neturėjimo vaisiaus ir kita 
K »,aPtM ufM *yn|. kaip ir motoru: skausmingą Ir noreguliarišką mėnesinių, neturėjimo andrapanią, kenkimo baltąją jr kariun 
R ligos varginimui žmonių atsiranda. Po Ištyrimui, kad apsiima išgydyti Ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata ir IšfydvaM. 
U MlaptybA šventai užlaikomai

9 Kad visokios ligos tampa Išgydytos, tai pats darbai už savo kalba Ir 14 daugybes išgydytų, pagal Ja 

Ml norą, norą koletą patalpinam padškavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Matai ką išgydyti kalba: 
Jn OueOctiisao Frefeseriaullnetitute!

Nors daug daktarą perleidau, bet Jie tik mano ligą už sendino begydaat, nors Ir gerais vadinasi, buk Hospiulės algf anka, bst 
kavoOflao paduotose valandoje, nuo ryto iki vakaro namieje sėdi. Bet kaip į Jąs globą atsidaviau, apraibs ligą, ir prisiąstas gydao^ 

M suvanojau, ui prapuolė skaudėjimas strėnose, rankoee, kojose, pečiuose ir visa liga, kurią buvau įgavąs per Miimlntiugą pasMgUaą,keto 
WA yra apraiyta Jus knygoj* „Vadevas | Sveikstą” ant 1*5 puslapio. Dabar ean sveikas kaip niekad nesirgęs ir dėkingas, už ksyn m* 
ui rudą, o labiausiai ui geras grynas gyduoles. CH. G A LUKAS, Box 114. Mullberry, hsnssa

Miela* Dr. Prefeeariau Ir Spocielietai!
gM Nors ėielus metus prisikankinau teip labai skaudžia liga, bet kad Jas įstengėte mane i&gydyti nuo to galvot sksmKjiaa, '.d -
pi ir gumbo gėlimo, tankaus skausmingo llaplulmoti ir baitąjąjtekėjimo, su skaudėjimu krutinės ir visuose sąnariuose. Kur* nesitftijMi,kate 

nors išgyti, nes kožnas daktaras pagydąs apleido, nieko nepagelbėdamas. Bet kaip Į Jus garbingą Institutą atsiteukiaa ir uenniistaaBai 
nM dėl mano sveikatos darbavotės, tai tai jau po suvartojimo tą pa*kutiuią gyduohą persitikrinau, kad esu pilnai ligi jus; už taižtaototoa*.

ėiadutelf padėkavong. Tuo* kelis Sudžius noriu, kad pagarsintumėl į lalkraitį, k*d reikalaujanti žinotą, kur tikrą |Mg*ftaaMtaaM^ 
■R gali rasti - M rs- P. BOSELI ES E. KD8 Ntoollet Avė., Mlnueapuli*, Mmn. ‘ .

Gg DauggaEvgau Dr. Dailina Mad. Inat.l
^M Kaip pirmiau skundžiausi per ligos varginimus; sunkaus kvėpavimo Jr skaudėjinso lonuote, krūtinė), skrepllavlmo ir rsOcKtoįsuBa
IdH dlegllą po visą kaną, tai per Jus s t oron f ir geras gyduoles, kuria* suteikėt, likausi jau Ugdytas. Nora ii pradžias vartojant yp*—‘T, 
Bfl jaučiaus savyje kaip revoliuciją, bet toliau* via ir vi* darėsi geriau, o dal«r pasilikau pilnai sveika* ir laimingas, nes liga neatoinaajtaa 

daugiau; už tai labai dėkavoja. Bučiau išmintingai padargs, kad iš kart prie Jutą bučiau kreipiasi*, ne kaip prie tą. ką3 bei S paveiktej* 
ĮĮį giriasi: netrukus gal ir • pasigirs, o i* Viso Uk viena* Daktaras yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. C. C. Coilin* M. I. yra goriansiss 
Si prkteli* ir gelbėtoja* gyvastses. J. ŽEMANTA L UKAS, 313 First St., Jersey 5 J.prfcteU* ir gelbėtoja* gyvaaue*.

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

jįA Slinki, nes labai iė- 
iroikęa, o pas jį ga 

alsivėdyti. nes 
turi puiku, laitą 

alų, gar- 
oČiMena 

net
ii Havanos, uilsigP 
rua gautu žmogus

Pirmiau dirbt 
kan

kino kosu. 
lys, nen ti
kumas, abel- 
nas nusilp
nėjimas nuo 
slaptos ligos 
nuo ilgo lai- 
ko; pasek
mingai liko
si išgydytas.

puikų užkandį kiekvieną diena, tai jau 
negaliu ilgiau su lamisla kalbėli. Lik 
sveikas, tunu skubintis. PrU^lo jis turi 
puikią salą vestuvėm, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėją ausi- 
kalbėti a ugi ibkai. Ateikite pas mane, o 
aš jums patarnausi* už dyka visokiuose 
reikaluose ir provoee Atvažiavę ii kitų 
miestų galt emu geriausią nakvynę.

Pctrav Szlakis,
3311 Auburn Ava., Chicago, UI.

T*l*i*naa Vardn 4011

F. P. Bradchulis
ATTORNEY i COUNSELOR at UW
Cbamber of Commerce Bldg., Room 709

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigęs mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias protas, civiliikas ir krimina- 
liJkas. visuose teismuose (suduooe). 
Gyv. 3112 S. HalsMSt., arti 31 mos gatvės

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

SI Bakajut, 
Bos 335, Pructor, Vt.

„Vadovas j Sveikatą”
Tas Institutas ne tik yra geibilolum sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra goriausiu prleteliu žmenią, tai 
iidavš labai naudingą dakterilką knygą „Vadovas j Svei
katą”, suvirt^OO didelių lapą didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, no tik mokės nuo visokią nelaimią ir Ilgą 
apsigint, bet ir kitus galės pamokyt Toj knygoj toip- 
pat F* plačiai apraiyta, apie vyrą Ir motorą lytilką gy. 
vertimą ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
naująją didosnią knygą trečio (įdavimo, kožnas .'apturės, 
kuris atsiųs 10 centą stampomis už atsiuntimą ir savo 
adresą. Visiems Dovanai!

reumsiizmo, 
dyspepsijos, 
kauro, gsi- 
vos sksndė- 
jime ir svti- 
gimo; per 
kitus buvo 
pripažintas 

n**išryd(MBu, 
O r. Coilin s 
Institutas 

-'ayr į trumpa lai- 
kjišgydfc 

P. Vasiliauskas, C
Box 116 Grampiao, Pa.

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

Ameriką ir kitas dalis svieto.

Rašant knygos bei pagelbės sveikatai pas Daktaras, visados reikia adresuot teip:

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

Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 iki 5 vai. po pietą.
Šventoms dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietą.

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Pasisekė mnms nupirkti tiesiog iš 
fabryko 1000 drukuojama naujausio 
išradymo mašinukių. Prekejuvisa- 
dos buvo ir yra $15.00, bet mes pa
leidome Jais per 30 dienu tiktai po 
S 10.00, ir dar pridedame po 
100 arkušu pope ros. ir 100 kon vertu 
sa tavo vardu pravarde ir adresu. 
Pinįgus siųskite per Money Orderį 
arba registravotoje gr omą toje.

MIKOLAS J. TANANEVICZE,
184 W. 18th St., Chicago, IU.

Mm ralkalMiam įgirti dėl parftYlBejino 
GromatDiM Pcpen. frisiensklte 25 c. ateis- 
ponis o mes pr susima Joms senpollss.

OFFISAS—Kampaa 81-mot ir 
South Halsttd Oatuiu ::::::

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
• DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

9M|Qįdj Daugybė odos ligų paeina nuo
nešvaraus užsilaikymo ir užsikre- 
tlmo teipdi ir nuo vidurinių ligą. 
Daugumak gauna pučkus, pleis
kanas, slinkimą plauką, plikimą 

per apsileidimą Gydosi pas neatsakančius 
daktarus ar agentus, (kurie tik pinigu* išvi
lioja, o paskui rašote toums.kad emėte daugy, 
bggvduolią ii įvairių apgaviką ir pagelbo* 
negavote ir sakote, kdi gal, ir musą gyduolės 
negelbės. (Taigi meldžiame mums darodyti, 
kokis žmogus likosi įpusą gyduolėmis apgau
tas!. Turime tukstaričius originališką padė
ka vonių kr tą galime aįnt sodo prisiekti. Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums tiek padė- 
kavonią, o n>ęs duosime didelį atlyginimą. 
Pilką galvą sunku gydyti, jeigu senas ir gaiva 
žvilga, tai to pagellieti negalima.bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai Sam galima suteikti pa- 
gelbą; plaukai nėra giįrbai—viena diena neiš- 
digs. Atsiiaukiautienis nusiųsime dyka in
formacijas su plačiu aprašymu. Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas .nedalo. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
J.M.BRl.’NDZA C o .Chemist 
New YorhA IŠrooklyn, U.8..A..

Jeigu esi jaunas, senas sr viduramžis 

A Męs Tave išgydysime.
iCįtj Męs padarėme speciališkumą bėgydydarni ypati-

ėkas, nerviškas ir chroniškas vyrų ligas per 20 met ų
J Ta baka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
7 Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendi- 
/ majų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 

pilną ir pasiliekantį išgydymą; musų prekėsžemos. 
IAIIklllQ UVDIIC kenčiančius nuo jaunystes išdy- JAuHUo V T nUd kūmų, pilnai išgvdome.
VYRAMS 'irA 40m • kurie jaučia, kad jų paji-va * * nAInu nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.

Išgydome greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijima, varicocelę, inkstų ir pū
slės ligas, reumatirmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąja gysla, votis, 
pasididinusias giles ir visas odosligas. x ‘ ‘

ATMINK kad m?8 raSoine pecijentams ypatiškai ir jų pačių kalboje ir niekados H I HIIHft neišduodame jų paslapčių.
Męs pristatome visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į virą skietą. 
Prašyk dykai ISplldymo Slankos, jeigu negali pats pribūti rnųsų ofisan.
Joje Iftalikintos Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI! ' VALANDOS:-^DUo8lkl I2.

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

4>’"~ 1 ~ - to

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKTUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

Nerviški Vyrai
Nuorsias brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams, rotkalau^intiems pagalbos. No 

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

Alt** rašyta vyninis. kenčiantiems nuo sunai
kintos sveikatų* kaipo pau-kmės jaunystes Ikly- 
kūmų Ir benuosniknmtą. Klaus v k mano rodos. 
Perstok daros mSnžakmm su ■dovanmials gydy- 
mals", elektriškai* diržai,. ■ sprcijalistsis'V pa
tentuotomis gydtioMmislr kitokiais niekai.. Jetgn

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

Nusilpninanti Sapnai, Patrofytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas 
iii nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, III’ skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszĮlyj, Užsen- 
l i B dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia -II Rūdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus nipesezio iszz. ^11 reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkujnb, turi užskurdu- | I i sias dalis, prieszlaikini nykimą," skausmus kauluose, puolimą plauku, Įkandama gerkle ir 4 I B teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE 'i

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearbc

BanM
Męs skolijame Pini gi 

lu rengiesi turtenybę pi 
prigelbėairne, paskolinds 
Sigą Greitas veikimas, 
ai apmokami dosniu.

>rn Street.
leriaL
i« ant turtenybių ir jei 
■kti, mg* su džiaugsmu 
ml tau dal( pirkinio pi* 
Lengvos lilygos. Ageu-

A. L. Graiczunas, Ph. G., M. D.
3202 $0. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, III-

Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams, speeijalistams ir 
iundaktariams, pis kuriuos tik pinigus sukinate, o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. 
Jei sergi kokia liga, eik pa. Dr. A Oraiiuną, jis duos teisingą rod> dykai ir pasakys, 
ar galima išgydyti ir kaip ilgai gydymas trauktis.

Dr A. L. Graičanas uesuvadžiojo dar jokio ligonio ir UI pirmo pamatymo nasako, ar 
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, išgydo greitai ir už mūšą u-mokės t Į.

Uš snėslstua visada užstoja ir kompanijų agentai nenuperka manės > i istlems 
prie da'bo, kare, geležinkelių ir t L, sutelkia greitą pagelba ir rodą, o sutek t >, klausė 
Dr. Gralėnae rodos, gavo visada gerą atlyginimą.

O^do vūokiai ligai be Mrtumo: Vyriikae, MoteriUae ir VaUhį /{ a
Valmdot priimimo ligoniu kaiditn ir nKUUomi: Jfuo 6 ryto iki 10 tai (./ ro.

Telefonas 739* Varde.

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie n u spi^is kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužUgio atrasi 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie 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.
Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, 
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas V YRU 
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jao- 
nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, per 
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, p»sl*

., . J ___ ___r____ _ __ _ rodavik su ftium pakol da ne per vėlu,
kitu budu nuo symploniu, paeinančių nuo persi-

Ž^gS RODA tau nieko nekasztuoja 
roj*. alielno nusilpimo iru , naalnnudojo ji mano 
pasiulijlipo, ir aš apturėjau šimtus laiškų nuovy* 
rų. jaunų ir senų ir rtookių užsiėmimų, kuriuose 
Jie praneša, kad likoai teip Jau ilgyritf ai* kaip ir 
M. Recepte nrirnšomos pydaoM* tnr(būti trvnoa 
nuovteųnuodų. rienok rerept** teip |«rašrt«a. 
kad Jį pall tšuildrll kiekvienoj geroj aptiekei. Al 
nteko nesiunčia C O D. ir neturiu jokio išmi.lo Iš
pūti iš jus pinigu* arba jum* pardaotl duoleo. 
kurių jn* visiškai nereikalaujate, ir jeigu tninlst* 
atrasi mane nuteisi u ru kokiame nors dalyke, tai 
gali mana viešai a|>*Mbti litam* laikraštyje, 
.fiitaa apskelbimasi gal Kebu* daugiau’šitame 
lai k ra Alyje, iižini raAyk šiądien Ir įmuk nuoruAa 
recepto ir relkallngaa Itsformar-ijas d\kai kno<r*7 
člausial. Taipgi praneštu tamlstal. kaip aš gailu 
daryti lokį paaiubjimą k* jokio* naotrotoa. Adr.:

C. Benteon, P. H. Bx 655. Chicago, HL

Daugelį metų bnvau nervišku, nusilpusiu, na. 
jleglu o norėdaman atmmti pražudytą sveikatą, 
mėginau visokius gydymo budus, viebok veltui 
Galą-gaie važiavau. F.uropan ir pradėjau gydytis ■ ■ ■
r»* garsų gydytoją,- jo gydymo metodą mane visi- Q J ■
šk*l išgydė. Aec*p«ą vątelų. su kuriais gydytojas E B B
mane išgalė, turiu savo nuosavybėje, o kadangi H M N
gerai ainait, kaip snnku ttosigydyii nuo tokiųligų, P H E
tai nusprendžiau nw*pt* nuorašą ir kitiems su. M M M
teikti, kuri* kenčiatiuoitų pat ligų. Kaspasmane ii M M
atsišauks, tam pasiųstų nuorašą to recepto uždą- ■ M M
rytame laiške ir reikalinga* informacijas dykai. g M M
., Vvrai visose vietas* šio* šalie* kent* vienu ar F B D
kitu budu nuo sympUiraų, paeinančių ni
----------- , ---- snasiaasą. ir l r m | ti 11 n u u , 
benuoaatkumą, nerviškumų, netekimą vyrišku
mo, blogo* atmintie* nejiegoa, neturėjimo ambl- C.iVkM Dnnnnlimn oSiil t>..n...n «1.— ..^š-111 —. ..   * 
Foje, alielno nusilpimo irtt, pasinaudojo |l mano 
pasiulijltpo, ir aš apturėjau šimtus laiškų nuovy-

1
o gali užczedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 10 
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 HEDICAL INSTITUTE

161 W ėst Hadison *St. haymarkh^meatkl boiloing Chicago, III
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