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Metas XV

nisterių perdėtinio. Kalba, 
kad apart Wittės, pasitrauks 
nuo vietos ir vidaus ministe- 
ris Durnovo. Po rinkimų 
gal jie ir pasitrauks, bet da
bar, be abejonės, to nedarys. 
Jie, be abejonės, pasistengs 
surengti tokių durnų,, kuri 
nedrystų rando mierių stab
dyti, kuri vien pritartų vi
siems Wittės ir Durnovo už
manymams. Ko randas ne- 
drysta dar daryti, kokių įna
gių nedrysta pats griebtiesi 
išnaikinimui rinkimų laisvės, 
tų jam atlieka jo paties suor
ganizuota ir apginkluota 
,, j uodo j i šimtinė’*.

2 d. berželio, Peterburge 
atsibuvo rinkimai fabrikų 
darbininkų kliasoj. Čia dar
bininkai turi tiesų rinkti į 
dūmų šešis atstovus. Kaip 
kituose miestuose, teip ir Pe
terburge, rinkimai buvo tik 
komedija. Iš 76 didelių 
dirbtuvių, tik 29 dirbtuvių 
darbininkai, dalyvavo rinki
muose ir tai balsavo labai 
mažas darbininkų skaitlius. 
Iš tų rinkėjų viena dalis bal
savo liž demokratų atstovus, 
kita gi už reakcijos pasekė
jus. Taigi aišku, kad bal
savo tik nesusipratę darbi
ninkai, visai nesuprantanti 
svarbumo rinkimų. Vienas 
iš išrinktų sėdi dabar kalėji
me, kitas atsisakė priimti 
mandatų, kadangi bijosi val
džios persekiojimų. Vienas 
išrinktasis, Ušakov, yra už
veizėtojo rando spaustuvės, 
taigi caro tarnu, įnagiu val
džios. Kitur policija išbrau
kė iš surašo visus darbinin
kų atstovus ir liepė darbinin
kams balsuoti už rando ir re- 
akcijonierių kandidatus.

Užmiesčiuose policija sua
reštavo dalį delegatų, kiti 
iš baimės laikėsi ištolo. Rin
kimai buvo tik forma, bet ne 
rinkimai tikri. Balsavo tik 
72 delegatai ir išrinko ketu
ris demokratus ir keturis re 
akcijos pasekėjus.

Jeigu tokia prievarta yra 
Peterburge, kur randų dar 
vis šiek tiek kontroliuoja in
teligentija, tai kų jau sakyti 
apie rinkimus kituose Masko- 
lijos kraštuose, toliau nuo 
sostapilės! Kituose kraštuo
se gubernatoriai tiesiok pri
sako žmonėms balsuoti už sa
vo kandidatus. Rinkimai 
atsibūva teip, kaip iki šiol 
Lietuvoj rinkdavo vaitus.

Kadangi Wittės-Durnovo 
randui šiek tiek pasisekė, be 
abejonės ant trumpo laiko, 
suvaldyti per anksti sukilu
sių Latvijų, tai jis dabar už- 
niekų laiko visus pirma žmo
nėms duotus pažadėjimus, 
duotus tųsyk, kada visi caro 
sosto pamatai smarkiai pra
dėjo judėti. Dabar jiems ro
dosi, kad sosto pamatai ve 
sudrutėjo, kadangi caro kar
eiviai dar klauso jenerolų, 
tai į niekus stengiasi paver
sti visus pirma žmonėms duo
tus pažadėjimus. Witte an
tai Minsko deputacijai, už 
nereikalingas ant gatvių pa
rengtas žmonių skerdynes 
žadėjo atiduoti po sudu gu
bernatorių Kurlovų, bet an; 
nurodymo Durnovo, paduoto 
senatui, kad tokius kaip 
Kurlov žmonis reikia apdo
vanoti, o ne bausti, senatas 
jį rado nekaltu ir jis ir dabar 
yra Minsko gubernatorių, 
nors ant jo prisakymo keli 
šimtai susirinkusių ant ga
tvių žmonių likosi užmuštų. 
Taigi mat žmonės prieš caro

i POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Maskolijoj prasidėjo rinki

mai rinkėjų atstovų į garsių 
durnų. Nors rando cenzoriai 
daboja telegramus, neperlei- 
džia žinių apie prievartų ir 
stabdymus rinkimų, bet visgi 
žinios apie prievartų, kokios 
gubernatoriai griebiasi, pate
ko jau ir į užrubežius. La
biausiai persekiojami darbi
ninkai, bet randui nepatin
ka ir demokratų konstituci- 
jonalistų partija. Vilniaus 
jeneral - gubernatorius už
draudė laikyti susirinkimus 
apkalbėti reikalus rinki
mų net teip nuolankiai vy
skupo Roppo sutvertai kata
likų demokratų partijai, ku
rios atžala Amerikoj susispie
tė prie ,,Žvaigždės’’ redakci
jos, kadangi buk mieriai ši- 
tfcs partijos nesutinka su 

.rando mieriais.. Bet koki 
tie rando mieriai, jis to atvi
rai nedrysta pasakyti, kadan
gi tašyk nugazdintij net savo 
šalininkus.

Odesoj, ant prisakymo je
neral-gubernatoriaus, gar
saus iš nepasisekimų karėj su 
Japonija, jenerolo Kaulbar- 
so, suareštavo darbininkų 
kandidatus, iš viso 66 ypa- 
tas, kad jų negalėtų išrinkti. 
Areštuoja visas įtekminge- 
snes, savistovias y patas radi- 
kaliskesnių pažiūrų, kad to
kių negalėtų išrinkti. J ie
ško visokių priežasčių, o ka
rės laiko tiesos be pasiteisi
nimo gubernatoriams ir je- 
neral-gubernatoriams dalei- 
džia areštuoti kiekvienų ne
patinkančių ypatų ir laikyti 
kalėjimuose. Iš to jie ir 
naudojasi, kemša į kalėjimus 
visas tokias y patas, kad jų 
žmonės už savo atstovus ne
galėtų išrinkti. Niekada 
dar, turbut, net laikuose di
džiausios reakcijos, net vie
špataujant Aleksandrui III, 
kalėjimai nebuvo teip pri
kimšti kaip dabar. Kadan
gi visi suareštuoti nepatelpa 
jau kalėjimuose, tai dalį jų 
gabena į Archangelsko gu
bernijų arba į Siberijų. Ir 
teipadaro randas laike, kada 
žmonėms žada daugiau lai
svės, kada jų atstovus žada 

' prileisti prie išdirbimo tiesų! 
Bet tokiose sanlygose kų gi 
galima išrinkti? Žinoma, 
vien pasileidusios biurokra
tijos tarnus, įnagius valdžios, 
bet ne tikrus žmonių atsto
vus. Kų gi tokia durna gali 
užganėdinti?

Mažai bus to^ių, kuriuos 
tokia valdžios komedija galė
tų užganėdinti. Kadangi ir 
per tokį prievartos koštuvų 
dabartiniuose rinkimuose 
pereina gana diktai neprita
riančių spangai randui, tai 
be abejonės dar Durnovo ir 
Witte griebsis kokios naujos 
komedijos, kad ir tie į durnų 
nepatektų, o jeigu pateks, 
tai stengsis tuos kokiu nors 
budu iš durnos prašalinti, ar
ba jiems lupas uždaryti.

Witte ir Durnovo gavo 
nuo revoliucijonierių prisa
kymų pasitraukti nuo vietų, 
kitaip jią^ busiu nužudyti. 
Ar paklausys jie to prisąky- 
mo, nežinia. Kalbos apie 
pasitraukimų Wittės platina
si Maskolijoj, nesykį jau net 
į užrubežius pateko žinios, 
buk Witte padavė carui savo 
rezignacijų, bet kaip iki šiol, 
jis vis dar sėdi ant urėdo mi- 

tarnus niekur teisybės rasti 
negal, toki Kjirlovai kų nori, 
tų daro, žmonės neturi nė kur 
skųstiesi, jiems ,,Dievas per 
augštai, o caras per toli”, 
anot maskoliškos patarlės.

Gal Witte ir Durnovo vi
sai nė nerengtų komedijos su 
rinkimu atstovų į durnų ir vi
sų valdymo būdų bandytų 
vėl nukreipti į senas vėžes, iš 
kurių jį išstūmė nepasekmin- 
ga karė su Japonija, jeigu iž
das nebūtų teip tuščias. Iž
das dar nuo pereitų metų tu
ri nepritekliaus su viršum 
800 milijonų rublių; reikia 
Japonijai užmokėti 200 mili
jonų už užlaikymų nelaisvių. 
Priveisė dabojimui sosto dau
giau šnipų, kitiems algas pa
didino, o pinigų iždas neturi 
nė urėdninkų algoms, nė iš- 
mųkėjimui skolų. Išlupti 
daugiau mokesčiais nuo žmo
nių negalima, kadangi jie ir 
teip, tiesiok, badų kenčia. 
Užrubeiiai, ypač Prancūzi
ja, atsisakė skolinti daugiau, 
kol Maskolijoj nebus konsti
tucijos, kol žmonių atstovai 
neužtvirtys paskolos, kadan
gi griuvus sostui, caro revo
liucijos laike užtrauktos pa
skolos žmonės galėtų nepri
imti ir prancūzų duoti carui 
pinigai galėtų žūti. Nesko
lina nė Vokietija, nė kitų 
kraštų bankieriai. Todėl 
tai su komedija rinkimo at
stovų į durnų Wittė stengiasi 
bent prancūzams akis apdum
ti, tik ar tas pasiseks, negali
ma dabar įspėti. Prancūzai 
žada paskolinti, jeigu rėdą 
Maskolijoj bus konstitucija- 
liška, bet reikalauja tikros 
konstitucijos, o ne jos paro
dijos. . Kad paslėpti prievar
tų renkant atstovus, caro ran
das neleidžia į užrubežius te
legramų su žinioms apie prie
vartų. Bet Maskolijoj yra 
prancūziški konsuliai, yra 
ambasadorius, nuo. jų jau ca
ro randas prievartos paslėpti 
su visu negali, žinios todėl 
apie tai prisigriebia ir į 
Prancuzijų. Laikraščiai apie 
tai garsina ir kalbina žmonis 
neskolinti Maskolijai dau
giau pinigų, kadangi jie bus 
apversti ant kovos su laisvės 
jieškančiais<

Caras išsiuntė į Prancuzijų 
buvusį iždo ministerį Kokov- 
cevų ir pažadėjo jį padaryti 
ministerių perdėtiniu, jeigu 
jam pasiseks išmelsti nuo 
prancūzų naujų paskolų. Bet 
ar pasiseks, nežinia.

Turbut pats randas ne la
bai tiki gauti Prancūzijoj pi
nigų kadangi jis bando jų 
j ieškoti kitur ir kitokiu bu
du. Vokietija mat seniau 
norėjo nuo Maskolijos gauti 
dalį Lenkijos iki Vielai. Lai
ke lenkų pasikėlimo 1868 m. 
Prusai sutraukė ant Lenkijos 
rubežiaus kariumenę ir pasi
siūlė Maskolijai padėti su
valdyti sukilusius lenkus, 
bet, žinoma, sykį'pindę, -jau 
butų neišėję, norėjo pasilai
kyti Lenkijos dalį iki Vielai. 
Mierius Prūsų maskoliškas 
kancleris suprato ir atmetė 
pasiūlytų pagalbų.

Dabar, randui tarnaujan
čiuose maskoliškuose laikraš
čiuose patilpo straipsniai iš
rodanti menkų naudų vakari
nės dalies Lenkijos ir kalbi
nanti parduoti tų Lenkijos 
dalį Vokietijai. Teisybė, 
pardavinėjimas už pinigus 
krauju pelnytų provincijų 
žemina visgi parduodantį, 
bet kad kitokio išėjimo nėra, 
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niekur negali
ma, o be jų randas apsieiti 
negali, tai noriai gal už ge
rus pinigus tų Lenkijos dalį 
parduotų Vokietijai; klau
symas tik ar Vokietija dabar 
norės pirkti, o jeigu ir pirks, 
tai ar panorės tiek atmokėti, 
kiek caro randas* j nori pini
gų. Vokietija dafiar suside
da beveik iš vienių vokiečių, 
kitokių tautų nėra nė dešim
ties nuošimčių ir tas vieno
dumas gyventojų daro Vo
kietijų tvirtesne už suside
dančių iš smulkių, terp savęs 
nesutinkančių tautų, Austri- 
jų. Dalis prigulinti Vokie
tijai Lenkijos tik silpnina 
Vokietijų. Suvokietinti len
kus nepasisekė, paimtas dar 
naujas Lenkijos šmotas dar 
labiau sudrutintų lenkus. 
Dėl tų tai priežasčių Vokieti
ja gal visai nepanorėti pirkti 
siūlomų Lenkijos dalį. Ant 
galo, tokiam užmanymui ne
pritaria visi neprigulmingi 
maskoliški laikraščiai, išrei
škianti ne rando, bet žmonių 
norus. Prieš ž menių norus 
gal randas nedrys eiti, to
kiais pardavinėjimais valdy
bų, nedrys dar labiau žmo
nis erzinti. Bet randas pi
nigų neturi. Gali jų pri
trukti net išmokėjimui algų 
caro tarnams, o jų negauda
mi, jie gali suvisu carų ap
leisti. Į

Savo komedijoms Wittė ir 
Durnovo jau ir be>to perdaug 
suerzino Maskolijos žmonis. 
Pritarėjų . skaitliai tirpte 
tirpsta. Durna, apvt urėd
ninkų ir dalis* popų, bau
giau niekų neųžga nėdina. 
Girdėt Jau , balnai apie de
monstracijas Įlarbininkų. 
Gegužio mėnesyj įie vėl nori 
visuotinų . štraikų pakelti. 
Laukiami sukiliiąai žmonių 
visoj Maskolijoj.; Greičiau 
todėl galima Maskolijoj ant 
pavasario sulaukti tokių 
kraujo praliejimų, kokių ne
buvo nė laike didėsės revo
liucijos < Prancūzijoj, negu 
ramumo. Sukils? sykį žmo
nėms, revoliuciją gali pasi
baigti žmonių, laimėjimu, o 
visišku pralaimėjimu rando. 
Tuščiais pažadėjimais jau 
žmonės, turbut, nesiduos vi
lioti ilgiau.

Prancūzija.
Pavojus karės terp Pran

cūzijos ir Vokietijos dėl Mo- 
rokko ant galo, išnyko. Pa
skutinėj valandoj nesutin
kančios viešpatystės susitai
kė. Nors Prancūzija ir ne
gavo visko, ko geidė, bet vis
gi jai Vokietija pripažino 
daugiau negu norėjo, kadan
gi Prancūzijos pusėj stojo 
delegatai visų kitų viešpaty
sčių, išėmus vienos Austri
jos. Prancūzijos policijos 
oficierų prieždai atiduoti 
keturi Morokkb poiCai, vienų 
prižiuręs prancJttz&i ir išpani- 
jonai, o du —£ išpėniški ofi- 
cierai. Organizacijoj banko 
prancūzams palikta tiesa 
banke turėti beveik tiek pi
nigų, kų kitom>viešpatystėms 
drauge, tik tfcįlfe kontra- 
terių bus po’ lygini- Taigi 
atsibuvusi mfdšte Algeciras 
terptautiška konferencija pa
sibaigė pasekmingiau, negu 
gal ima buvo laukti. > Konfe
rencija toj Afrikos viešpaty
stėj pripažino rPrifacuzijai 
daugiau tiesų/ begu kokiui 
nors kitai viešpatystei. Or
ganizavimas poMcijos pave
stas prancuzįkfems oficie- 
rams ant penčių imttų.

15 LIETUVOS..
Iš Vilniaus

Vilniuje išviso yra galinčių 
rinkti rinkėjus atstovų į vie
špatystės durnų, ant beveik 
200000 miesto gyventojų, tik 
20668, taigi vos dešimta gy
ventojų dalis, tame-skaitliu- 
je yra 11954 visokių tikėji
mų krikščionys ir 8709 žy
dai.

Vilniaus kalėjime du poli
tiški suimtiniai gavo proto 
sumaišymų.

Vilniaus vyskupas gavo 
skundus dviejų kunigų: pra- 
baščiaus Masnikų parapijos, 
kunigo Šunkuno ir Bogusla
vo prabaščiaus Burbulio, jog 
žemiškas načelninkas lanko 
paeilium visus kunigus, ap
siaučia ginkluotais policistais 
klebonijas ir daro be jokią 
pamato kratas.

Vidaus ministeris atsiuntė 
Vilniaus gubernatoriui prisa
kymų nestabdyti valsčių su
sirinkimų; jeigu valsčiai ran
da reikalingu, gali valsčių 
susirinkimus sušaukti kada 
yra reikalas ir susirinkę gali 
apsvarstinėti rinkimus į vie
špatystės dūmų. Žemiški 
načelninkai tokiuose susirin
kimuose neprivalo dalyvauti 
visai.

Vilniaus fabrikų darbinin
kai^ ant susirinkimo nutarė 
nedalyvaut rinkimuose atsto
vų į viešpatystės durnų.

Vilniaus sūdo butas per- 
kratinės politiškas pro va s: 
Jrmo Kimbrio, apkaltinto už 
platinimų revolinci/inių ra
štų, ir Povilo Motkaus, ap
kaltinto už prigulėjimų prie 
uždraustų draugysčių.

. Vilniaus gubernijoj, nuo 
paskutinio caro manifesto, 
daleidžianČio stačiatikiams 
pereiti į kitokį tikėjimų, tai
gi per keturis mėnesius, 20- 
000 stačiatikių priėmė kata
likiškų tikėjimų.

Vilniuje pradėjo išeidinėti 
antras kasdieninis lenkiškoj 
kalboj laikraštis „Gazeta Wi- 
lenska.” Naujas laikraštis 
žada rupintiesi Lietuvos ir 
Baltgudijes reikalais.

Dėl' buvusių mokintinių 
maištų, Vilniaus che
miškai • techniška moky
kla likosi uždaryta. Mo
kyklos užveizda žadą atgal 
priimti tik tuos mokintinius, 
kurie nestatys nė jokių rei
kalavimų, atsiduos užveizdos 
malonei. Sulyg maskoliškų 
pedagogų nuomonės, leng
viausias tai būdas prašalini- 
mo iš mokyklų^isokių nege
rumų, ištikro vienok tas bū
das yra blogiausiu, jis užmu
ša visų mokinių energijų, da
ro j uos vien kitų įnagiais.

Lukiškių kalėjime kari
škas sūdąs tirinėjo byjų 
Krovno, Bierbrauero,. Rubi
no vičo ir dviejų brolių Šia- 
jlenų. Jie apskųsti už už
puolimų ant privatiškų na
mų, prigulėjimų prie revoliu- 
cijinės draugystės ir besisten- 
gimų užmušti policistų.

Išeinantis Vilniuje kunigų 
lenkiškas laikraštis „Notfi- 
ny Wilenskie” paliovė želdi
nėjęs. Matyt dabartiniame 
revoliucijos laike kunigų par
tija per mažai turi pasekėjų, 
jeigu nė sanvaitinio laikraš
čio neįstengia užlaikyti.

Kariumenės Vilniaus ap
skričio viršininkas apkeitė 
bausmę nužudymo, ant ko 
kariškas sūdąs buvo nuspren
dęs Mikolų Jaku no vi čų, ant 
išsiuntimo- į katorgų ant ne- ----- 

Vilniaus gubernijoj rinki
mai atstovų į garsių viešpa
tystės durnų atsibus galuti
nai 14 d. balandžio senojo 
kalendoriaus. Bet nieks dar 
šiųdien negali užtikrinti, kad 
rinkimai tie ištikro atsibus.

Iš Vilniaus kalėjimo palei
do 8 suimtus nežinia už kų 
kaimiečius. Suareštuotų mo
kintinį Vilniaus techniškos 
mokyklos, Butkevičių, išga
beno į Kauno kalėjimų. /

Vilniuje, ant Dominiko
nų gatvės, likosi atidaryta 
nauja lietuviškų knygų par- 
davynė Piaeeskienės ir Šla
pelienės.

Iš Latvij08.
' Po senovei siunta Latvijoj 

caro tarnai. Ikskiule 26 d. 
vasario likosi sušaudyti Dor- 
tov ir du broliai Tikmanai. 
Festene, 16 d. vasario, atka
kęs skraidytojų kareivių bu
ria plakė su rykštėmis nau
jus žmonių išrinktus vals
čiaus viršininkus. Koken- 
housene, 14 d. vasario, sušau
dė Kraftų. j

Kuršės dvarponiai vokie
čiai nutarė parengti ir užlai
kyti savo kaštais gimnazijas 
Mintaujoj ir Goldingene. 
Mokinimo kalba jose bus vo
kiška. Vokiečiai mat vis ne
nori išsižadėti vokietinimo 
latvių, kaip lenkai vis dar 
stengiasi lenkinti lietuvius.

Kuršėj maištai liuteroni
škose bažnyčiose, pasitraukus 
kariumenei, vėl ' atsinaujino. 
Maištai kyla Tukkumo xir 
pajūriniuose Kuršės parfe- 
čfubšbT’ Per ankšti mat ran
das pasigyrė, jog Latvijoj 
pasikėlimų suvaldė.

1 d. kovo, į kontorų fabri
ko Filsero Rygoj, įsiveržė 20 
ginkluotų vyrų, apvaldė tar
naujančius ir direktorių, pa
ėmė iš kasos 4161 rubl. ir už 
3150 rubl. čekių. Išbėgę iš 
kcntoro. patiko kareivius ir 
pradėjo į juos šaudyti. “ Du 
kareiviai likosi pašauti, bet 
jie sulaikė tris užpuolikus. -

Rygoj policija suareštavo 
vienų iš žymesnių, revoliuci
jonierių vadovų. Jo gyveni
me rado paslaptų spaustuvę 
ir daug atsišaukimų.

Tvirtynėj Ust Dvinske li
kos) pakartas revoliucijonie- 
rius Borzin, ant nužudymo 
sūdo nuspręstas už pašovimų 
kizoko Losievo. —

Latvijoj caro oficierai iki 
kovo mėnesio sušaudė 400 
suimtų latvių, išdegino 100 
ūkių. Bauske sušaudė 2 la
tviu, 2 vokiečiu, ir 1 žydų. 
Wendeno pavietyj suėmė 80 
žmonių; pusę jų, nuplakę su 
rykštėmis, paleido, matyt 
jiems nė jokios kaltėądaro- 
dyti negalėjo.

Iš Minsko.
Iš Čianykščio kalėjimo pa

leido žinomų akių daktarų 
Kaminskį, bet palikta jam 
tik trys dienos sutvarkyti sa
vo reikalus, o paskui turi 
ant dviejų metų apleisti 
Minsko gubernijų. Už kų 
jis buvo suareštuotas, neži
nia. Dras Kaminski išvažia
vo į Vilnių.

Minske, 11 d. kovo, miesto 
kalėjime likosi pakartas po
litiškasis prasižengėlis P^li- 
chov, aut nužudymo, sūdo 
nuspręstas už pasikėsinimų 
ant gyvasties Minsko guber
natoriaus, Kurlovo, atsižymė
jusio savo žvėriškais pasiel
gimais su žmonėms.

Kariškas sūdąs ant pakori-

mo nusprendė Boruchų Ok- 
serbrukų, kuris buvo apskų
stas už pasikėsinimų ant gy
vasties Minsko pavieto virši
ninko.

Minsko gubernijoj, mieste 
Nesviže, ginkluoti vyrai įsi
veržė į pavieto kasų ir paver
žė 10000 rublių pinigų.

Minsko gubernijoj savisto
vių rinkėjų atstovų į viešpa
tystės durnų, galinčių tiesiog 
rinkti atstovų, taigi turtingų 
dvarponių, yra 92, smulkesnių 
gi žemės savininkų, turinčių 
tiesų rinkti vien atstovų rin
kėjus, yra 3049, dvasiškųjų 
turinčių tiesų rinkti rinkėjus 
yra gubernijoj 55. -

Nesviže, Minsko gub., iš 
kariumenės magazynų pra
puolė 200 karabinų ir 20 
skrynių su amunicija.

Bobruisko; tvirtynėj kari
škas sūdąs nusprendė 13 kar
eivių ant eušaudymo, bet ne
žinia už kų. Matyt jie ne
garbino netikusio caro.

Is Gardino gub..
Švietimo minieteris daleido 

Lietuviško Brasto gimnazijoj 
įvesti norintiems mokinimų 
lenkiškos kalbos.

Iš Gardino gubernijos at- . 
kako į Peterburgu j ieškoti 
darbo 50 darbininkų, bet čia 
juos tuo jaus suareštavo.
Mat Gardino policija persta
tė tuos darbininkus neištiki
mais.

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
Dinaburgs policija are* 

štuoja be jokio pasiteisinimo 
jai nepatinkančias ypatas, 
neseniai suareštavo du stu
dentu, paskui kareivį unter? 
oficierų. Apsiaučia kokių 
miesto dalpir daro kratas. 
Jeneral-gubematorius už
draudė knygynams ir knygų 
pardavėjams laikyti maskoli
škus laikraščius: ,,tSin Ote- 
Čeatva” ir uNovaja Žizn”. 
Tuom tarpu abudu laikraš
čiai išeina ne užrubežiuose, 
bet Peterburge.

Į Kreslavkų atkako dragū
nai kraugerio jenerolo Orlo
vo, nors nė miestelyj, nė ap
linkinėse nė jokių maištų ne
buvo. Atkakę dragūnai, ap
siautė šepečių dirbtuves ir 
pareikalavo išdavimo maišti
ninkų ir ginklų. Darbinin
kai atsakė, jog ginklų netu
ri, o maištininkų nepažysta. 
Tųsyk dragūnai pradėjo dar
bininkus kapoti, užmušė ke
lis, o daug sunkiai sužeidė. 
Iš dirbtuvių nuėjo ant kapi
nių ir, kaip sakėsi, jieškojo 
bombų, atkasinėjo kapus. 
Rado kokių ten skrynutę, bet 
narsus dragūnai, bijodami 
prie jos prisiartinti, privertė 
dukterį kapinių sargo nešti 
rastų skrynutę į policijų. Su
areštavo čia apie 70 žmonių.

*• Iš Kauno.
3 d. kovo, Kauno guberni

joj visuose valsčiuose atsibu
vo rinkimai rinkėjų atstovų 
į viešpatystės durnų, bet dar 
nežinia, kų išrinko.

Nemunas išsiliejo per kran
tus ir užliejo visas žemesnes 
Kauno dalis, iš viso užlietų 
yra 15 gatvių, kaip ant ku
rių vandens yra 5 pėdos. 
Mat netoli Kauno imsigrudo 
ledai ir pertai vanduo, sulai
kytas, išsiliejo per krantus.' 
Nuostoliai tvanų padaryti 
labai dideli. —

Kaune susiorganizavo lie
tuviška demokratų konstitu* 
cijonklistų partija.



Kaune, 5 d. balandžio, bus 
parengta dailės paroda, kuri 
trauksis 4 dienas.

Iš Kauno gubernijos kalė
jimu paleido 3$ Apolitiškuo
sius suimtinius ir kaip sako, 
paliuosuos jų dar daugiau. 
Bet paliuosuotus atiduoda 
po policijos priežiūra.

Miestelyj Panemuny j, ne
toli Kauno (Suvalkų guber
nijoj), suareštavo be jokios 
priežasties 5 namų savinin
kus; norėjo areštuoti ir rabi
nų, bet tas pabėgo.

Kaune ir jo pavietyj yra 
vos 9500 rinkėjų atstovų į 
garsių Wittės durnų.

Kaune atsibuvo rinkimai į 
įirovincijonališkų konvenci
jų. Išrinko 7 žydus.

Iš Rietavo, Kaimo gub..
- Gavau žinių iš Lietuvos, 

jog kunigaikštis Bagdonas 
Oginskis iš Rietavo, Raseinių 
pa v., gavo proto sumišimų. 
Tai yra paskutinis lietuviškų 
kunigaikščių Oginskių. Ke
turi metai atgal mirė kun. 
Mykolą Oginskis, brolis šito. 
Nė Mykolą, nė Bagdonas ne
turėjo vaikų; buvo apsivedę 
abudu •’ su svetimtautėms. 
Lietuvystė mažai katram iš 
jų terūpėjo. Nors Oginskiai 
turėjo daug dvarų ir girių 
Raseinių ir Telšių pavietuo
se, daugiausiai paveldėjų yra 
lenkų, bet jų yra tiek, kad 
nežinia, kas liks tikru palai
kėje. Nežiūrint ant lietuvi
ško kraujo ir augštos kilties 
tų kunigaikščių, jie ne tik 
lietuviams, bet ir aplinki
niams žmonėms nieko gero 
nepadarė ir buvo nevien ku
mečių ir darbininkų neap
kenčiamais, bet. ir su aplin
kiniais ūkininkais turėjo 
daug vaidų už girias ir gany
klas.

Gaila, kad ta giminė išny
ko neprisidėjusi visai prie 
tautiško judėjimo, nors tur
tais ir įtekme būt daug-'galė
jus gero padaryti.

Nyksta musų senovės bajo
rai, drauge su senąją tvarka, 
jų vietoj stos vyrai, kurie ge
riau supras tautos ir žmonių 
reikalus.

Fort. J. Bagočius.

Iš Šiaulių, Kauno gub..
1 d. kovo į Šiaulių kalėji- 

' mų įsiveržė du ginkluoti vy- 
• rai, matyt norėdami išliuo- 
suoti sėdinčius kalėjime poli- 

. tiškuosius prasižengėlius ir 
pradėjo šaudyti, pašovė vie
nų sargų. Toliaus prisigrieb
ti nepasisekė, juos suėmė su
bėgę kalėjimo sargai.

Iš Riečicos, Vitebsko gb.«
Divizija jenerolo Volkovo, 

atkakusi čia, su visoms ka- 
nuolėms bombordavo namus 
Balšakovo ir juos sugriovė. 
Prie to pražuvo patsai Balša- 
kov, jo sūnūs ir vienas nepa
žystamas vyriškis.

. Iš Plokščių vals., Naumie
sčio pav..

(Ištrauka iš laiško).
Vasario 22 d. [kovo. 7], at

važiavo du žemsargiu, atjojo 
šeši kazokai ir paėmė mano 
tėvų, dėl šito dalyko: gruo
džio 13 d. atsilankė į Plokš
čių vals. aštuoni socijalistai 
ir padarę valsčiaus sueigų, 
išpasakojo, kaip turi žmonės 
ųžlaikyt naujų tvarkų. Žmo
nės jų paklausė. Išsirinko, 

/sulyg jų sakymo, keturis vy- 
rus į komitetų ir naujų žem- 
sargį, į kuriuos ir mano tėvų 
paskyrė. Bet, nors valsčius 
juos ir išrinko, vienok,- bijo- 

. darni bausmės, nieko nedarė 
ir jokios tvarkos nevedė. 
Bet kaip jau anksčiai! sa
kiau, seredoje paėmė mano 
tėvų, nuvarė į Plokščius, o 
ketverge išvežė į Šakius, iš 
Šakių į Naumiestį, iš kur da
bar jau šešta diena kaip nė 
jokios žinios neturi
me ir nežinome, kaip ilgai jį

tenai laikys. Tiek tik nu
manome, kad ta pati bausmė 
ir juos patiks, kaip Lukšių 
komitetų. Bet Lukščių ko
mitetas, nors ir kaltesnis 
prieš valdžių buvo, vienok 
kad žmones rašė prašymus 
pas gubernatorių, tai paliko 
ant keturių sanvaičių. Dėl 
to ir męs tarėmės rašyt pra
šymų pas gubernatorių, kad 
ir mūsiškius paliuosuotų.

Beje, po socijalistų suei
gos į kelias sanvaites atva
žiavo viršininkas ir liepė a t- 
šaukt. socijalistų sueigų, tai 
busiu dovanota komitetams 
ir tiems visiems, kurie pasi
rašė ant tos sueigos, nes tuo
syk visai mažai pasirašė žmo
nių, vos 50 ypatų. Žfnonės 
paklausė viršininko, atšaukė 
socijalistų sueigų ir pasirašė 
ant vyriausybės sueigos. Dėl 
ko dabar tuos žmonelius lai
ko uždarę, nežinia. Męs ma
nome, kad viršaičio darbas^ 
nes tas ant mano tėvo turėjo 
piktumui Viršaitis radęs ko
kį ten laiškų, kad kuogrei- 
čiau iš to valsčiaus išsikrau
stytų, vis mislijo, kad mano 
tėvas tų .dirba, kuris visai 
nieko apie tai nežinojo/ O 
kad ir vėl 4 d. kovo bus rin
kimai viršaičio, tai mat sumi- 
šlijo viršaitis visus savo prie
šus prašalint, kad nebūt kam 
žmonių sukurstyt išrinkti ki
ta viršaiti. Mat išbuvęs 12 
metų viršaičiu, dabar nori 
iki 15 m. pasilikti. Bet gir
dėjau ūkininkus kalbant, sa
ko: kad ir ubagų rinksime, 
bet jis' nepasiliks. Tuom 
tarpu pas mus viskas aptyko, 
nieko naujo negirdėt, tiktai 
rengia kuogreičiausiai rinki
mus į ciecorystės dūmų.

S.

Iš Joniškio, Šiaulių pav..
Čia rinko atstovus cieco- 

rystės seiman. Tapo išrink
tas vienas iš bežemių, P. Ma
čiulis, o antras — ūkininkas, 
dabartinis valsčiaus-viršaitis 
K. Gilis.

19 d. .vasario pasirodė va
sarinių paukščių: pempės, 
žąsys, pilkiejie vyturiai ir 
juodiejie strazdai (špokai).

Dabar Lietuvoj visai ramu, 
revoliucijonieriai išgaudyti, 
kaikurių revoliucijonierių 
daužo iš kulkasvaidžių na
mus. Miestuose stovi gin
kluota sargyba, raiti ir pėsti 
sargai.

Labai sunkus šis pavasaris 
Lietuvoj: gyvuliams trūksta 
pašaro, žolė dar negreit pra
dės želti.

Dabar gyvuliai pabrango; 
javai nebrangus: rugių pū
ras 2 r. 50 k., miežių — 2 r. 
30 k.. - • • *

Politechnikas.

Iš Kalvarijos. Su v. gub.?
Kalvarijos kalėjime dabar 

sėdi 160 politikos nusikaltė
lių, kurių skaičiuje randasi: 
Pranas ir Benjaminas A fo
rą i č i a i — iš Griškabū
džio, Kazys Adomaitis 
iš Naumiesčio; Jonas Ale- 
ksaitis — iš Griškabū
džio; • Gen. Aleksan
dras — Veiverių semina
rijos mokinys; Stasys A m- 
braziejus — iš Padovi- 
nio; Petras A n c k a i t i s 

,— iš Rudžių; Juozas A n- 
d r i u k a i t i s — iš Nau
miesčio; Juozas Andriu
škevičius — iš Veive
rių; Antanas Bacevi
čius — iš Gudelių; Petras 
Bagurckas — iš Barti
ninkų; Jonas ir Juozas B ai- 
t r u š aičiai — iš Griška
būdžio; Juozas Baronas 
— iš Vilkaviškio; Vincas 
B o č y s — iš Padovinio; 
Motiejus Brizgis — iš 
Padovinio; Adomas Bub
nys — iš Padovinio; Anta
nas Ru rzinskis — iš 
Augustavo; Aleksandras C i- 
pinas — iš Marijampolės;

Mikas Č i ž a u c k a s — 
iš Kaušių; D a b u 1 e v i- 
č i u s — iš Padovinio; Pra
nas D e n y s; Juozas D i- 
gris — iš Garliavos; Jonas 
D e n i š e r s k i s; J. Do
vi d a i t i s — iš Sintautų; 

“Ant. Dvorak — iš Holin- 
sko; Mik. E k s t e r o v i č
— iš Holinsko; Juozas. G ai
žą u c k a s — iš Zyplių; 
Pranas Garmus (stud.)
— iš Kvietiškio; Gavelis
— iš Ūdrijos; Juozas G i r- 
n i u s — iš Garliavos; Pijus 
Grigaitis (stud.); Jur
gis G u r g ž d i 8 — iš Ža- 

|liosios; Juązas ir Liudvikas 
G u r s k i a i — iš Vilkavi
škio; Jonas J a k s t y r a s
— iš Vilniaus; Jurgis ir Po
vilas Jasaičiai — iš 
Garliavbs; Juozas Kancle
ris — iš Vilkaviškio; Juozas 
Karalius — iš Šunskų; 
Jonas Karuža — iš Gižų; 
Jonas ir Vincas K a z a k a i- 
č i a i — iš Gudelių; Anta
nas ir Jonas K i m a n t a i
— iš Zyplių; Aritanas Kru
tulys — iš Ūdrijos; Jurgis 
Kubilskis — iš Nau
miesčio; Jurgis K u r c a i- 
t i s — iš Zyplių; Vincas 
Kunickis — iš Mari
jampolės; S. K u r k š a i- 
t i s — iš Griškabūdžio; 
Kurtinaitis — iš Kvie- 
tiškio; S a p u k a b — iš 
Kvietiškio; La b t a u s kas
— iš Krosnos; Petras L e- 
lęšius — iš Igliškėlių; 
Motiejus L e v e c k i s — iš 
Zyplių; -Vincas Leveckis
— iš Naumiesčio; . Pranas 
L i n g i s — iš Gižų; Jonas 
L u o b i k i s — iš Kvieti
škio; Kazys M a č i u 1 a i- 
t i s — iš Antanavo; Petras 
Matjošaitis; Petras 
M a t j u š a i t i s — iš Šun
skų; Grig. M a t v i e i č i k
— iš Holinsko; Juozas M i- 
č i u 1 i s — iš Vilkaviškio; 
M i k o n t a v i č r u s; Bal
trus M i,k u 1 a k i s — iš 
Šunskų; Bronislavas ir Juo
zas Mockaičiai — iš 
Siutautų; Antanas Norei
ka — iš Zyplių; Motiejus 
Nerčaitis — iš Zyplių; 
Juozas Oželis; Panka
— iš Ūdrijos; Antanas, Ka
zys ir Pranas P a r š a i č i a i
— iš Garliavos; Jonas P e- 
t r a i t i b — iš Katilių; Jur
gis Petraitis — iš Kle
biškio; Vincas Podlešai- 
t i 8 — iš Naumiesčio; Ant. 
P r o 1 e i k a; Jurgis Pul
kas — iš Liudvinavo; Mo
tiejus Rač u k a i t i s — 
iš Senapilės; Ant. Račiū
nas — iš Jievaravo; Ado- 
mas R a d o m b k i s — iš

Naumiesčio; Vincas V i li
ra a i t 11 VMrtaras Vit
kaus k V b -SL iš Padovinio; 
Juozas E o £<8 k i s — iš 
Šunskų; rAnd&us 2 a 1 n i e- 
raiti fc Šunskų: Ka
zys Zeftiai^is — iš Vei
verių; tj.- Ž*e i m i s — iš 
Vilkaviškio. . (,L.U.’)

e I
Iš ft’usądLietnvos.

Nemuiib ledai ties Tilže 
nuplauk*.# dukovo. Prūsų 
Lietuvoj atėjo pavasaris, par
lėkė jau strazdai.

Prūsų seimas paskyrė Til
žės Lietuviškajai draugystei 
per tris inetuR po 100 Mk. 
pašelpos, o Žvejybos Dr-stei 
— 3200 Mkv-

Pelerkiuose, Klaipėdos pa
vietyj , sudegė kluonas ir klė
tis ūkininko Bruzdeilyno. 
Sudegė teipgi 80 šėpelių ru
gių ir 150 šėpelių avižų.

Iš Transvaaliaas, Pietinei 
Afrikoj.

Męs, kelintas Transva- 
aliaus lietuvių, susirinkę pas 
A. Skripkų, J. Žlabio gimi
mo dienoj, besilinksmindami 
ir besikalbėdami apie atsitiki- 
mus Maękolijoj ir musų tėvy
nėj Lietuvoj, kaip ten dabar 
kraujas liejasi nekaltų žmo
nių ir vis dėl netikusios caro 
valdžios, nutarėm paaukauti, 
kiek galint, revoliucijos nau
dai. Jeigu darbu negalim 
padėti, tai prisidedam skati
ku. Žinoma, negalinga saky
ti, kad visi sutiko aukauti 
tam mieriui: buvo visokių iš- 
sikalbinėjimų, vienas papasa
kojo, kad turi Lietuvoj tėvus 
turtingus, tai i’jie gal duoti, 
kitas savi) vardų negalys ra
šyti be 5 svarų, bet tų 5 sv. 
gaila duoti, kiti manė, kad 
geriau dėti adt mišių šv. ir 
tt.. Mūšų lietuvaitės ir ne- 
apsileidžik vyrame, tik gaila, 
kad pas mus nedaug jų yra; 
kad teip darytų merginos vi
sur, tai aukas: žymiai pasidi
dintų. r »wo sudėjome 9 
svarus; 3 šilingai atsitraukia 
ant persiuntimo;' siunčiame 
,,Liet.” redakcijoj! 8 sv. 17 
šil. (*43,10)^ Pinigus tuos 
paskiriame L. S. D. P..T„

• ’.-ė >. ' \

IŠ AMERIKOS.
Nenori būt Amerikos ukėsu.
lovos sostapilėj gyvenan

tis skandinavas, švedas arda- 
nietis Peterson, porų metų 
atgal pastojęs Amerikos ukė
su, dabar atsišaukė prie pre
zidento Roosevelto su prašy
mu, kad jį paliuosuotų nuo 

Šunskų; Adolfas Bašin
skas; Mik. R a t o r s k i
— iš Holinsko; Juozas R i ra
šą — iš Paežerių; Ant. R i n- 
k e v i č i u s — iš Dobrovo- 
les; Juozas Rugienius
— iš Griškabūdžio; Petras 
R u o č k u 8 — iš Žaliosios; 
Ant. Samuolis —'iš 
Rudos; Step. S a v o n i e r- 
8 k i — iš Holinsko; Pranas 
S e n i k a s — iš Klebiškio; 
Juozas S i ž a s — iš Vilka
viškio; Anupras Skinkis; 
Jon. Stanaitis - išZy
plių; Pranys Stankevi
čius— iš Rudos; Ant. 
Starkevičius — iš 
Veiverių; Pranas^ 8 t e p o- 
n a i t i s'*— iš Griškabūdžio; 
Vosylius Buraaščenko
— iš Nau&riesčio; Motiejus 
Šurnai tie — iš Alvitos; 
Stasys Š u o p i s — iš Kau
no; J. Švedas — iš Vil
kaviškio; Vinc. T a mu
la i t i s — iš Dobrovolės; 
Fel. Treigys — Mari
jampolės gimn. mokinys; 
Sal. Urbanavičius — 
iš Griškabūdžio; Ant. U ž u- 
p y s — iš Šeštakavų; Dora. 
V a 1 i u t k e v i č i u s — 
iš Krosnos; Petras V a r ka
la iš Pagermonio; Vikta- 
ras Vasiukaitis — iš

ukėso tiesų. Pastodamas šio 
krašto ukėsu, Peterson ma
nęs, kad Amerika yra laisvės 
kraštas, kad tiesos išduoda
mos apgynimui laisvės, bet 
dabar persitikrinęs, kad tos 
laisvės nėra, prašo paliuo- 
suoti nuo ukėso tiesų, ka
dangi jis ne nori būt ukėsu 
krašto, kur laisvės nėra. Ne
žinia, kų prezidentas darys su 
Jo prašymu. Amerikoj nėra 
tiesų paliuosuojančių jos 
ukėsus nuo ukėsystės, vien 
svetur iškeliavusiems ir nesu- 
gryžusiems gafima atimti ukė
so tiesas.. 8> '2

Ypatiškr^riežastis žmogžu- 
. dystės.

A bbevrtTtE, 1 Ga. Likosi 
čia suareštuoti du broliai 
dvynučiai* Watts. Jie ap
skųsti už*" žmčgžudystę: už
mušė mat be 9 jokios - prieža
sties 3 ypata.< ' Suareštuoti 
broliai n&igfna. bet sako, 
kad žmogžudVstes tas papil
dė vien norėdami surinkti 
medegų parašymui knygos.

į U; - , X- •" i...
Muštynės terp Italijonų.

Minneapolis, Minn. Vie
name kambaryj, namuose pn. 
218 X avė., policija rado kū
nus šešių negyvų italijonų. 
Kaimynių pasakoja, kad terp

dvylikos italijonų buvo čia 
smarkios muštynės, jie piau- 
stėsi su peiliais. Kas yra' už
mušėjai, už kų paskerdė tuos 
žmonis, to nieks dar neži
no. z * '

Nelaimė kastynėse.
Iroxwood, Mich. Attawa 

kastynėse, netoli Hurley, be
sikeliant iš olos darbinin
kams, nupuolė kėlimo prie
taisą. Prie to du kalnaka
siai likosi užmušti, o keturi 
tapo sunkiai sužeisti.

Gaisrai, i
Newport, N. J. Taisymo 

įtaisose New York, New 
Haven <fc Hartford Co. užsi
degė garlaivys „Plymouth” 
ir su visu sudegė, o daug ki
tų garlaivių likosi drūčiai 
pagadytų. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant mili
jono doliarių.

Johnstown, Pa. 28 d. ko
vo siautė čia didelis gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant 
700000 dol.

Corsicana, Tex. Vienas 
sėdintis čianykščiame kalėji
me vyras, norėdamas sumiši
me ištrukti, uždegė savo 
kambarėlį. Uždegti Jam pa
sisekė, bet išsigelbėti negalė
jo: padegėjas ir trįs kiti kali
niai sudegė, o vienas mirti
nai apdegė.

New York. Sudegė čia 
dirbtuvės ant kertės Down- 
ing ir Bedford str. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito 
ant pusės milijono doliarių. 
Gesinant, keturi ugnagesiai 
sugriuvusioj trioboj likosi už
mušti.

Nelaimės ant geležinkelių.
Casper, Wyo. Netoli 

Nutsone iššoko iš relių dar
bininkiškas Chicago & North- 
western geležinkelip trūkis 
ir nupuolė į uj>ę. Prie to 9 
darbininkai likosi užmušti, o 
20 tapo sužeistų.

Annapolis, Mo. Prie čia- 
nykščios stacijos susimušė 
pasatierinis Iron Mountain 
Road geležinkelio trūkis su 
tavoriniu. Prie to 29 ypa- 
tos likosi sužeistos, o tame 
skaitliuje keturios labai sun
kiai.

Fort Wayne, Ind. Netoli 
South Whittey iššoko iš relių 
Niekei Plate geležinkelio pa- 
sažierinis trūkis ir šeši vago
nai nusirito į grabę. Prie to 
25 ypatos likosi sužeistos.

Tvanai.
Ilgai besitraukę lytus pa

gimdė tvanus štetuose: Cali- 
fornijoj, Utahoj, Iowoj Min- 
nesotoj ir Wisconsinę. Nuo
stoliai tvanų padaryti labai 
dideli, vien nuostolius tvanų 
padarytus Lonords aplinki
nėse, Califomijoj, skaito ant 
100000 dol., visus gi nuosto
lius, visuose štetuose, reikia 
jau milijonais doliarių skai
tyti.

IŠ DARBO LAUKO.
Indianopolis, Ind. Ant 

konvencijos anglekasių nu
tarta dirbti tose kastynėse, 
kurių savininkai sutiks mo
kėti algas tokias, kokias mo
kėjo 1903 metuose, lllino- 
jaus kastynėse daugelis kas
tyčių sutiko mokėti tokias 
algas ir vakarinėj Pennsylva- 
nijoj apie 20000 darbininkų 
dirbs toliau už padidintas al
gas.

5^ Pittbburo, Pa. • Šitose 
aplinkinėse didesnė dalis ka- 
stynių savininkų sutiko iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. Mena, * kad iš 68600 
anglekasiųAtraikuos nę dau
giau kaip 5000 anglekasių.

WlLXE8BARRE, Pa. Šit U 
aplinkinių anglekasiai paė
mė iš kastyčių darbo įnagius

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Ar ne verte tų apie tai pa

sirūpinti?
Philadelphioj atsibuvęs 22 

d. vasario lietuvių susivažia
vimas, išėmus išrinkimo nau
jo revoliucijos šelpimo komi
teto, galima sakyti, nieko 
daugiau ne nuveikė, net par
tijų atstovams nebuvo laiko 
apkalbėti reikalus, o be ap
kalbėjimo, ne galima susiar
tinti ir susiprasti. Philadel
phioj, apart reikalo aukų re
voliucijai, vietiniai lietuvių 
Amerikos reikalai ne buvo 
nė užkliudyti. ’ Todėl ir tų 
lietuvių susivažiavimų Phi
ladelphioj reikia laikyti ne 
už seimų, kaip jį vadiname, 
bet vien už bandymų, už ex- 
perimentų. Seimai Juk visur 
turi programus, Philadelpios 
susivažiavimas atsibuvo be 
programo, suvažiavę delega
tai visai nežinojo, koki klau
symai bus apsvjirstomi. Kiek- 
Vienų darbų veikiant, reikia 
veikti su kokiu nors plia- 
nu, kur dirbama be pliano, 
ten nieko svarbaus nuveikti 
negalima. Kadangi apie tai 
Philadelphios susivažiavimo 
rengėjai nepasirūpino, tai ir 
vaisiai to seimo labai menki, 
nors Jis ir ne mažai pinigų 
kaštavo. -

Argi ne priderėtų todėl 
padaryti susivažiavimų su 
platesniu negu Philadelphi* 
joj programų? Rengiant 
antrų, galima būt išvengti tų 
klaidų, kokias padarė Phila
delphios seimo rengėjai. Da
bar pasitaiko ir proga geresnė 
ir pats seimas Raštuotų susi- 
važiavusiems mažiau, kadan
gi ir teip daug turės susi- 
važiuoti.

Proga ta yra tai rengiamas 
Chicagoj gegužio mėnesyj 
Susivienyjimo Lietuvių Ame
rikos seimas. Rods seimas 
užsiims tik organizacijos rei
kalais, ant; jo suvažiuos tik 
kuopų delegatai, bet kad ta 
organizacija yra tvirčiausia 
tautiška organizacija lietuvių 
Amerikoj, tai seimas gali iš
platinti savo programų ir už
siimti perkratinėjimu visos 
tautos, ypač lietuvių Ameri
koj reikalų, kurių Philadel
phioj nebuvo kada perkrati
nėti. Seimo rengėjai kvie
čia dalyvauti ir neprigulin

,r" ■ ' 
ir štraikuos tol, kol unija ne 
palieps grįžti į darbų.

T Tamauua, Pa. Organi
zuoti anglekasiai čia štrai- 
kuoja, dirba tik neprigulinti 
į unijų, bet, tokių yra ne
daug ir su Jais negalima bus 
darbų varyti.

T Pittsburg, Pa. Minkštų 
anglių vakarinės Penaylvani- 
jos kastyčių savininkų dau
gumas sutiko ant darbininkų 
reikalavimo mokėti tokias al
gas, kokios buvo 1903 metuo
se. : -

Greensburo, Pa. Darbi
ninkai Keytftpne Coal & 
Coke Co. ir Johnson Coal & 
Coke Cb, iš viso 8000, nutarė 
dirbti toliau.

Mahanoy City, Pa. Ši
tų aplinkinių kastyčių darbi
ninkai gavo nuo prezidento 
Mitchellio prisakymų nuo 1 
d. balandžio pradėti štrai- 
Jų.

Lawrence, Mas. Med
vilnės dirbtuvėse Pacific 
Mill, kur dirba 6000 darbi
ninkų, ant 10% pakėlė al
gas- ,,. ' /

Dubois, Pa. Čia Štrai- 
kuoja 1500 anglekasių. West- 
morėlande 25 kastynės suti
ko išpildyti darbininkų rei
kalavimus.

Louisville, Ky. Auglių 
kastynėse darbai nepasiliovė, 
darbininkų kontraktai bai
giasi rugsėjo mėnesyj.

čias prie Susivienyjimo Chi- 
cagos visokias draugystes, tai 
teipjau galėtų pakviesti ir 
atstovus kitų draugysčių, 
laikraščių ir žymesnius vei
kėjau ant tautiškos dirvos. 
Išplatinus Susivienyjimo sei
mo programų, nors reiktų 
seimuoti ilgiau, bet visgi 
kaštai butų mažesni negu ke
liavusiems į Philadelphių, 
kadangi reiktų išduoti vien 
aut užsilaikymo ilgesnio Chi
cagoj delegatų, bet kelionės 
kaštai, bent Susivienyjimo 
kuopų delegatams, butų tie 
pats.

, Philadelphioj susivažiavi
mų ^engė kelios ypatos, Chi
cagoj jį sušauktų tvirčiausia 
Amerikoj lietuvių organiza- 
Ja, |ai ir seimo įtekmė butų 
didęspė.

Af ne priderėtų kuopoms 
ir Susivienyjimo >seimo ren
gėjams tų-dalykų apsvarsty
ti? Iki seimui dar beveik 
du ■ mėnesiai laiko. Apdirj 
bimui programo visų Ameri* 
kos lietuvių seimo laiko yra 
daug daugiau, nęgu jo davė 
Philadelphios seimo rengė
jai^

Reikalų ir tai svarbesnių 
degu rašinėjimas diplioma- 
tiškų notų, ant kokių randai 
visai ne paiso, turime gana, 
ne apkalbėti tie reikalai guli 
ir laukia išrišimo, o Juos iš
rišti musų tautos labui nėra 
kam. Argi gali būt svarbes
nis reikalas kaip klausymas 
musų tautiškų mokyklų A- 
merikoj, o išrišimu Jo nieks 
nesirūpina. Svarbus ir klai^ 
symas etikos musų laikraš
čiu, tų etikų mes net per tan
kiai myniojame po kojų, ne
prisilaikome, galima sakyti, 
nė jokios etikos. Ant seimo 
galima būt apkalbėti ir dau
giau teip Amerikos, kaip ir 
tėvynės lietuvių reikalų. 
Reikalų tų gyvenimas stato 
mums vis daugiau, o mes ne
žinome kaip juos išrišti, kiek
vienas stengiasi juos išrišti 
saviškai, nesiklausia kitip 
Taigi ir svarbiausius musų 
tautos reikalus mes norime 
išrišti teipgi be pliano ir to- ’ 
kiu budu užbėginėjam tik 
viens kitam už akių, stabdom 
viens kito darbų kartais vi- 
sai to ne norėdami. Neatbu- 
nai reikia kaip nors musų 
reikalus sutvarkyti, vis dir
bant be tvarkos, negalima 
laukt svarbesnių vaisių. Su
tvarkyti visus musų reikalus 
galėtų vien visuomeniškas 
seimas. Seimų tokį galėtų 
sušaukti į Chicagų drauge su 
savo seimu Susivienyjimae 
Lietuvių Amerikoj. Seime 
tokiame turėtų dalyvauti 
kiek tik tai galima, atstovai . 
visų musų partijų.

Rods šiųdien Susivienyjiras 
keikia tūli menkos doros ku
nigai, kuriems ne tiek rupi 
musų tautos gerovė kiek Jų ‘ 
locni reikalai ir persitikri
nimai, bet ant tokių apuokų 
vaitojimo nėrų kų labai pai
syti, apuokų turi kiekviena 
tauta. Ant • rėksmo spangį, 
fanatikų ir visokios rušiet 
urzgimų nėra kų paisyti. Ti
kimės, kad tokiame seime da 
lyvautų net kunigai tikri 
tautiečiai, d prieštaraujančių 
apuokų skaitlius turėtų su 
mažėti.

Partijos tegul būva.
,,Lietuvoj” patilpoAtviras 

Laiškas į Lietuviškų visuome
nę sėdinčių Kalvarijos kalė
jime lietuvių socijal-demo- 
kratų. Tame atsišaukime iš- 
rodytos priežastys, kurių dėl 
socijal-demokratai ir dabar 
tinėj kovoj su carizmu ntr no 
r i eiti iš vien su lietuviai^ d e 
mokratais.

■; Bet, mums rodos, ir tams 
nenore socijalistų veikti i? \ 
vien su lietuviais demokra
tais yra nesusipratimas.Kal va
ri jos kaliniai soc.-demokratai



tako, jog socijalistai rūpina
si darbininkų reikalais, o de
mokratai smulkiais žemės sa
vininkais, o reikalai tų luo
mų ne vienoki, bet tankiai 
visai priešingi.

Tas teisybė. Bet rodosi, 
kad ir kalbinanti Lietuvos 
partijas prie vienybės nemis- 
lija tuos priešingus tankiai 
siekius suvienyti ir tuom 
pačiu partijas panaikinti. 
Partijas gimdo gyvenimo rei
kalai ir kol yra ne vienoki 
reikalai ir partijos turi būti, 
jos atlieka savo užduotį,"nors 
terp savęs kovoja, bet visgi
stumia muši} tautiškų vežimų 
pryšakin. Mums rodosi, kad 
nieks ne reikalauja, kad so- 
cijalistų arba demokratų par
tija išnyktų, kad abidvi ši
tos partijos susilietų į vienų, 
kadangi abidvi reikalingos. 
Socijalistai rūpinasi apie 
darbininkus, demokratai gi 
apie buržuazija, vieni ir kiti 
turi savo reikalus, o tas jau 
gimdo partijas besistengian
čias tuos reikalus užganėdin
ti. Partijos tveriasi todėl, 
kad viena visų partijų reika
lų negali užganėdinti. Par
tijos yra visur ir apie ,jų iš- 
naikimų niekam, turbut, ne 
sapne ne užeina mislis, bet 
visur atsiekimui svarbiausio 
mierio, nuveikiami kokio 

’ nors darbo turinčio išeiti aut 
naudos visų partijų, jos jun
gia pajiegas,betprieto neišsi
žada-savo partijos siekių,nors 
tie siekiai ir priešingi viens 
kitam. Bet ir su priešingais 
mieriais partijos susijungia 
kovoje pergalėjimui dar svar
besnio priešo, kuris visus ly
giai skriaudžia ir išnaudoja. 
Vokietijoj antai jau matė
me eocijalistus stojančius krū
voj net su tokiais reakcijo- 
nieriais kaip klerikalai cen- 
t jum partijos, kadangi jeigu 
pajiegų vienos partijos ne
pakanka, tai atsiekimui svar
besnio mierio reikia jungti 
pajiegas kelių partijų.

Jeigu gi Lietuvoj išsivieš- 
patavo netikusios sanlygos, 
kurios sunkiai gula ant 
sprando visų gyventojų, pan
čioja net didžturčius ir ku
nigus, tai kasgi tas sanlygas 
palaiko ir apgina? • Mums 
Vodosi — vien caro valdžia. 
Taigi ta valdžia yra svar
biausiu visų partijų priešu. 
Jos todėl išvertimui, arba, 
jeigu tas dar butų šiųdien 
negalimu dėl stokos para
mos kitų Maskolijos gaivalų, 
apsilpnimui to baisiausio 

' siaubimo, čiulbiančio yisus
Lietuvos syvus, gali ir, rodo
si, .privalo sujungti visas sa
vo pajiegas visos esančios 
Lietuvoj partijos. Jeigu no
rime matyti musų tėvynę 
laisva,.tai už jos išliuosavi-. 
mų turi- stoti visi Lietuvos 
žmonės, kadangi laisvė ta ne 
vienai, bet visoms partijoms 
išeis ant naudos.

Jeigu Lietuvoj bus laisvė, 
jeigu bus įvesti visuotini bal
savimai renkant atstovus Vil
niaus seiman, jeigu caro tar
nai ne galės kišti tūkstančių 
žmonių Į kalėjimus, jeigu 

* apie krašto reikalus spręs 
visuotinu balsavimu išrinkti 
atstovai Lietuvos seimo, 
tas išeis ant naudos visų par
tijų. Tai kodėl atsiekimui 
tokio mierio visos partijos 
Lietuvoj ne galėtų suvienyti 
savo pajiegas? Dėl nenoro 
eiti iš vien musų partijų 
dar partijos neišnyks, ka
dangi jos ne nyksta teip 
greitai, partijos ramesniuose 
laikuose, kaip kovojo terp 
s^vęs^teip ir kovos, bet tas 

. dar ne rodo, kad ir karės me
te uė tėvynės laisvę jos nega
lėtų susitaikyti.

Kaip ir kų veikia Lietuvoj 
visos musų partijos, mes. toli 
būdami, negalime visko ži
noti. Kad demokratai vei
kia mažiau už socijalistus, tų

rodo geriausiai tas, kad jų 
įtekmė ant žmonių nesididi- 
na, o įtekme eocijalistų, nors 
gal ir ne terp visų luomų, 
labai išsiplatino. Gal de- 
mokratus užganėdinti Wittės 
siųloma durna, bet jeigu ji 
neužganėdina Aarbininkų ir 
jeigu terp svarbesnių Lietu
vos partijų butų padarytas 
sutarimas, užmegstas ryšis, 
apdirbtas kovos plianas, tai 
ir toliau demokratai turėtų 
eiti su socijallstais, nes Wit- 
tės durna ir jų negali užga
nėdinti; pasilikę vieni, be 
paramos kitų partijų,kovoda-
mi su joms, jie gali tuom tar
pu pasiganėdinti, bet eidami 
išvien su kitoms partijoms, 
jie, be abejonės, kovos drau1 
ge toliau. Kiekvienai kovai 
reikalingos kuo didžiausios 
pajiegos, be pajiegų, sunku 
kovų laimėti. Todėl, mums 
rodosi, padidinimui pajiegų 
kovoje su carizmu, musų par
tijos galėtų susijungti, kovo
ti iš vien. Tųsyk tai nebūtų 
jau kova vienos partijos, bet
visų lietuvių revoliucijonie- 
rių, ar jeis butų socijalistai, 
ar kitokį.

Pasarga Chicagos Draugy
stėms.

Jums įsakyta iš ambonos, 
ir cirkulioriai atspausta, teip- 
gi per išpažintį graudinama, 
kad nedalyvautumėt ant XXI 
seimo S. L. A, ir neitumėt 
ant apvaikščiojimo, tik vien 
dėlto, kad ant tokių seimų 
dalyvauja apšviestesni lietu
viai, nesibijanti pasakyti tei
sybę; bažnytinės draugystės 
kelios buvo priėmusios už- 
kvietimų ir nutarė dalyvauti 
apvaikščiojime, bet kada jos 
išgirdo savo vadovų priešta
ravimus jųjų pasirengimams, 
tai dabar atsisako nuą visko 
ir kaip avelės nuleidžia au
sis, — ten eina, kur piemuo 
varo. Jau laikas butų jums 
susiprasti ir išsinerti iš avių 
kailio, o tapti žmonėmis ir 
reikalauti ' žmoniškų tiesų, 
patįs savim, savo protu val
dytis be piemenų doriškai 
nupuolusių, kurie ir jus kaip 
avis, suvarys į pelkę, kur tik 
prapultis laukia.

Jeigu teip butų blogas Sus. 
Liet. Am. tikėjimui, tai dėl- 
ko neprotestavo kuri. J. Žeb- 
rys New Britain, Conn., kur 
buvo XX seimas? Priešingai 
tenai dalyvavo apvaikščioji- 
muose visos vietinės lietuviš
kos draugystės, ir iš aplin- 
kės, teip tautiškos kaip ir 
bažnytinės, ir pats kun. J. 
Žebrys ragino kuo gražiau
siai pasirodyti svetimtau
čiams, nes tuomi savo vardų 
pakelsime (jai jau ne geres
niais darbais). Juk pats var
das „Susi vieny ji mas Lietuvių 
Amerikoj” rodo, kad mes tu
rime vienytis, rištis, ir veikti 
bendrų darbų, tik susivieny- 
ję, galėsime daug gero nu
veikti sau medegiškai ir savo 
vardų pakelti svetimtaučių 
akyse; todėl, mylėdami liuo- 
sybę, turime naikinti viso
kias intrigas, daromas kuni
gų. Mes nepaisome, kas jus 
draudžia, įkalbinėdami apie 
apvaikščiojimų nebūtus daik
tus, tik gaila, kad Jus, bažny
tinės draugystės, nustojate 
vardo gerų lietuvių, nes kur 
eina apie labų, pakėlimų lie
tuvystės, ten jus atsisakote 
ir — klausydami bankrotų, 
patįs liksite bankrutais ant 
proto ir dvasios. Ant žino
mo apvaikščiojimo bus gu
bernatorius valstijos Illinois, 
ir majoras miesto Chicagos, 
matote, jiems bus žingeidu 
pamatyti musų žmonis, kaip 
mes išrodome, apsieiname, 
kaip^augštai pakilome ap
švietime ir tt. Tai gera pro
ga pakelti musų vardų. Ži
nokite, kad kur gubernato
rius ir įbajoras atsilanko, ten 
ir angliškų korespondentų 
netrokšta, jie aprašys plačiai

visuose didžiausiuose dien
raščiuose apie Chicagos lie
tuvius ir abelnai apie musų 
tautų. Ar gerai ar blogai 
aprašys, tas priguli nuo mus 
pačių. Jeigu dalyvausime 
skaitlingai ir apsieisime man
dagiai, tai aprašys iš geros 
pusės, bet jeigu skirstysimės 
į partijas, vien tik keletas 
draugysčių dalyvausime, tai 
be abejonės, busime priver
stais pasakyti priežastis, kas 
sulaikė nuo dalyvavimo ir 
pksirodymo. Užtai, kam ru
pi gerovė ir pakėlimas vardo 
LIETUVOS, ruoškitės visi,

mo nutarimo ir kas, trečių mė
nesį nepagarsine „ Kovoje” 
rokundų. Viešf^ užklaustas, 
atsakau, kad, panagiai K. 
Balčiūnui, nenorėjau tapti 
tuščiu barškalu i ^ad nenorė
jau viešai peikti^uopas, tur
būt uoliai užimtas r^trogra- 
diškais reikalais \socijalizmo 
už neišpildimų laisvą manių 
Susivienyjimo priderysčių, 
velijau tylėti, nes diduma 
kuopų nieko nenuveikė, arba 
mažai tesuteikė medegos da
rymui rokundų. O kad ir 
butų geriausiai pasidarbavu
sios užmokėdamos pilnai mė-

laikykimės vienybės, nepai
sykime exkomunikų, kaip vi
si eisime, tai neliks kų eiko- 
munikuoti, tųsyk ir piemens 
.taikysis su mumis. Kam ne 
žinomi dar mieriai Susiv. L. 
A. ir kokių naudų iš jo gali 
turėti, tai ateikite nedėlioj, 
8 balandžio, 1-jnų valandų po 
pietų, po nr. 8301 80. Mor
gan st., kertė 33čios gatvės, 
ten bus susirinkimas 86tos 
kuopos S. L. A. ir kam pa

našinę paskirtame laike, tai 
ir teip rokundos nebūtų įli
pusios ,, Kovoje”, nes jos iš
leidėjai nepripažino man tie
sos garsinti jų laikraštyje 
svarbesnių L. L. S. reikalų. 
Apie kų, jukgi neužmiršau 
kuopoms pranešti per , Sie
tuvų”.

Bennington kuopa nuo sei
mo įmokėjo $5.25. Pilnų at
skaitų suteiksiu tik ant sei
mo.

tiks, galės prisirašyti prie 
tos didžiausios lietuviškos or
ganizacijos Amerikoj. Ir 
draugystės, nutarusios imti 
dalyvumų parodoje, teiksis 
atsiiisti atstovus minėtų die
nų ant mitingo, susižinojimui 
reikaluose parodos arba ap
vaikščiojimo. Jeigu kurios 
draugystės negavo pakvieti
mų, teiksis atsiliepti ant že- 
miaus pasirašusio adreso:

M. J. Damijonaitis,
3108 S.Halsted st. 

Chicago, III.

Iš Brooklyno, N.*Y.
18 d. kovo atsibuvo mitin

gas lietuviškos Šv. Juozapo 
parapijos, kadangi parapijo- 
nai nuo seniai ne sutinka su 
kunigu Varnagiriu. Parapi- 
jonai skundžiasi, kad kuni- 
gas.juos skriaudžia imdamas 
už velykines korteles atliki
mui išpažinties, nuo vyrų 
3—6 ir 10 doj., o nuo moterų 
po 2 dol. Teipgi parapijonai 
apskundžia kunigų už rokun- 
das, reikalauja išsiteisinimo 
iš 56000 dol. parapijos pini
gų; Kunigas mat neišduoda 
rokundų, o parapijonai jų 
reikalauja. Kadangi pernai 
900 parapijonų atliko velyki
nę dykai, be jokių tikietų, 
Šv. Teresės bažnyčioj New 
Yorke, tai ir šįmet, be abejo
nės, tų patį darys. Ant mi
nėto parapijos mitingo susi
rinkę vienbalsiai nutarė, kad 
už išpažintį nebūtų tikietų, 
nes iš tikietų tik kunigas 
pelno, parapija gi ir parapi
jonai nė jokios neturi nau
dos.

Lietuviai katalikai, nega
lėdami susitaikyti su savo 
dvasišku piemenį u,nutarė kitų 
parapijų uždėti, ir pernai iš
klausyti velykinę parsitrau
kė sau iš kitur lietuvį kuni
gų, tai jie nori ir šįmet tų pa
tį padaryti.

Pasibaigus mitingui, buvo 
įnešta pasukant, kiek išga
lint, sušelpiami kovojančių 
už laisvę tėvynės Lietuvos. 
Kilo keli balsai iš tarpo dar, 
turbut,niekada nieko tautiš
kiems reikalams neaukavu
sių, bet doresniejie musų 
broliai ne atsisakė nuo aukų. 
Leonas Simanavičia paauka
vo 1 dol., Juoz. Rug51* _5c, 
Simokatis 25c, kiti dė„o po 
10 ir 5c. Surinkome isvro 
$3.24. Pinigus tuos paski
riame L. S. D. P. Siunčiame 
, .Lietuvos” redakcijoj ir pra
šome perduoti Centrališkam 
Revol. Šelp. Kasieriui. Siun
timo kaštus uždengė A. Kun
drotas.

Brooklynietis.

In kuopas L. L. S.
K. Balčiūnas, sekretorius

Kun.V.Dembskis, L.L.S.sekr.
1419 N. Main avė.,

• Scranton, Pa.

Iš Denver,Col.
Čia lietuviai per krikšty

nas (kada ir keno buvo krikš
tynos? Rd.) sudėjo kiek pi
nigų shšelpim ui už Lietuvos 
laisvę kovojančių brolių. 
(Kiek sudėjo? Rašant į laik
raštį, reikia viekų parašyti. 
Rd.). Sudėtus pinigus įda
vė vienam lietuviui pasiųsti 
,, Lietu vos” redakcijon, per
duoti juos revoliucijos šelpi
mo komitetui. Nors nuo to 
laiko perėjo 3 mėnesiai, o tas 
pinigų ne išsiuntė (kam pi
nigai įduoti ir kada? Apkal
tinimus reikia gerai aprašyti, 
kad visi žinotų, kas kaltas. 
Jeigu pinigai sudėti ir neiš
siųsti, tai aukavę- kad ir per 
sudų, gali juos pajieškoti. 
Rd.). ’ Mums rodosi, jeigu 
laikantis pinigus butų Lietu
voj, tai jis butų ten pirmuti
niu caro šnipu. Laikydamas 
pas savę revoliucijai sudėtus 
pinigus, juk jis ne savo bro
liams lietuviams, bet carui 
tarnauja.

Aukautojas.

Iš E. St. Loui8,Ill.
Čia gyvena diktas lietuvių 

būrelis, bet darbuose ant 
tautiškos dirvos jie toli pasi
likę užpakalyj kitų lietuviš
kų kolionijų. Jie ne skaito 
nė laikraščių, nė kitokių lie
tuviškų raštų, vietoj skaityti 
kokius nors raštus, jie velija 
laikų praleisti ant kazyrų, 
arba saliunucse. . Teisybė, 
čia atsiranda norinti darbuo- 
tiesi tautos labui, tik nesu
pranta, kaip prie tokių dar
bų reikia griebtiesi.

S. Lietuvis.

Iš Valparaisojnd.
Mažai kas iš musų tautie

čių žino Valparaiso, nors ne 
vienam butų labai nąudin 
gu arčiau susipažinti su 
juomi, ypatingai musų lie
tuviškai jaunuomenei, kuri 
nori įgyti šiokį-tofcį apšvieti
mų, o nežino kaip pradėti.

Yra daug musų, tautiečių, 
ypatingai jaunuomenės, ku
rie norėtų įgyti mokslų, bet 
nežino -nė kaipi$prądėti, ne 
kur pradėti. Vieni bijosi, 
kad mokslas gali daug kaš
tuoti, kiti mano, f ka(L moks
las ne jiems. Daigelis žino 
parapijines mokyklas ir va
karines suaugusiom^ Į pir
mąsias neina dėįto^kad te
nai prisieitų nuaugusiems 
mokintieji su vaikais pradinį 
tik mokslų; lankyti vakari
nes mokyklas suaugusiems 
teipgi sunku ir neparanku, 
nes tai laikas, kada kiti

Bennington kuopos, klausia (■draugai pareina iš. darbo ir 
valgo vakarienę, norisi pasi
šnekėti su draugais — ir į

per ,,Kovų” (Nr. 12) Centr. 
L. L. S. sekretoriaus, dėl k o 
jis neišpildė paskutinio seij mokyklų nebėra kada eiti.

Bet tokiose mokyklose temo- 
kiną tiktai 2 valandi taigi ir 
todėl tenai nedaug kų tegali
ma išmokti. Teip ir pasilie
ka daugelis musų jaunuo
menės visiškai be mokslo, 
nors jeigu jie butų kitokiose 
aplinkybėse, jie butų apsi
švietę, šio to pramokę. Pra- 
šalinimui tų kliūčių aš noriu 
pasakyti apie mokyklų, ku
rioje kiekvienas lietuvis ga
lėtų apsišviesti, ypatingai 
tie, kurie gyvena netoli tos 
mokyklos, o įgiję mokslų, 
galės pagerinti savo gyveni
mų. Čia aš noriu pasakyti 
apie Valparaiso universite
tų.

Valparaiso • miesčiukas ir 
universitetas yra netoli nuo 
Chicagos, nes tik 43 angliš
kos mylios, gražioje vietoje, 
apgyventas beveik ' vien tik 
studentų. Universitetas su
sideda iš daugelio budavo- 
nių, kuriose mokina visokio 
mokslo. Čia mokslų pradėti 
galima nuo abėcėlės ir pa
baigti gydytoju, advokatu ir 
k. Galima pradėti nemo
kant nė vieno angliško žo
džio,' nes: čia yra tam tikri 
profesoriai, kurie mokina 
svetimtaučius vien tik kal
bos. Mes, lietuviai, neuž
mirštame ir savo kalbos. 
Atsirado draugai, kurie pa
aukauja savo liuesas valan
das pramokinimui kilų, ma
žiau žinančių, kalbos ir isto
rijos musų tautos. Tiktai 
gaila, kad dar nedidelis bū
relis teesamo, nes tik 19 ypa
tų. -

Mokslas čia nebrangus, gal 
pigesnis^ kaip kur kitur. 
Mokslo metas yra padalintas 
į 5 terminus, kiekvienas po 
10 sanvaičių. Vienas termi
nas kaštuoja: $10 už mokslų, 
$12—14 už valgį, $4—5 už 
kambarį. Prie to pridėk $2 
už knygas ir popierų ir apie 
$2 plovimui — ir visas išlai
dos už vienų terminų, teip 
kad krūvoje vienas terminas 
atseina iki 32 doliarių, tiekj laiko negalima rašyti, negali* 
pat ir kiti. * ’*

Ar ne daugiau išleidžia 
musų jaunuomenė per tiek 
mėnesių sėdėdama be darbo 
miestuose? Aš pat žinau 
daug jaunuomenės, kurie 
per čielų žiemų nedirba ir ne 
j ieško darbo, kad žiemos lai
ke negalima gauti darbo. 
Taigi vietoje vaikščioti po 
Balionus, ar negeriau butų 
tų laikų apversti ant mokslo, 
o pramokęs kalbos, galėtų ir 
darbų gauti 
musų tautii 
kiaušius ir pigiausius dar
bus? Dėlto, • kad neturi ap
švietimo ir nemoka kalbos. 
Tų seniai suprato musų kai
mynai finai. Jų nėra tiek 
Amerikoj, kaip lietuvių, bet 
pažiūrėkime, - kiek jų yra 
mokyklose? Vien tik musų 
mokykloje jų yra apie 100 
ypatų, ir tai vis neturtingi 
žmones, kurie per vasarų dir
ba, o žiemomis mokinasi. Ar
gi jiems vien reikalingas 
mokslas? O kur musų lietu
vaitės? Jų neregėsi mokyk
lose, nėra jų ir musų mokyk
loje. Argi ir joms nereika
lingas mokslas? Joms labai 
reikalingas mokslas, jų atei
tis svarbi, ypač, kad šiuose 
laikuose moterys pradėjo 
reikalauti pripažinimo sau- 
lygių su vyrais tiesų,tik musų 
lietuvaitėms mokslas nerupi. 
Tegul mūsiškės imtų pavizdį 
nuo tų pačių flnių: finiškų 
moterų musų mokykloje ga
lėtum skaityti dešimtimis. 
Atsiminkime; kad ir musų 
tolimoje tėvynėje jau pabu
do musų broliai iš miego ir 
griebiasi už mokslo. Pažiū
rėkime į musų jaunuomenę, 
o atrasime visuose nutversite* 
tuose Europos. Iš vienos 
mano parapijos, kurių nese
niai apleidau, keletas mergi
nų mokinasi Austrijoje, ke-

gesnį. Dėlko
,i dirba sun-

lėtas jau pabaigė mokslų. 
AŠ pats pažįstu keletu mergi
nų, kurios mokinasi univer- 
sitetudBe Šveicarijoje, daug 
lietuvaičių yra Chiliškuose, 
netoli Varšavos (15 viorstų) 
hors ten širdis Lenkijos ir 
tik čia, Amerikoj musų sese
rys lietuvaitės užmiršta moks
lų. Gal jos pasakys, kad 
mokydamosi, negalės ištekėti 
už vyro. Teatsimena jos, 
jog nelabai kas benori apsi
vesti su tokia, kuri neturi nė 
jokio apšvietimo, taigi ir ta
me jų pasiteisinimas netei 
Kingas.

Nenoriu šiuomi atitraukti 
jaunuomenės nuo darbo da
bar, bet sakau tiems, kurie 
galėdami, nesirūpina apie 
mokslų.

Šitas terminas baigiasi 30 
d. kovo; kitas prasidės 4 d. 
balandžio mėnesio, taigi, kas 
nori, gali stačiai važiuoti 
mokslainėn. Geriaus, žino
ma, pradėti nuo pradžios ter
mino, nors priima ir kitokia
me laike. Kas nori arčiau 
susipažinti su mokykla, gali 
kreiptiesi į offisų, kas norė
tų, gali ir prie musų, vieno 
iš draugų, atsišaukti, tik tu
rėtų atsiųsti ir vienų ženkliu
kų krasos už 2 centu atsaky
mui, nes, jeigu daugelis 
kreiptųsi, mums per brangiai 
kaštuotų, ypač kad mes ne
turtingi.-

Pr. Smilgevyčia,
Stiles Hali, room 33, 

Valparaiso, Iiid.

užprašymais 
nors po ke- 
paimant ir 
sušelpti pi

. Kunigų darbai.
’,,Vienybėj”, Nr. 12, p. M. 

J. Damijonaitis pranešė, jog 
11 d. kovo kun. KrauČunas 
iš sakyklos uždraudė savo pa
sekėjams dalyvauti rengiama 
me Chicagoj gežūžio mėnesyj 
Sus. L. A. seime. Man, vie
nok, rodosi, kad M. J. Dami
jonaitis tų savo straipsnį ga
lėjo jau seniau parašyti, tuo- 
jaus, kada buvo nutarta lai
kyti seimų Chicagoj (pirm

Paskiriame juos abiem parti* 
-joms.

Nesunku butų ir kitoms 
draugystėms^arba kliubami 
panašius balius arba rinklia
vas padaryti. Kiekvienas ga
li suprasti iš atbalsių iš Lie
tuvos, kad ten labai reikalin
ga medegiška pagelba.

Mes .išsiuntinėjome čia* 
nykštėms draugystėms po ke
letu tikietų su 
prisidėti prie to 
lėtų tikietų 
nors tokiu badu
nigais, bet’nekurtos draugy
stės netik atsisakė, sakyda
mos, kad jos musų bernais 
nenori būti, kitos sakė, kad 
to darbo „nepasgordija”. 
Kitos sakė, kad jau davė ir 
daugiaus , šelpti nenori, 
kitos išsikalbinėjo, kad Lie
tuvoj revoliucijos nėra,Jtodėl 
ir sudėti pinigai eina ant vė
jo, kitos atsakė, kad su to
kiais dalykais neerzintų jų 
daugiaus, bet buvo ir tokius, 
kurios prie to prisidėjo. 
Prisidėjo J. L. Draug. Kliu- 
bas ir DovidoKaraliaus dr-tė. 
Prisidėjusioms dė kavoj am 
vardu visuomenės.

Nėra dyvų: Chicagoj toks 
ūkanotas oras, kad daugelis 
negali nė permatyti, kas da
rosi musų tėvynėj Lietuvoj. 
Bet laikas, broliai, atėjo, rei
kia, nors praputus dulkes, 
žiūrėti, kiūrėkime Jr padė
kime tėvynės broliams sunkų 
jungų numesti, padėkime iš- 
siliuosuoti Lietuvai iš po meš- 
koriaus letenos. Musų tėvy
nėj broliai nesigaili kraujo, 
kiti net gyvastį aukauja, o 
mes dar vis abejonėj tebetu- 
nome.

Komitetas.

ma nieko kaltinti, kol dava- 
dų kaltės nėra. Rd.), nes 
kur tik yra lietuviška para
pija ir kunigas, ten jis visa
da stengiasi kenkti Susivie- 
nyjimui, kadangi jis netar
nauja kunigams, bet vien sa
vo tautai. Bet visgi kunigo 
Kraučuno nuopelnai ne ma
ži akyse spaugai jo klausan
čių, ant sumanesnių, vienok, 
jo šmeižimai musų tautiškos 
organizijos įtekmės negali 
turėti. Kun. KrauČunas 
visgi nepasielgė dar teip kaip 
kiti jo sandraugai. Penki 
metai atgal kun. Šedvydis 
antai, kad užkenkti tautiš
kiems darbams, savo pasekė
jams parengė šimtmetines su-, 
kaktų ves, siuntė vaikyti kal- 

susirinkusius ant 
Ne užmirškime,

tamsiais darbais

betoj us 
prakalbų.
kad musų dvasiškiejie ne 
kenks savo
musų tautiškiems darbams
vien tųsyk, kada žmonės pats 
supras jų vodingu^ darbus ir 
prikalbinėjimus, kada iš
moks atskirti gerų nuo blogo 
ir prie blogo nesiduos prikal
bėti. Kada musų žmonės at
sikratys-lino dvasiškųjų įtek
mės, kaip*atsikratė Prancūzi
joj, Italijoj ir kituose augš- 
čiau kultūriškai pasikėlusiuo
se kraštuose. Kada musų 
žmonės supras, kad statyda
mi už sunkiai uždirbtus pini
gus bažnyčias, jie ne tarnau
ja savo tautai, bet vied lobį 
krauja svetimtaučiams vysku
pams, kuriems užrašo už savo 
pinigus statytas bažnyčias.

J. A. Damijonaitis.

Nuo Jaunų Amerikos Lie
tuvių Pasilinksminimo 

JJiubO.
Iš J. A. L. P. Kliubo ba

liaus, laikyto revoliucijos 
šelpimui Lietuvoj, pelnyta 
50 dol. Pinigus pasiunčia
mo Centr. kasieriui Dūdai.

Atsišaukimas į lietuviško 
visuomenę Amerikoj.
Politiškas Philadelphijoje 

lietuvių susivažiavimas 22 d. 
vasario 1906 m. buvo visuoti
nu lietuvių susivažiavimu: 
1) buvo ten delegatai iš visų 
žymesniųjų Amerikos lietu
viškų kolionijų: 2) Delegai- 
tai tie reprezentavo visas mu
sų luomas: kunigus, žmonis 
profesijos, vertelgas ir darbiį- 
ninkus: 3) reprezentavo jie 
visas lietuviškas - politiškas 
partijas: katalikiškuosius de
mokratus, 
kratus, 
Todėl susivažiavimas 
visuotinu, -pilnoje to 
prasmėje.

Mieris' susirinkimo 
grynai tautiškas-Iietuviškas: 
I) paraginti visuomenę prie 
rinkimo aukų ir darbavimo
si tėvynės gelbėjimui: 2) iš
reikšti politiškus, ekonomiš
kus, tautiškus Lietuvos rei
kalavimus, ir jeigu ne suvie
nyti, tai nors suartinti vei
kiančias Lietuvos labui poli
tiškas musų partijas: 8) su
tverti komitetų, po jo priežiū
ra visiems išvien darbuotis ir 
pasekmingai nešti pagelbų 
vargstančiai, dejuojančiai tė
vynei. Jei ne visiškai, tai 
nors iš dalies, tikimės atsiek
ti tų mierį. \

Pranešame teipgi lietuviš
kai, visuomenei, kad:

1. Rezoliucijos Philadel 
phijos seimo Jau išverstos j 
rusiškų kalbų, atspaustos ir 
išsiuntinėtos į visas svarbes
nes įstaigas Maskolijoje ir į 
redakcijas maskoliškųjų laik
raščių pagarsinimui. Liettf- 
viškas gi textas rezoliucijų" 
trumpame laike bus pagar- 
sintis lietuviškuose laikrak 
čluose

2. Kad kasteriąs, p. Teo - 
philius Dūdas, yra po kauci
ja $5000.00, kurių užstati 
„Surcus/ Bank of New Yori 
and Philadelphia”, kad. bt 
pavojaus galėtų priimti au
kas tėvyniškiems reikalams. 
Užvardinamas pastatytos kau- 
cijos (Bondso) teisme rekor* 
duotas yra šiokis: „Relief 
Fund Lithuanian”, užtad ir 
Komitetas, išrinktas šeimoje-

tautiškus deroo- 
socijal-demokratus.

buvo
žodžio

buvo



gališkai vadinsis: „Centra- 
liškas Komitetas Šelpimo Tė
vynės”.

3. Taigi šiuomi užkviečia- 
me lietuvius, brolius ir sese
ris, ypatingai draugystes, ko
kios jau nuo Beniaus pažadė
jo aukas šelpimui ir apgyni
mui tėvynės, siusti ant vardo 
Centrališko Kasieriaus, p. 
TeophiliauB Dūdos, 921 So. 
2nd st., Philadelphia, Pa.

4. Aukos, sulyg seimo nu
tarimo, bus siunčiamos toms 
partijoms, kurioms skirs ir 
pažymės aukautojai. Šiuo- 
mi todėl meldžiame, kad ge- 
radėjingi aukautojai kiek
vieną kartą, prisiųadami pi
nigui, aiškiai pažymėtų, kam 
ir kiek įnnigų skiria ir kad 
prisiųsti} aiškų aukautojų są
rašą, kad galėtume pagarsin
ti laikraščiuose.

5. Atskaitą aukų ir išsių
stų, sulyg nutarimo Centra
liško Komiteto, ant posėdžio 
23 d. vasario, mes išduosime 
visuomenei vieną kartą ant 
mėnesio.

Pasitikime,l?ad lietuviška 
visuomenė Amerikoj, atjaus
dama giliai reikalingumą šel
pimo, gynimo ir pastumėji- 
mo pirmyn tėvynės, brangios 
visiems motinos Lietuvos vai
kams, raieliai duos, rinks au
kas ir kitus prie jų davimo 
paragįs ir prikalbįs.

Pirmsėdis Centrališko Ko
miteto Šelpimo Tėvynės.

Kun. M. Peža.
"" " 1 • . \

Planeta Mara.
Astronomiškas vaizdelis. 

J. Ilgaudas.
Planeta Marš, kaip žinome, 

yra arčiausiai musų žemės. 
Kaip-kada prisiartina šita 
planeta iki 57 milijonų kilio- 
metrų, o toliausiai nuo jos 
būva 396 milijionai kilomet
rų. Nuo saulės yra šita pla
neta apie 226 milijonus kilo
metrų; vienoku kad planetos 
aplinkbėgis (kelias) labai ęx- 
centriškas, tai ji kaip-kada 
prie saulės ant 205 milijonų 
kilometrų.prisiartina, o kaip- 
kada ant ^-iS-jnilijonų km. 
nuo jos atsitSina^ Aplink 
saulę planeta apkeliauja į 687 
dienas, arba į vieną metą ir 
322 dieni, taigi jo aplinkbė- 
gia arba metai turi kuone du 
žemišku metu? Planeta le- 
kia su greitumu^ 29,6 kilo
metro per sekundą. Marš 
yra kiir-kas mažesnis už že
mę: jo diametras turi 6745 
kilometrus ir tiktai kokias 
septynias tokio dydžio kul
kas sudėjus, gautume didu
mą žemės. Aplink savo ašį 
apsisuka Marš į 24 valandas 
37 minutas, taigi Marso die
nos yra mažumą ilgesnės už 
žemės dienas. Kadangi ant 
Marso mažiau medegos, tai ir 
daiktų sunkumas ant jo yra 
tris kartus mažesnis negu ant, 
musų žemės, tai gi kiekvie
nas daiktas ten yra tiek kartų 
lengvesnis. • -

Kadangi Marš sykį arti, ki
tąsyk toli nuo žemės būva, 
tai ir jo paviršiaus išveizdis, 
nuo žemės žiūrint, mainos. 
Kada Marš arčiausiai prie 
žemės prieina, ant 57 milijo
nų kilometrų, (kas į 15 metų 
kartą teatsitinka), tada išro
do planeta kaip raudonai 
žibanti žvaigždė pirmo dy
džio. Bet, kada planeta la
biausiai atsitolina, tada ji 
išrodo kaipo labai maža 
žvaigždelė. Kadangi plane
ta arčiausiai už visas kitas 
planetas prie žemės prisiarti
na, todėl galima ir jos pavir
šių geriau ištirti, galima ge
riau matyti, kas ant planetos 
paviršiaus yra. Žiūronais 

''žiūrint, tapo patėmyta, kad 
ant planetos yra plotai gelto- 
nai-raudoni ir žalsvi, dažai 
tie mainosi sulyg Marso me
tų laikų. Prie planetos 
žemgalių (polių) yra teipgi 

. baltai-blizganti plotai, kurie, 

be abejonės, yra tai ledai ir 
sniegas, lygiai kaip ir žemės 
žemgaliai toms medegoms ap
dengti. Did urnas šitų baltai- 
blizgančių plotų mainosi 
sulygo Marso meto laikų: veik 
būva šiaurinio poliaus plotas 
didesnis, veik pietinio. Mat 
ir Marso ašis, lygiai kaip ir 
žemės, yra palinkusi, nuo ko 
skirtos metų dalys pasidaro 
— žiema, pavasaris, vasara ir 
ruduo. Jeigu-gi šiaurinis 
Marso polius nuo saulės nu
suktas, tai ant šiaurinės Mar
so dalies būva žiema, ant 
antros gi dalies vasara, ir at
bulai.

Kaip pirma minėjau, patė
myta ant planetos Marso ir 
kitokių spalvų plotai — gel- 
tonai-raudoni ir žalsvi. Ši
tie plotai teipgi maino savo 
spalvą sulyg Marso metų da
lių. Pirmuosius plotus, tai
gi goltonai-raudonus, moks
linčiai laiko už. tirus, už to
kius kaip ant žemes yra 
Sacharos ir Gobi tirai. Ant- 
riejie gi plotai, žalsviejie,lai
komi u/ augmenims apžėlu
sius ar vandenius. Kada 
sniegas ir ledai pradeda tirpti 
prie vieno poliaus ir vanduo 
bėga į paprastas, šiltesnes 
vietas, tada ir dažas šitų plo
tų persimaino. Gal būt, kad 
vanduo, užliejęs tirus, augina 
čia želmenis, kaip Egipte Ni- 
liaus užtvinimai padaro žemę 
vaisinga.

Apart šitų plotų, tapo ant 
Marso da ir kiti įdomi ženk
lai patėmyti, būtent — kana
lai. Kanalai yra paprastai 
tiesus ir kai-kurie turi net 
apie 3000 ar 5000 kilometrų 
ilgio ir apie 80 iki. 100 km. 
pločio. Daugumas mokslin
čių mano, kad šitie kanalai 
inteligentiškų žmonių arba, 
geriau sakant,' išmintingų 
sutvėrimų, padirbti, kiti vėl 
nuginčija tą ir mano, kad tie 
kanalai tiktai teip musų 
akims išrodo, o jų nėra. Su 
šitais kanalai, vienok, toliau 
geriau apsipažinsime, dabar 
mėginsime išrišti klausimą: 
ar gyvena ant Marso koki 
žmonės (protingi sutvėrimai) 
ar ne. Keblus tai klausimas, 
ypatingai todėl, kad didesnė 
dalis žmonių mano, buk vien 
ant žemės tegyvena žmogus, 
vien ant žemės tapęs jis ro
juj sutvertas, kitos visos pla
netos ir žvaigždės esančios 
nepgyventomis. Prie šitos 
nuomonės prisideda net ir 
kai-kurie mokslinčiai — pa- 
veikslan, garsus angliškas 
mokslinčius \Vallace tvirtina 
teip kaip ir visi tikėjimai, 
kad tiktai ant žemės yra pro
tingi sutvėrimai, taigi žmo
nės. Tiesa, negali mokslas 
telegrafu aY kitu kokiu bu- 
du kokį-nors sutvėrimą nuo 
žvaigždžių partraukti, negali 
mums parodyti, vienok, su- 
Jyg teorijos, turime priimti, 
kad ir kitos žvaigždės apgy
ventos. Jeigu žvaigždės iš 
tos-pat medegos. susideda ką 
ir lųusų žemė (kad visi dan
giški kūnai iš tos jau mede- 
gcs susideda ką ir musų že
mę, tą parodo ant žemės nu
puolę meteorai, kurie iš neiš
matuojamų erdmės tolumų 
pas mus ateina), jeigu ant 
žvaigždžių tokios jau sanly- 
gos, tokios jau temperatūros 
atmainos yra, tai kodėl ne
galėtų ant jų ir gyvi sutvėri
mai gyventi, kurie juk vjsi 
iš procelės išsivystė, kuri(pro- 
celė) -net didžiausią erdmės 
šaltį pakenčia? Kas gali jai 
uždrausti ten vystytis? Kas 
gali ten jos diegus išnaikinti, 
jeigu diegai didžiausią šaltį 
ir karštį pakenčia?

Klausimą, ar Marš apgy
ventas, pavėsime išaiškinti 
mokslinčiui Willy Peterson- 
Kinberg. Dabar ką-tik iš
leistoj savo knygoj „Kaip 
pasidarė visata ir žmonija” 
(,,Wie entstand Weltall und 

Menschheit?”) aprašo garsus 
mokslinčius ir Marso žmones. 
Parašytoj dialogo formoj 
knygoj, užklausia senio 
mokslinčiaus: ,,Kad męs 
ant Marso paviršiaus nulėk
tume, ant kokio-nors jo kon
tinento (saugžemio), ką ra
stume tenai? Ar susitiktu
me tenai su žmonėmis, 
tokiaisjau žmonėmis, kaip 
męs esame?” — Ne aš tam ne
tikiu. Tenaitiniai augščiau- 
šiai pasikėlę sutvėrimai, tai
gi žmones, be abejonės, visai 
kitaip subhdavoti negu męs, 
nes musų kūnas gal ir labai 
tinka prie ant žemės viešpa
taujančių aplinkybių, bet ant 
Marso viešpatauja visai ki
tokios aplinkybės, kurios 
šiokią-tokią įtekmę turėjo 
ant gyvybės besi vysty
mo, ir kurių męs vos maži} 
dalį tepažystame. Užtai ne
galime perstatyti, bent tol, 
kol nepažysime gerai Marso 
gyvybės aplinkybių, kaip tie 
augščiausiai išsivystę gyvū
nai, arba Marso žmonės, išro
do. Vieną ttyt dalyką galima 
su tvirtumu apreikšti, kad 
Marso žmonės kur-kas išmin
tingesni už mus. Jie, be 
abejonės, yra jau ant daug 
augštesnio išsivystymo laips
nio pakilę, ypatingai todėl, 
kad Marš kur-kas senesnis už 
musų žemę, arba teisingiau 
sakant, kad Marso žmonių 
veislė kur-kas senesnė už ant 
žemės gyvenančią.

Nieks negali išmintingais 
davadais išrūdyti, kad ant 
Marso negyvena, arba negy
veno protingi sutvėrimai kaip 
męs, ypač todėl, kad ant 
Marso, kaip rodos, daug tin
kamesnės gyvenimo aplinky
bės negu ant žemės. Marso 
dangus yra beveik visada be 
debesų, visada giedras; apart 
to, kaip rodos, ant Marso 
temperatūros atmainos kur- 
kas mažesnės negu ant že
mės, nuo ko tenaitinėj at
mosferoj daug mažiau audrų 
ir vėtrų būva negu ant žel 
mės. Ant Marso nebūva di
delių lytų, kokius męs „'de
besų praplyšimais” vadina
me; lytus puola povaliai ant 
Marso žemės ir daug giliau į 
žemę įeina negu stambus bū
vantis ant žemės lytus, kas, 
žinoma, ant naudos augme
nims išeina.

Kartu su šituom palai
mintu lytum šviečia saulutė 
nuo giedraus dangaus ant 
Maršo gyventojų. Nuo Mar
so žiūrint, saulė ant trečda
lio mažesnė negu nuo žemės 
žiūrint, ir, nors saulė Marsui 
pusę tiek šilumos ir šviesos 
suteikia kaip žemei, vienok, 
kad Marso dangus visada 
giedras, be debesų, kurie ne
duoda saulės spinduliams 
prie paviršiaus prisigriebti ir 
tokiu budu šilumą sunaudo
ja, šildo saulė gana gerai 
Marso paviršių ir augina
mus augmenis.

Žvaigždėtoj naktyj išsiro
do Marso dangus ypač gra
žiai. Tolumoj matyt dau
gybė stovinčių žvaigždžių, 
kurių tarpe viena žvaigždė 
ypatingai šviesiai žiba; šita 
šviesioji žvaigždė yra musų 
žemė, kuri, nuo Marso žiū
rint, nuo rytų į vakarus slen
ka. Į tą-pat pusę slenka ir 
toliausiai nuo Marso esantis 
jo mėnulis, Deimos, vienok 
visai arti sukasi aplink Mar
są antras jo mėnulis, Phobos, 
su greitumu vieno kilometro 
sekundoj nuo vakarų rytų 
link.

Šitame rojuje — vien čia 
pritinkąs žodis — gyvena 
Marso žmonės. Butų labai 
įdomu pamatyti, kaip toli 
Marso žmonės kultūroj nu
žengę, ar jie jau su orlai
viais lakioja, ar gal su pagel- 
ba mažų motorų, varomų ex- 
plioduojančių medegų, pats 
gali skraidyti; ar jie pažysta

LIETUVA
Bet kryžinio oro krūtinė sujungta su galva į 
vieną sanarį ir jis žymiai atidalytas nuo pil
vo.ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.bevielinį telegrafą, ar gal 

jau tą užmetę, bevielinį tele
foną vartojar/kuris daug pa- 
rankesriil; £r jie kalbamas- 
rašoinas^taašftias vartoja, ku
rios tuojausj viską užrašo, 
kas joips pgįsakyta, ar jie 
bent kąinorsfapie musų buvi
mą ant demėfr žino, ir ar jie 
tiki — kaip' didžiausia dalia 
žmonių pjit žemės gyvenan
čių — kad vien jie parinkti- 
niai, iš^nytjngi svieto vai- 
dytojai^T vienatiniai, kurie 
gali protauti ir tt? Galų-ga- 
le,butų labai įdomu dasižino- 
ti, ar fantastiški tvirtinimai 
kai-kurių astronomų teisin
gais yra, sulyg kurių nuo de
vynių metrų augšto stogo 
nušokti galima ir nė kiek ne
užsigauti? Ar Marso medžiai 
tris kartus didesni už žemės 
medžius, kadangi ten beveik 
jokių vėtrų nėra ir sunku
mas 2,7 mažesnis; ar šitas 
mažas sunkumas kokią-nors 
įtekmę turi ant gyvūnų,dėlko 
gyvūnai tris kartus didesni 
būva; ir ar daiktai vieną 
trečdalį mažesnį sunkumą 
prislėgimui kokios-nors sun
kenybės turėti gali ir daugu
mas kitų klausymų.

Daugelį dalykų norėtume 
dasižinoti, daugelį klausymų 
norėtume išrišti, vienok mu
sų velijimai niekada* nebus 
išpildyti, nes telegrafišku bū
du vargiai kada galėsime su 
Marso žmonėmis susižinoti. 
Vienok nežinome, ką atei
nančios gentkartės dar išjas
ir ištirs. Jeigu musų prose
niai 16 šimtmečio iš kapų pri 
si keltų ir nors automobilių 
patiktų, vežimą be arklių, ku
ris su dideliu greitumu bėga, 
ir kuriame vežėjas, lyg Belze
bubas, su didelėmis, tamsiai 
mėlynomis akimis ir plau
kuotu kunu, sėdi, jie, iš bai
mės gal mirtų. Niekada 
prosenuoliai neįtikėtų, kad 
čia be dvasių viskas darosi, 
kad Šitas velnio vežimas žmo
gaus išradimu yra,gabenimui 
jų ir visokiu daiktų.

Lygiai ir mums, dabar gy
venantiems, išrodytų atei
nančiuose šimtmečiuose ar 
tūkstantmečiuose padarytie- 
jie išradimai nesuprantamais. 
Ką męs šiądien už negalima 
skaitome, tas gal būt visai 
paprastu dalyku; taigi gal 
būt galimu dalyku, kad tuo
se laikuose bus surastas ke
lias susižinojimui su protin
gais sutvėrimais ant kitų pla
netų gyvenančiais.

Vienok, jeigu norėtume iš 
Marso kultūros pasinaudoti, 
tai negalime ilgai laukti su 
išrišimu to klausymo, nes už 
kelių šimtų tūkstančių metų 
užkris Marso mėnulis, Pho
bos, ant planetos, per ką vi
sa gyvybė ant jo pasibaigs. 
Tada prasidės Marso gyvy
bei naujas vystymosi perijo- 
das, tame laike męs, žemės 
žmonės, augščiausią išsivy
stymo laipsnį pasieksime, 
kol ir musų mėnulis ant že
mės nukris ir tada kita, sau
lės sistemo planeta augščiau- 
sią išsivystymo, laipsnį pa
sieks.

Teip tai viešpatauja nuo
latinis gimimas ir mirimas, 
nuolatinis > Jobulinimąsi ir 
puolimas. JViskas gamtoje 
klauso šito amžino įstatymo, 
ir planeta Mara turi jam pa
siduoti./.

.(Pabaiga bus).

22 d. balandžio, paprastoj 
susirinkimųjdetoj, pn. 986 
33rd plaee, 4} valandą po pie
tų,atsibus susirinkimas „Auš
ros” Dr-štės. Yra svarbus 
reikalai, atseis rinkti Centra
liško komiteto prezidentą ir 
kuopos sekretorių, todėl są
nariai ir norinti prie draugy
stės prisirašyti, teiksis kuo 
skaitlingiausiai ant minėto 
susirinkimo atsilankyti.

Pagal Schmel’i.
Ant galvos yra ilgi ūsai, čiupinėjimo 

organai.
Pataitė, per ilgą, esantį pilvo pabaigoj 

kanalą, deda į žemę ilgus kiaušinėlius. Pa- 
vasaryj iš jų išsivysto kirminai. Jie toki 
jau kaip ir suaugę žiogai, tik be sparnų ir 
neturi kanalo dėjimui kiaušinėlių. Gyvena 
žiogų kirminai ir minta teipjau kaip ir su
augę. Augant kirminui, išpalengvo auga 
sparnai ir dėjimo kiaušinių kanalas. Teip 
išpalengvo kirminas persikeičia į suaugusį 
žaliąjį žiogą. Grumulo nė panašaus į kirmi
ną, nė į suaugusį vabalą pas žiogus nebūva.

Lekianti žiogai tankiai pasirodo dide
liais pulkais vakarinėj Azijoj, šiaurinėj Afri
koj ir pietinėj Europoj. Kur nusileidžia 
toks lekiančių žiogų pulkas, jie teip nuėda 
visus augmenis, žolę, javus, kad lieka tik 
plika žemė. Vabalai tie pridirba labai daug 
blėdies laukams.

Parplys gyvena po žeme, olose ir ėda 
augmenų šaknis ir tokiu budu kartais pridir
ba gana blėdies.

Svirpliai ir bambadieriai gyvena žmo
nių namuose; bambadieriai naktimis ėda vi
ską, ką tik gali sugriebti.

DALIS VII.
Netikri plėvesparniai vabalai.

Nasrai kramtanti. Abidvi sparnų po
ros vienokios, sparnai permatomi, su daugy
be gysločių, tveriančių gana taukų tinklą, 
sparnai didesnėj dalyj nesusistulpavę. Per
sikeitimai ne pilni.

' Avižės — draskanti vabalai, gaudo pa- 
gautį lėkdamos. Kūnas jų .ilgas ir laibas, 
sparnai dideli, todėl šitie sutvėrimai lakioja 
gana greitai. Ginklu yra tvirti, kramtanti 
žandai. Kirminai avižių gyvena vandenyj, 
jie teipjau ėdrus kaip ir suaugusios avižės, 
kurių negalima pasotinti."

Dienvabaliai, suaugę gyvena labai 
trumpai, todėl juos vadina vienos dienos va
balais arba d ieuVabaliais. Jie turi po tris 
laibas vuodegines išaugas, išaugusias iš pil
vo galo. Kirminai dienvabalių gyvena teip
gi vandenyj.

KLIASA II.
Vorai.

Vorai neturi sparnų, kojos jų susideda 
iš sąnarių, kojų turi keturias poras. Kūnas 
susideda iš dviejų dalių: galvos ir pilvo. 
Kvėpuoja 1 luobu, nesutirpusiu oru.

Kryžinis voras turi 1 centimetrą arba 
4'ęolio ilgio; pataitės didesnės, turi cen
timetro arba | colio ilgio.

Kryžinių vorų parva tamsiai geltona ar
ba juosva su baltui kryžių ant nugaros dėlko 
ir vadina šituos, vorus kryžiniais; dėlto kry
žiaus nesunku juos atskirti nuo kitų vorų. 
Tamsi jų parva atsako aplinkybėms, kokiose 
gyvena: krūmų pavėsiuose, ant medžių ka
mienų, ant triobų sienų ir visokiose tamsiose 
vietose. Parva ta saugoja vorą nuo priešų 
akių.

Kryžiniai vorai minta musėms ir vuo- 
dais. Bet vorai neturi sparnų, negali lakio
ti, todėl jie pina vortinklius ir su tokiais 
tinklais gaudo vabalus.

Leidžianti vortinklių si ui u» organai ir paskutini* 
kojos sąnarys kryžinio voro.

Padirbęs tinklą, voras kavojasi netoli 
kokioje tamsioj vietoj. Į tą vietą jis nuve
da signalinį siūlą. Kaip tik į tinklą pateko 
musė, arba kitoks vabalas, signalinis siūlas 
duoda ženklą, voras tuojaus iššoka iš savo 
pakavonės. Bet jeigu tinklą krutina vien 
vėjas, voras nesikrutina iš savo pakavonės: 
Tas jau rodo, kaip jauslus yra vorų dasilytė- 
jimas. Už tai vorai mato ne geriausiai, nors 
jie galvos pryšakyje turi net aštuonias akis.

Kryžinis voras užmuša pagautį paskuti
niu sanarėliu viršutinio žando, turinčio na
gučio pavidalą. Per tą nagutį jis į kūną sa
vo aukos įleidžia nuodus, kurie ūmai užmu
ša patekusį į tinklą vabalą. Užmuštą auką 
voras apsuka dar siūlais ir sukramto apati
niu žandu. Sukramtytą teip vabalą įčiulbia 
paskui savo snukučiu.

Rudens pabaigoj kryžinio voro pataitė, 
deda gelsvus kiaušinėlius ir apvynioja juos 
vortinklių siūlais apsaugojimui nuo šalčio, 
drėgnumo ir priešų. Teip padarytą punde
lį su kiaušiniais pakabina kokioj sunkiai pa- 
tėmijamoj vietoj. Pavaearyj iš kiaušinių iš
sivysto maži voryčiai suvisu panašus į suau
gusius.

Kambarių voras dirba tinklus kerčiose 
ir palubėse žmonių apgyventų kambarių ir 
kitokių triobų. Lakiojančius vortinklius,, 
koki pasirodo rudenyj, laike ,;bobų vasaros”, 
dirba maži voreliai. Tuose lakiojančiuose 
vortinkliuose tie voreliai persikelia iš vienos 
vietos į kitą ir parankioj vietoj perleidžia 
žiemas.

Skorpijonai gyvena šiltuose, kraštuose. 
Kūno gale yra vodingas vąšelis, kuriuom 
skorpijonai užmuša savo auką> taigi vabalus, 
juom jie ginasi ir nuo priešų, kanda ir žmo
nis.

Erkių kūnas nepasidalinęs į atskiras da
lis, tveria kaipi vieną sanarį.

Niežai veisiasi po žmonių oda, kur dir
ba kanalus ir gimdo ligą, niežais vadinamą.

Parkus šunų ir kitokių naminių gyvulių 
gimdo teipgi maži sutvėrimai erkių veislės.

KLIASA III.
Vėžiai.

Vėžiai sunarkojai sutvėrimai, gyvena 
vandenyj. Kvėpuoja pažandėmis kaip ir 
žuvys, taigi kvėpavimui vartoja sutirpusį* 
orą. Vėžiai turi dvi pori ūsų, o užbaigos ga
li būti ant visų kūno sanarėllų.

Upinis vėžys turi 20 centimetrų arba 
apie 8 colius ilgio.

Upiniai vėžiai gyvena upeliuose, upėse 
ir ežeruose, bet drumsto, suteršto vandetis 
nepakenčia. Dienas vėžiai perleidžia pasi
slėpę kur po augmenims, terp šaknų augan
čių prie kranto medelių ir krūmų, arba 
krante iškastose olose, kurias kasa su tvir
toms savo žirklėms. Medžioti, jieškoti mai
sto vėžiai iš savo dieninių paką^onių išlenda 
naktimis.

Vėžių kūnas susideda iš dviejų dalių. 
Pryšakinė dalis atsako vabalų galvai ir krū
tinei. Galva ir krūtinė, teip kaip ir vorų, 
suaugusios į vieną. Nuo tos dalies aiškiai 
atsidaiina pilvas, paprastai vadinamas vuo- 
dega arba kaklu.

Visos vėžių kūno dalys uždengtos kietu 
serdoku, kuris yra atsigynimo ginklu, saugo
ja nuo priešų. Dalis serdoko uždengianti 
iš viršaus galvą ir su ja suaugusią krutinę 
susideda iš vieno šmoto. Augant vėžiui, 
serdokas vienok neauga; todėl augant, vėžys 
turi kartas nuo karto savo serdoką numesti. 
Vietoj numesto, ant kūno pasidaro naujas, 
didesnis serdokas; iš pradžių serdokas tas 
būva minkštas ir tąsyk vėžys yra beginkliu. 
Todėl per'visą laiką, kol nepasidaro naujas 
Tvirtas, gerai saugojantis kūną serdokas, vė
žiai slapstosi olose. Serdokai upinių vėžių 
būva visol^ų parvų, pradedant nuo šviesiai 
žalsvos, baigiant beveik juoda. Parva ta 
taikosi mat prie dugno vandenų, kokiuose 
vėžiai gyvena.

Pryšakinėj galvos dalyj vėžiai tari dvi 
pori ūsų. Vėžiai jais čiupinėja aplinkui 
esančias daiktus, jais jieško pagauties ir 
priešų. Kiekvienas pryšakinis ūsas pasi
baigia dviem trumpoms vielelėms, o kiekvie
nas užpakalinis vienu, bet daug ilgesniu. 
Vietoj susisiaurinamo nugarinio serdoko yraTinklas, padirbtas kryžinio voro, ištemp

tas vertikališkai. Dirba jį voras šiteip: iš 
pradžių jis pritvirtina siūlą ant syk keliose 
vietose teip, kad jis padaro keturkerčią fi
gūrą. Voras prie šitų siūlų nutiesia kitus 
siulus skersai, o nuo vidurio nuveda siulus į 
visas puses kaip rato špykius. * Tuosšpykius 
voras sujungia siūlais ir toliau nuveda kitą 
siūlą terp tų rato špykių. Tas siūlas visada 
buvo limpus. Pirmutinį siūlą, kuris buvo 
tik pastovu dirbant tinklą terp špykių, vo
ras sutrauko ir tinklas padirbtas.

Medega, iš kurios voras dirba vortin
klius, yra šešiuose vortinkliniuose gumhe
liuose, esančiuose pilvo gale, vortinklių siū
lai eina per daugelį laibučių dūdelių (R). Iš 
kiekvienos dūdelės sunkiasi lašelis limpančio 
skystimo, kurį voras ištęsia į laibą siūlelį. 
Visi tie siūleliai sulimpa, sustingsta ant oro 
ir tveria vieną storą siūlą, iš kokių voras dir
ba vortinklį.

-Pats voras niekada neįklimpsta teip į 
vortinklį kaip musėaarba vuodai ir tai todėl, 
kad voras, laipiodamas vortinklyj, kabinasi į 
ainius tik savo iškarbuotaiq kaip šukos nagu
čiais. Dantukai nagučiųlygus, todėl juos 
voras gali lengvai ištraukti iš tinklo.

Vorai turi keturias kojų poras; jos, teip 
kaip ir vabalų, pritvirtintos prie krutinės.4 (Toliam bus J-
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PASAKOJIMAI.
IŠ RUSU .KALBOS VERTE

A.L..IS.
„Putotas visas, smarkus, galingas, Jis 

kalnus raižė ir, nuožmiai kriokdamas, į jūres 
vertės. '

„Staiga olon ton, Žaltys kur raitės, nu- 
' puolė Sakais, kraujais aptekęs, su suardyta 

baisiai krutinę.
„Trumpai surikęs ant žemės puolė, vel

toj rūstybėj krutinę daužės į kietą uolą.
„Ir, nusigandęs, Žaltys atšoko; bet veik 

suprato beliekant paukščiui gyvent valan
dą....

„Drąsos įgijęs artyn prislinko ir merden- 
; čiam Žaltys prašnypštė:

„— Gi ką, miršti jau?
„— Mirštu! — atsakė, giliai jis, Sakais, 

atsidūsėjęs. — Aš gyvenau bet!.... Žinau 
aš laimę!.... Narsiai kovojau!.... Ma
ciau aš dangų.... Tu nematysi arti teip 
jojo!.... Vargše, tu, vargše!

„— Na, kas tas dangus? Tuščia tik 
vieta.... Kam man ten slankiot? Man ir 
čia gera.... šilta ir drėgna!

„Žaltys teip atsakė laisvam paukščiui ir 
savo dvasioj nusjšypsojo iš jp svajonių.

„Ir teip galvojo: „lekiok ar sląnkiok, 
žinia, koks galas: visi guls žemėn, viskas 
liks dulke....”

„Drąsus bet Sakais veik pasipurtė, pa- 
‘ kėlė galvą ir apsižvalgė po ankščią olą.

„Pro pilką uolą ^vanduo rasojo, trošku 
čia buvo, puvėsiais dvokė tamsioje oloj.

„Tužbos ir skausmo Sakais pilnas, su
rinkęs spėkas graudžiai sušuko:

„— O, kad į dausas da syk išlėkti!.... 
Prispausčiau priešių aš.... prie krutinės, 
tegul,... prigertų kraujuose mano!.... O, 
kovos laimė!....

' „Žaltys gi mąstė, „galbūt ten dausose ir 
ištikrujų smagu gyventi, kad jis teip trok
šta!”

„Ir laisvam paukščiui jis šeip pasiūlė: 
„Tu prislinkie prie olos krašto ir skardu 
pulkie:

,,— Sparnai.gal,tave da stengs pakelti,ir 
pagyvensi bent valandėlę skraiste da savo!”

„Suvirpo Sakais. Silpnai surikęs, na
gais draskydams po slidžią uolą, prie skardo 
slinkos.

„Ir štai prislinko.... Sužibo akys.... 
Sparnais suplojo ir, atsidusęs, žemyn jis 
puolė.... - •

„Bet, nei paleistas akmuo, į uolas besi- 
daužydams, sparnus belauždams, žudydama 
plunksnas, žemyn jis ritos....

„Sriovė jį sriauto veikiai pagavo, nu
plovė kraują, aprėdė putoms ir nugabeno į 
plačias jūres. , . •

„O jūrių bangos, kriokdamos nuožmiai, 
į uolas mušės.... Ir veik prapuolė lavonas 
paukščio platybėj jūrių....

,,— Tegul žuvai tu!.... Giesmėj 
drąsiųjų ir tvirtų širdžia visad tu busi 
gyvu paveikslu, galingu šauksmu prie 
šviesos, laisvės!

,,— Narsiųjų garbei męs giesmę gie
dam!....”

....Tyli spalvuota jūrių platybė, vil
nys melancholingai skalauja ant smilčiuoto 
kranto, o aš, tylėdamas, žiuriu į Ragimą, pa
baigusį pasakoti jūrėms giesmę apie Sakalą. 
Ant vandens vis daugiau darosi sidabruotų 
mėnesienos šlakų.... Mudviejų katilėlis 
ima palengva virti.

Viena didesnė vilnis gaiviai išsirita.ant 
kranto ir šniokšdama, nei baugindama, slen
ka artyn prie Ragimo.

—‘ Na, kur dabar lendi?.... Šalin!.... 
— moja Ragim-Ogla ranka į Ją, ir Ji paklu
sniai voliojas atgal į Jūres.

Man visai neišrodo juokingu ir keistu 
toks apsiėjimas Ragimo, perstatančio sau 
vilnis dvasių įkunijimu. Visa aplinkui iš
žiūri teip keistai-gyva, švelnu, minkšta. Jū
rės teip. ramiai snaudžia, ir tartum Jauti, 
kad gaivingame jų kvėpavime ant kalnų, da 
nespėjusių nuo dienos kaitros ataušti, sle
piasi daug galingų, surakintų pajiegų. Ant 
tamsiai-mėlyno dangaus auksiniais žvaigž
džių lamstais, rodos, parašyta kas tokio iš
kilmingo, apvaldančio dūšią, žavinčio protą 
saldžiu kokio-tai apreiškimo lūkesčiu.... *

Viskas snaudžia, bet snaudžia įtempta
me budrume, — rodos štai sekančią valandė
lę visa sukrus ir suskubęs sutartingoje neap
sakomai saldžių garsų harmonijoje. Tie gar
sai išpasakos didžias pasaulio slaptybes, išai
škins jas protui, o paskui užgesins tą protą, 
nei žaltvykšlės žiburėlį, ir nuneš su savimi 
dūšią augštyn į anas tamsiai-mėlynuojančias 
bedugnes, iš kur, Ją pasitikdami, virpantie
ji žvaigždžių lamstai teipjau skambės stebuk
linga apreiškimo muzika....

III.
„Ilgai oloje Žaltys, gulėdams, apmąsti- 

nėjo Sakalo mirtį ir jojo geismą lekiot pa
dangėms. •

„Ir štai jis žvelgė į tą tolybę, ką teip vi
lioja akis svajonėms — svajonėms laimės.

, ,— Ir ką ten matė velionis Sakais toj 
begalinėj dausų platybėj? Kam sutvėrimai 
— kaip ve toks Sakais — ta savo meile skra
jot padangėms, ramybę dvasios kitiemšzda 
drumsčia? Kas juos ten traukia? O juk 
galėčiau aš teipjau visa pasiekt, išlėkęs į tas 
padanges, nors ne ant ilgo!

„Teip taręs, ryžos. Susivyniojęs trigu
bai! žiedan, šoko į orą, ir siaura juosta subli
zgo saulėj.

„,Bet slankiot gimę — lekiot negali!..’.. 
Tatai užmiršęs, Žaltys nupuolė atgal ant uo
los. ... Tik neužsimušęs, jis ėmė juoktis....

,,— A-a! Tame tai visa puikybė Skridi
mų dangun! Tai — nupuolime!.... Juo
kingi paukščiai! Žemė, kuriosios jie nepa
žysta, ankšta jiems rodos; ant josios ilgėtas; 
jie trokšta lėkti dangaus augštybėn; kar
štuose tyruos gyvybės jieško.... O ten tik 
dyka! Šviesos ten daugis, bet nėra maisto 
ir gyvam kunui paramsčio nėra.... Kam 
ta didybė? Kam ta paguoda? - Tik tam, kad 
jąja pridengt paikybę geidimų savo, paslėpt, 

'už jųjų menkumą savo, nepagabumą rimtai 
gyventi!.... Juokingi paukščiai!.... Dau
giau neapvils jau manęs jų žodžiai, ką klastą 
slepia. Žinau jau visa! Mačiau aš dan
gų!.... Buvau nulėkęs, išmatavau jį..... 
Žinau puolimą! Išlikau gyvas, ir tuo labiau 
da tikiu į save. Lai tie, ką žemės mylėt ne
gali, klastoj gyvena!.... Žinau teisybę!

• " jųjų šauksmams Jau n’įtikėsiu. Tvarinys 
žemės — žeme aš mintu!

,,Ir susiraitęs Žaltys vėl oloj, savim di
džiavos,

, Skaisčioje šviesoj žibėjo jūrės, o ban
gos nuožmiai į uolas daužės.

i „Kriokime bangų skambėjo giesmė kil- 
tadvasiam paukščiui; nuo jų plakimo drebė
jo uolos, dangus drebėjo nuo giesmės garso:

• „— Narsiųjų garbei męs giesmę gie
dam! , ;

„— Narsių didybė — išmintis bū
vio! Drąsusis „Sakale! Kovoj su prie- 
šinm paguldei galvą ... . Ateis bet lai
kas, ir lašai kraujo karščiausio tavo, 
nei kibirkštėlės, užšvis tamsoje — tam
soj gyvato; ir drąsių daugel uždegs jos 
širdžių 
s vės!

NENAUDĖLIS.
Po didelį, šviesų ,,N-iaus laikraščio” re

dakcijos kambarį nerviškai bėgiojo didelia
me neramume ir apmaudos pilnas redakto
rius ir, glamžydamas rankose naują laikra
ščio numerį, be paliovos rėkavo ir keikė. 
Buvo tai mažo ūgio žmogus su aštriu, sudžiu- 
vusiu veidu, papuoštu barzdele ir auksiniais 
akiniais. Garsiai trapsėdamas savo plono
mis kojukėmis pilkose kelinėse, jis teip ir 
mėtėsi palei ilgą redakcijos stalą, stovinčio 
kambario viduryje ir apversto krūvomis su
jauktų laikraščių, korektūrų rėžomis ir rank
raščių pluoštais. Prie stalo, viena ranka 
ant jo pasirėmęs, o kita trindamas sau kak
tą, stovėjo laikraščio leidėjas — augštas, pil
nas, geltonplaukis vyras vidutinio amžiaus 
ir, šypsodamasis, savo linksmomis, šviesio
mis akimis sekiojo redaktoriaus krutėjimus. 
Metranpažas,*) kampuotas žmogus su pagel
tusiu veidu ir įdubusia krutinę, rudame, la
bai suskretusiame ir ue pagal ugi ilgame 
švarke, bailiai spaudėsi prie sienos. Jis kar
tas nuo karto kilsnojo antakius augštyn ir 
stebeilijos į lubas, tartum norėdamas ką to
kio atminti, apmąstyti, o po valandėlės vėl 
beviltingai vadžiojo nosim ir liūdnai lingavo 
galvą. Tarpduryje karksojo redakcijos pa
siuntinys; be paliovos stumdydami jį lan
džiojo į vidų ir vėl nyko koki tai žmonės, o 
aut jų veidų buvo matomas susirūpinimas ir 
neužganėdijimas. Redaktoriaus balsas — 
piktas, suerzintas ir skambus, kartais perei
nąs į cypimą ir priverčiąs leidėją raukytis, o 
metranpažą — bailiai drebėti.

— Ne.... yra tai tikra niekšystė! Aš 
tą nenaudėlį patrauksiu į kriminalą!.... 
Korektorius ar atėjo? Po plyhių! aš sakau, 
atėjo -jau korektorius?.... Sušaukti čia 
tuojau visus statėjus! Sakėte? Na, tik Jus 
supraskite, kas iš to išeis! Visi laikraščiai 
pasigaus sau ant vąšo.... Gė-€da! Geda 
ant visos Maskolijos!.... Aš tam niekšui 
teip sausai nenuleisiu! *

Ir pakėlęs rankas su laikraščju prie gal
vos, redaktorius apmirė ant vietos, tartum 
norėdamas laikraščiu apsupti sau galvą ir 
tuomi apsergėti ją nuo laukiamos gėdos."

— Jus pirma suraskite Jį.... — sausai 
nusišypsodamas patarė leidėjas.

— Sur-rasiu! Sur-ras-siu! — 
mas dantimis atkirto redaktorius, 
leisdamasis bėgioti po kambarį ir, 
dęs laikraštį prie krutinės, pradėjo nemiela- 
širdingai jį glamžyti. — Surasiu ir pamo
kinsiu. ... Nugi kur tas korektorius?.... 
A-a.... Štai ir jis.... Na, meldžiu čio
nai, ponaičiai! Hm! Meilingi komandoriai 
švininių kariaunų, 
džiu arčiau, meldžiu

Statėjai, vienas po kito, ėjo į kambarį. 
Jie jau žinojo, kame dalykas, ir kiekvienas 
jau buvo prisirengęs stoti kaltininko rolėje; 
jų visų veidai, suodini ir permirkę švino 
dulkėmis, reiškė pilną beskirtingumą ir ko
kią tai nepajudinamą ramybę. Visi Jie ank
ščiai susispaudė kambario kerčioje ir lankė. 
Redaktorius atsistojo prieš Juos, sudėjęs už
pakalyje rankas, kuriose vis laikė suglamžy
tą laikraščio numerį. Jis buvo mažesnio 
ūgio už juos, todėl, kad pažvelgti jiems tie
siai į veidą, prisiėjo Jam pakelti galvą aug
štyn. Tą krutėjimą jis padarė perdaug 
staigiai, per ką akiniai urnai užšoko Jam ant 
kaktos; manydamas, kad Jie puola, jis greit 
siekė ranka augštyn, norėdamas Juos pagau
ti, bet toje-pat akimirkoje akiniai vėl nupuo
lė ant nosies.

— Kad jus velniai < 
dantimis.

Ant suodinų statė jų veidų pasirodė pil
nas pasikakiųimppusišypsojimas. Kas-toks 
dagi kurčiai ^usijpokė.

— Aš ^pšapkiau jus čia ne dėlto, kad 
jus man savo dantis rodytumėte! — piktai ir 
blankdamas Aktorė jo redaktorius. — Rodo
si, pakaktiriki sbteršėte laikraštį.... Jei 
tarp jūsų randasi nors vienas doras žmogus, 
kurs supranta, kas tai yra laikraštis, pre
są.... tai , jis pasakys, kas tą padarė.... 
Įžengiamamjame straipsnyje.... — Redak
torius ėmė nerviškai sklaidyti laikraštį.

>— Bet kame gi dalykas? — atsiliepė iš 
kampo balsąš, kuriame nebuvo girdima nie
ko daugiau, apart paprasto žingeidumo.

— A! Jus nežinote? Štai, tuojau.... 
klausykite.... „Musų fabrikų įstatymdavy- 
stė spaudai visada buvo dalyku karštų svar
stymų .... t. y. kalbėjimų tuščių niekų ir 
zaunijimų!....,” Štai! smagu jums? Ar 
nebus teip malonus tas, kurs straipsnyje 
pridūrė tuos „kalbėjimus” — ypač „kalbė
jimus!” kaip tat gramatiškai ir smailiai! — 
na, kuris gi iš jūsų yra autorius tų „kalbėji
mų tuščių niekų ir zaunijimų....”?

— Straipsnis gi keno? Jūsų? Na, jus 
ir esate autoriumi viso, kas jame pripliauk- 
šta, — atsiliepė tas-pat ramus balsas, kurs ir 
pirmiau klausė redaktoriaus.

Buvo tai tikra akižagystė, ir visi perpra
to, kad kaltininkas surastas. Kambaryje 
visi sukruto. Leidėjas prisiartino arčiau 
prie susispietusių krūvos, redaktorius stiepė
si, kiek galėdamas, norėdamas per statė jų 
galvas pastebėti kalbantį. Statėjai prasiskė
tė. Prieš redaktorių stovėjo resnas vyrukas 
mėlynoje bliuzoje, rečiuotas, su besiraitan
čiais į viršų plaukų snarpsliais ant kairiosios 
smilkmenies. Jis stovėjo, susikišęs rankas 
giliai į kelinių kišenius ir, beskirtingai ste- 
beilydamasis į redaktorių savo pilkomis, 
piktomis akimis, nežymiai šaipėsi iš savo 
garbiniuotos, rudos barzdos. Visi žiurėjo į 
jį: leidėjas — rūsčiai suraukęs kaktą, redak
torius su nuosteba ir piktumu, metranpažas 
— paikai išsišiepęs. Statėjų veidai reiškė 
ir menkai užslėptą užganėdinimą, ir baimę, ir 
įdomumą....

— Tai.... tai jus esate? — paklausė 
ant galo redaktorius, rodydamas pirštu į re- 
čiuotąjį statėją, ir daugreiškiamu budu su
čiaupė lupas.

— Aš.... — atsakė tas, nusišypsoda
mas kokiu tai ypatingu budu ir lig pasijutęs 
įžeistu.

— Otų, Judošiaus tarne, tylėk, kada 
tžvęs niekas neklausia! — rūsčiai pasižiūrė
jęs į metršnpažą tarė statėjas. — Liežuvį Ir 
aš patsai turiu, patsai už save ir atsaky
siu......... Vadinuos Mikalojum Semionovi-
ču Gvozdevu. Gyvenimo vieta......... •

— Surasime! — perkirto leidėjas. — O 
dabar šelauk po velnių! Išsinešdinkite vi
si!......... *

— Palauk......... lukterėk truputį....
— tarė redaktorius tyliai, bet aiškiai, tiesda
mas ranką į Gvozdevą.

Gvozdev atsigryžo į jį, tingiu pasikruti- 
mu atsirėmė į durių staktinę ir, sukiodamas 
pirštais barzdukę, žiurėjo į redaktorių savo 
begėdingai drąsiomis akimis.

— Norėčiau štai ko tavęs paklausti....
— pradėjo redaktorių*. Norėjo jis užsilai
kyti ršmiu, bet tas jam nenusisekė: Jo bal
sas drebėjo, kartais pereidamas į riksmą. — 
Tu prisipažinai......... kad, darydamas tą
skandalą.., mintyse turėjai mane. Teip? 
Vadinas, man ant keršto, a?...... Klausiu 
gi tavęs — už ką? Supranti? Ar gali man 
atsakyti?

Gvozdev tfukterėjo pečiais, pakraipė 
lupomis ir, nuleidęs galvą, valandėlę tylėjo. 
Leidėjas nekantriai trapsėjo koja, metranpa
žas ištiesė kalbią, o redaktorius kramtė lupas 
ir nerviškai braškino pirštus. Visi laukė.

— Norite, kad pasakyčiau —galiu pasa
kyti ......... Tik, kaip aš žmogus nemokytas,
tai, rasi, bus nesuprantama... Na, tą
syk prašau dovanoti!......... O dalykas ve
bus toksai. Jus rašinėjate visokius straip
snius, pasakojate ten, kad reikia mylėti ar- 
tymas ir da ką tokio...... Nemoku aš 
Jums tą visą teip gerai išpasakoti, esmių, va
dinas, nemokytas...... Jus tą ir patys, ra
si, žinote, apie ką kasdien į laikraštį rašo
te......... Na, ot aš ir skaitau tuos Jūsų
straipsnius. Jus ve apie mus, darbininkus, 
galvojate......... o aš vis skaitau......... Ir
biauru man jau skaityti, kadangi tai vieni 
niekai......... Vieni begėdystės žodžiai, M it-
rij Pavlič!.........  nes ve Jus rašote: nevok, o
pas Jus spaustuvėje kas darosi? Antai, Ki- 
riakov pereitą sanvaitę dirbo pusketvirtos 
dienos, uždirbo trissyk aštuonias grivenas ir 
apsirgo. Jo pati ateina į kontorą atsiimti 
pinigų, o užveizdas sako Jai, kad ne jai duo
ti, tik da nuo jcs reikia, girdi, gauti rublį ir 
dvidešimt kapeikų — baudos. Te tau ir ne
vok! Jus kodėl gi apie tokią tvarką nieko 
nerašote? O kaip užveizdas koliojasi ir vai
kus pliekia už kiekvieną mažmožį!.... Jus 
apie tatai ir negalite rašyti, kadangi ir jus 
patys tos-Jau politikos laikotės...... Rašo
te, kad žmonėms sunku gyventi ant svieto
— ir todėl jus, aš jums pasakysiu, todėl jus
visa tą rašote, kad nieko daugiau veikti ne
mokate. Tai ir visa......... Ir todėl jus ne
matote pas save po nosia jokių žvėriškumų, o 
apie turkų žvėriškumus labai gerai nupasa- 
kojate. Ar tai ne niekai, tie jūsų straip
sniai? Senei Jau man norėjosi, Jūsų gėdai, 
teisingus žodžius į tuos jūsų rašymus įbruk
ti....... Ir ne teip da reikėjo!

Gvozdev jautėsi save didvyriu,
mo pilnas, jis išpūtė savo krutinę, galvą 
augštai pakėlė ir, neslėpdamas savo pergalės 
jausmo, žiurėjo stačiai į redaktorių. O re- 
dakįorius, tvirtai" prisispaudęs prie stalo ir 
nusistvėręs už jo rankomis, atsilošė atgal ir 
tai balo, tai raudonavo ir visai susimaišęs 
šaipėsi niekinančiai, piktai ię ligūstai. Jo 
plačiai išplėstos akys tankiai mirksėjo. •

— Socijalistas?.. '... — su baime
žingeidumu pusbalsiai paklausė leidėjas, at
sisukdamas į redaktorių. Tas skaudžiai nu
sišypsojo, bet nieko neatsakė ir nuleido gal
vą.

Metranpažas pasitraukė prie lango, kur 
stovėjo rėčka su įsodinta dideliu filiodendro- 
nu, metančiu ant aslos šešėlių lamstus, atsi
stoto už rėčkos ir ihfen žiurėjo į vijūne savo 
mulomis juodomis ir krutančiomis, kaip pe
lės, akimis. Jose buvo koks-tai nekantru
mas, laukimas ko, ir kartkarčiais blizgėjo 
džiaugsmo žiburėlis. Leidėjas žiurėjo į re
daktorių. Tasai pajautė tą, pakėlė galVą ir 
su neramiu blizgėjimu akyse, su nervišku 
veido drebėjimu, šūkterėjo į išeinantį jau 
Gvozdevą:

— Palauk......... palaukite! Jus mane
įžeidėte. Bet Jus neturite tiesos......... ti
kiuos, jus tą atjaučiate? Aš esmių jums dė
kingas už.. jūsų.... atvirumą, su kokiu 
jus išpasakojote, bet, atkartoju.........

Jis norėjo kalbėti su ironija, bet vietoj 
ironijos jo žodžiuose skambėjo koks-tai se
klumas, netvirtumas, ir Jis padarė pertrau
ką, norėdamas susirinkti daugiau spėkų atsi
kirtimui, pritinkamam ir Jam ir tam Jo tei- 
sliui, apie kurio tiesas teisti jį, redaktorių, 
Jis da niekada negalvojo.’ '

— Suprantama! — mostelėjęs galva at
sakė Gvozdev. — To tik ir teisybė, kurs mo
ka daug kalbėti.

Ir, stovėdamas tarpdury  j, Jis apsidairė 
aplinkui su tokiu ant veido reiškimu, kurs 
aiškiai rodė jo nekantrumą ir norą J negrei
čiausiai iš čia išeiti.

— Ne, pajaukite! — keldamas balsą ir 
drauge ranką augštyn, sušuko redaktorius.
— Jus surengėte ant manęs apkaltinimą, o
Jau pirm to savarankiškai’ nubaudėte mane 
už mano neva prasikaltimą Jums......... Aš
turiu tiesą apsiginti k todėl prašau klau
syt.........

— Ir ką aš čia antgalo, jums apeinu? 
Jus ginkitės ir teisinkitės prieš leidėją, jeigu 
Jums tatai reikalinga, o su manim — ką čia 
daug ir šnekėti! Ąš jus nuskriaudžiau, tai 
tempkite mane teisman...... O tai, girdi, 
apsiginti!......... Et, likite sveiki! — jis
staiga apsisuko ir, sunėręs rankas užpakaly
je, Išėjo iš kambario.

(Tolinus bus) s

— atsisuko redakto-

Didu-

didžiu troškimu šviesos ir lai-

IŠ VISUR.
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atsibus rinkimai rinkėjų į 
maskolišką viešpatystės du
rną, išrinks 6 durnos są
narius. Rinkimų dienoj ran
das bijosi maištų, mieste pla
tinasi visokios kalbos, rinkė- , 
jai bijosi rinktiesi, kadangi 
buk revoliucijohieriai ren
giasi su bomboms vaikyti 
rinkėjus. Odesoj 1 d. balan
džio turėjo atsibūti 66 dirb
tuvėse darbininkų rinkėjų 
rinkimai, bet pirtn laiko po
licija suareštavo 66 darbinin
kų kandidatus ir darbinin
kams prisakė rinkti re- 
akcijonieriškos partijos 
kandidatus. Jeneral-guber- 
natorius Kaulbars uždraudė 
Odesoj visokius žmonių susi^y 
rinkimus. Tokiose mat san- 
lygose atsibūva garsus rinki
mai caro viešpatystėj. Kągi 
toki rinkimai gali užganė
dinti? O vienok visgi atsi
randa neišmanėliai, kurie ren 
ka.

| Galicijoj, netoli' Stanis- 
lawowo, rusinai kaimiečiai 
laikė susirinkimą. Juos pri
žiūrėti randas atsiuntė ka- 
misorių, bet jį kaimiečiai pa
tiko su akmenims. Užtai 
žandarai suareštavo šešis kai
miečius. Vedant juos į mie
stą, rusinai užsimanė atimti 
savo tautiečius nuo žandarų. 
Užgimė mušis, kuriame šeši 
rusinai likosi užmušti, o daug 
tapo sužeistų.

Nesikentimas lenkų ir ru
sinu Galicijoj labai pasididi
no. Neseniai buvo smarkios 
muštynės terp lenkų ir rusi
nu studentų Lwowo universi
tete. Lenkai, išvijo iš uni
versiteto rusinus studentus. 
Muštynėse daug studentėj ta
po sužeistų.

griežda- 
išnaujo 

prispau-

cha-cha-cha! 
ot, šiteip!

Mel-

grykšterėjo

*) L&ikr«Sčio skilčių laužytojas įkriesas. (Vert.)

ir

— A-a!.... Labai smagu! Tai jus? O 
kam jus tatai pridūrė te, malonėčiau žinoti.

— Argi aš sakiau, kad pridūriau? — ir 
statėjas dvilkterėjo į savo draugus.

— Tai jis, tikrai jis, Mitri j Pavlovič, — 
tarė metranpažas atsisukęs į redaktorių.

— Na, aš, tai aš, — atsiliepė statėjas ir, 
numojęs ranka, vėl nusišypsojo.

Vėl visi nutilo. Niekas nelaukė tokio 
greito ir ramaus prisijiažinimo, ir tas, kaipo 
visai nelauktas atsitikimas, j>adarė ant visų 
savo įspūdį. Net redaktoriaus piktumas 
ant valandėlės persimainė į nuostebą. Vie
ta aplink rečiuotąjį urnai prasiskleidė, me- 
tranpažas greitai pasitraukė stalo linkui, 
statėjai labiau prisispaudė prie sienos....

— Tu juk tą tyčia.... tyčia padariai?
— paklausė leidėjas, šypsodamasis .ir ap
žvelgdamas rečiuotąjį savo apvaliomis aki
mis. -"• * •

‘ — Meldžiu atsakyti! — sušuko redakto
rius, mojuodamas sulamdytu laikraščiu.

— Nerėkaukite......... nebijau. Dauge
lis ant manęs rėkė, tik vis veltui!......— 
ir statėjo akyse žybterėjo drąsumo ir panie
kos žiburėlis. — Teip...... — tęsė jis to
liau, staipydamasis nuo vienos kojos ant ki
tos ir atsigryždamas jau į leidėją: — tuos 
žodžius straipsnyje aš tyčia pridūriau nuo 
savęs.........

— Girdite? 
rius į publiką.

— Nagi ir ką tu ištiktųjų manai, tu, 
velnio vaike! — urnai suniršo leidėjas. — 
Ar supranti, kiek tu man tuo blėdies prida- 
riai?......

— Jums tai nieko......... da, rasi, parda
vinėjimą atskirų numerių padidino. O štai 
potfui redaktoriui — ištikto........ tas pyra
gėlis turi būt ue perdaug skanus.

Redaktorius lig suakmenėjo nuo apmau- 
dos; jis stovėjo prieš tą ramų ir piktą žmogų 
ir, tylėdamas, vartė akis, nesurasdamas žo
džių išreiškimui purtančių jį jausmų..

— O užtatai tau, broleli, bus blogai!. r.
— piktu džiaugsmu nusuokė leidėjas ir veik, 
suminkštėjęs, pliaukšterėjo sau ranka į kelį.

Tiesą pasakius, jis buvo visai užganėdy- 
tas ir atsitikimu,/ir tiesmoku darbininko at
sakymu: redaktorius visada ant jo, leidėjo, 
žiurėjo iš augštę, nesistengdamas užslėpti 
sąmonės savo protiškos viršystės, ir štai da
bar jis, tasai saumylingas ir saupasitikįs 
žmogus, teip pažemintas, sutrintas....... \ ir
dagi keno?. _. —

— Už tą tavo šėlnfystę męs tau, broleli, 
atlyginsime?.'.. 1.. — pridūrė jis.

— Žinau gėriu, kad teip sausai nenulei- 
eite, — sutikb rečiuotasis statėjas.

Tas jo rainus balsas ir tie žodžiai vėl pa
darė įspūdį. Statėjai dvilkterėjo į kits-kitą, 
metranpažas kilsterėjo savo antakius ir susi
rietė, redaktorius atsitraukė prie stalo ir, 
atsirėmęs į jį' rankomis, nežinodamas ką pa
ryti ir labiau -“užgautas negu į apmaudą įve
stas, akis įspyręs žiurėjo į savo priešių.

— Kaip tavo vardas? — paklahse leidė
jas, išsiėmęs iš kišeniaus užrašų knygutę.

— Nikolka Gvozdev, Vaši Ii j lyanovič!
— pasiskubino apreikšti metranpažas.

| Šiaurrytinė j Siberijoj 
pasiekė čiabuvius badas, o 
kad kelių čia nėra, maisto 
žiemos laike negalima buvo 
privežti, nuo bado išmirė 
čielos čiabuvių tautos; omą- 
lonai.ir olajar susirinko. ant 
rodos ir nutarė, kad kiekvie
nas šeimynos tėvas pats turi 
užmušti savo pačią ir vaikus, 
o paskui pats turi nusižudy
ti. Nusprendimas likosi iš
pildytas ir ne ištiko nė vie
nas sąnarys dviejų tautelių. 
Terp Yukagirų motina ir vai
kas vienoj šeimynoj numirė 
iš bado, o pasilikęs tėvas ir 
duktė mito kunu pasimiru
sių.

| Pulkas studentų techniškos 
mokyk.,atėję į Volgos-Kamos 
banką Maskvoj,išsitraukė re
volverius ir banko irrėdnin- 
kams prisakė stovėti rankas 
pakėlus. Persigandę urėd- 
ninkai, prisakymu išpildė, tik 
vienas davė žinią banko sar
gams, kurie sualarmavo po
liciją. Subėgę policistai ap
stojo banką. Studentai,' pa
sijutę apstotais, , išmušė lan
gus ir per juos, šaudydami, 
iššoko ant gatvės. Vienas po- 
licistas likosi mirtinai pašau
tas. Keturis studentus suė
mė, kiti pabėgo.

| Gyvenanti Lietuvoj mas
koliai fanatikai, žinoma 
uredninkai ir jų tarnai, atsi
šaukė prie Wittės su meldi
mu, kad juos gintų nuo 
skriaudų, kadangi buk juos 
skriaudžia Lietuvoj ne mas
koliai. Skriaudė jie tuos ne 
maskolius per metų eiles, o 
skriaudžiamiejie nė lupų ati
daryti ne galėjo; dabar, ka
da ne maskoliai gali šiek 
tiek skųstiesi, kalbėti apie 
savo skriaudas: caro tarnai 
vėl šaukia: ,,Karaul”! Kei
stą mat doros supratimą turi 
tie carpalaikio tarnai

| Rumunijos sostapilej, 
Bukarešte, dėl prancūziško
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teatro, užgimė maištai ir 
muštynės terp šalininkų ir 
priešininkų teatro prancūziš
koj kalboj. Pirmiausiai iš 
teatro priešininkų borįo pra
dėjo šaudyti. Vaikymui mi
nių nuo pliaciaus pašaukė 
kariumenę. Su td rėmimuose 
250 civilistų ir 150, policistų- 
ir kareivių likosi sužeistų. 
Du sužeisti oficierai pasimi
rė.

| Mieste Čita, rytinėj Si
berijoj, matyt, kariumenė 
vėl susibuntavojo, kadangi 
suareštavo ten^įajag oficierų, 
tame skaitliu je ir kazokų pul
kauninką Galovačevą.

| Maskolijoj randas, ma
tyt, laukia žmonių sukilimo, 
kadangi, nors iždas, ne turi 
pinigų reikaliugiausiems da
lykams, jis visur didina poli
cijos sargų ir žandarų skait
lių. Vien Peterburge poli- 
cistų skaitlių padaugino ant 
100 oficierų ir 1300 paprastų 
policistų. Jų užlaikymui pa
skyrė 404000 dol. viršaus

| Pereitą sanvaitę vien Pe
terburge suareštavo: 659 el
getas, 215 ypatų neturinčių 
pašportų, 217 vagilių, 270 
plėšikų jr 1067 politiškai neiš
tikimus ir tai tokius, kuriems 
nė jokios kaltės negali daro- 
dyti.

Pasitraukė nuo vietos 
Finlandijos general guberna
torius Gerhard, kadangi jis 
ne galėjo susitaikyti su caro 
komisoriais, žinomais reakci- 
jonieriais, Garinu ir Sergie- 
jevskiu.

| Voronežo gubernijoj kai
miečius pasiekė badas. Jų 
sušelpimui renka visur au
kas, bet urėdninkai, į kurių 
rankas eina aukos, ne daug 
jų dalina, todėl kaimiečiai 
apkaltina urėdninkns, kad 
jie baduoliams paskirtus 
'pinigus sau pasilaiko ir to
dėl rengiasi sukilti. Kad 
caro tarnai vagia viešai nau
dai paskirtus pinigus, tą vi
si nuo seniai žino.

| Belgijos sostapilėjj mie
ste Bruxellėj, besimokinantis 
muzikos amerikonas -Bard 
prapuolė ir nežinia, kur din
go. Dėdė prapuolusio, sena
torius Bard, pasamdė priva- 
tišką detektyvą jieškoti pra
puolusio.

| Tėvai vaikų, lankančių 
mokyklas mieste Kronstadte, 
gavo žinią, jog jeigu jų vai
kai drystų kritikuoti pasiel
gimą tvirtynes komendanto, 
tai ne tik mokyklos bus už
darytos, bet tėvams bus atim
tos balsavimo tiesos renkant 
atstovus į viešpatystės dūmą 
ir jie pateks po sudu. Argi 
ne kvailas valdžių parlavadi- 
jimas.

| Dėl mokintinių maištų 
Maskolijoj, uždarė daug mo
kyklų, terp tokių yra Vil
niaus chemiškai-techniška 
mokykla, Briansko techniš
koji ir Tomsko mokintojų 
seminarija.

| Japonijos pakrantėse, 
netoli Echizen, žvejų laivas 
užbėgo ant užsilikusios dar 
nuo laiko karės plaukinėjan- 
čios minos ir jos expliozijos 
likosi į padanges išneštas; ' 7 
japoniški žvejai likosi užmuš
ti.

| Garsi konferencija mie
ste Algiciras, sušaukta su
tvarkymui Morokko reikalų, 
pabaigė savo darbą. Neu- 
trąliškoms viešpatystėms pa
sisekė sutaikyti Vokietiją su 
Pranzucija, nors teip 'vienai 
kaip ir kitai išpuolė savo 
siekių išsižadėti, be V visgi 
Pranzucija gauna daugiau, 
negu Vokietija jai norėjo pri
pažinti.

| Sulyg paskutinio gyven
tojų suskaitymo, Anglija su 
kolionijoms turi iš viso 398- 
301744 gyventojų, pati gi Di- 
dėji Britanija be kolionijų 
turi tik 41609091 gyvento
ją

| Vidurinėj Amerikoj, res- 
pulikoj Costa Rica, atsibuvo 
prezidento rinkimai. Išrin
ko prezidentu buvusį iždo 
ministerįr Cleto Gonzalesą 
Viejiel.

| Siberijoj, mieste Čita, 
kariškas sodas nusprendė 13 
pačto urėdninkų ant pakori
mo už dalyvavimu pačto 
urėdninkų štraikuose. Dūk
sta mat Maskolijoj caro tar
nai ir nežino ką bedaryti,Jjet 

, nežinia, ar žmonės ilgai' kęs 
tokį beprotišką jų dūkimą.

| Ekaterinoslaviuj miesto 
rinkėjų išrinko: 47 šalinin
kus caro manifesto, 17 kon- 
stitucijonalistų demokratų, 
15 žydų ir 5 reakcijos pase
kėjus.

| Caro randas vėl bando 
panaikinti, į niekus paversti 
tas tiesas, kokias; priverstas, 
pripažino Finlandijai. Mat 
caras papratęs laužyti savo 

• pažadėjimus, eigtiesi teisin
gai jis nemoka. Jo pažadė
jimams mat negalima tikė
ti.

| Šįmet Australijoj buvo 
pievų ir krūmų degimai. 
Daug žmonių ir gyvulių pra
žuvo, o daugelis nuo išgąsčio 
gavo proto sumaišymą.

| Prieš rinkimus į garsią 
durną valdžios griebiasi areš
tavimo įtekmingesnių ypatų: 
Maskvoj antai kas dieną 
areštuoja po 100—200 ypa
tų.

— Paukšti, trūksta, popie- 
ros! *

Ant rytojaus Paukštis jau 
traukė visą glėbį. ;

— paukšti,pritrukome rai-- 
džių!

Rytoj vežė Ja a Aukštis 
dėžę nuo dviejų pūdų. A

— Paukšti, raštas atlik
tas!

Tą pačią dieną Paukštis 
rinko egzempliorius ir nešė 
laukan. Tas žmogus buvo 
vienatiniu paslėptos spaustu
vės su pasaule tarpininku. 
Nieks nežinojo jos pasislėpi
mo vietos, net nuo ištiki
miausių tos partijos sąnarių 
šita spaustuvė buvo slepia
ma.. Kas peržengė slenkstį 
tos gyvojo revoliucijinio žo
džio kalvės, tas turėjo išsiža
dėti visos savo praeities. Ne 
liko jam motinos, nustojo 
tėvo, neturi vaiko, netu
ri draugo, netrokšta laimės, 
negundina jį garbė, netiki 
jis į jokius turtus, nė nuo
pelnus šio arba anojo gyve
nimo, žodžiu — gyveui ano- 
nymiškai. Visa tavo dora 
yra tai etika revoliucijinio 
anonymo. Kankintiniai, ku
rie nuo aukuro persikelia į 
amžinų laimių dangų — tai 
ne tu. Didvyriai, prisikėlę 
terp karės lauko numirusiu- 
jų ir plienu apkaustyti ant 
stovyklų papėdžių — tai ne 
tu. Dainiai, kuriuos liaudis 
vainikuoja — tai ne tu. Ta
vo gyvenimo etika yra visai 
nauja. Nebuvo jos gilioje 
senovėje terp graikų-stoji- 
kų. Nesėtu tiki, juog ateis 
kiti žmonės ir griaus tavo 
darbą ir tolesnės pirmžengy- 
stės gerovės dėlei užtrįs tavo 
pėdas. Žengia tiktai vienas 
nuolat usprogresas. Tu — ■ 
liglaikinė darvokšnė, lig lai
ko tiktai jungi praeitį su 
ateitimi, paskui sutrupės, ir 
prapulsi. Tai yraleip aišku 
kaip du sykiu du — keturi.

Paukštyje. kuo atsakan- 
čiausią atrado vietą šios filio- 
zofijos ir etikos įsikūnijimas. 
Jis pasiekė šią ypatingą lyg- 
svarystę, kokia kada nors at« 
sižymėjo šaunus vyrai. Ta- 
čiaus jis buvo tiktai spaustu
vės tarnu, iš sakyklų jis ne
kalbėjo, nemokino, neužntše 
tomų visokiais išvadžiojimais 
ir pertikrinimais, nebuvo ga
lų gale jis paveikslu kitiems, 
nes tie, kurie su juom sykiu 
dirbo, neturėjo laiko viens 
kitą tėmyti. Gyveno — irto 
jiems užteko. Veikė — ir 
tas visus jų dvasios reikalus 1 
ganėdino. Plačioje pasaulė- 
je augo prispaudimas, jie po
žemyje taisė jam grabą. Pa- i 
saulėje vyto blogo ir gero pa
žinimo medis, jie iš idėjos 
sėklos varė naujas sveikas 
šaknis su neapsakoma spėka 
ir daugybe paslėptų auksinių 
vaisių.

- — Pasiutęs žmogus! . .

- | Maskolijos revoliucijo-
nieriai išsiuntė grafui Wittei 
'reikalavimą, kad jis į sanvai
tę laiko pasitrauktų nuo urė
do ministerių perdėtinio, ka
dangi tik jis kaltas, jeigu 
Maskolijoj nėra tvarkos. Jei
gu reikalavimo ne išpildys, 
jis busęs nužudytas.

| Varšavos mokslinio ap
skričio viršininkas gavo pri
sakymą Lenkijos mokyklose 
ir universitete vartoti len
kišką kalbą.

| Japonijoj, anglių kasty- 
nėse Takashina, atsitiko du
jų expliozija, kurios 250 ang- 
lekasių likosi užmuštų.

| 30 d. kovo, iš kastynių 
Lene, Prancūzijoj, kur pra
žuvo 1200 kalnakasių, ištrau- 
dar 14 gyvų darbininkų. 
Jie oloj išbuvo 20 dienų. Sa
ko, kad olose yra dar dau
giau gyvų. Mito jie mėsa 
pastipusio arklio ir šienu ras
tu oloj.

j Vokietijoj, netoli Cob- 
lenzo, nuslinkęs kalno šonas, 
išardė kaime Muelheim 150 
namų.

| Persijoj, provincijoj Bei- 
stan, apsireiškė terp gyven
tojų azijatiškas maras.

| Ant tūkstančio dirban
čių darbininkų, nelaimės pa
siekia darbininkų: Prusnose 
2,40, Anglijoj 1,39, Belgijoj 
1,20, Prancūzijoj 1,14. Na, 
o kaip yra Amerikoj?, čia ne
laimės nesiduoda nė suskai
tyti.

j Paukštis.
A. Niemojewskio.

Nieks nežinojo Jo tikros 
pravardės. Vadi no Jį Paukš-
čiu. Neveltui ir veidą turė
jo kaip pelėdos, akis kaip va
nago, nosį gi panašią tvirb- 
lių vanagėlio snapui.

Ant galo prisiartino spren- 
, džiamoji diena. Paukštis, 
. kurs paprastai rytmečiais pra- 

sišalindavo sil spauzdinių 
. pundais ir vakarais tiktai 

grįždavo, sykį grįžo netikėtai 
pusdienyje ir tarė: ‘

— Rinkite, ką galite ir 
. kuo greičiausiai išvaikščio- 
. kit.

Visų akys nuo dėžių pasi
kėlė ant žmogaus teip šaltu 
krauju kalbančio tuos baisius 
žodžius, aplėkė Jie visas buto 
kerčias ir šalis, ir 10 minutų 
nepraėjus, jau nė vieno dar
bininko neliko, dėžės ištuš
tintos, popiera surinkta ir iš
nešta. Jie dingo, kad kur- 
kitur nežinomoje vietoje vėl 
susirinkti. Vienas Paukštis 
pasiliko. Pradėjo jisai bari- 
kaduoti duris ir langus. Ant 
stalo padėjo du • Smitho ir 
Wessono revolveriu su 12 šū
vių, greta jų peilį ir kirvį.

Ištikro kvailas atsitikimas! 
Tą dieną buvo labai slidu. 
Pabniupo, Išleido pundą.

Virvė truko< viskas iširo. No- 
jėjo surinkti. Bet tame lak Kitas atsakė: 
ke artmosĮfjnl&tsargis su 
kasžiu kokiūgągę^tu, kurį iš 
akių gerai 'pažino. Turėjo 
bėgti. Visdjė ndęsto dalyje 
jį_pažinojo, nieks vienok Jį 
nenužvelgė. Visiems žino
mas buvo JoTgyvenimas. . Ne
atbūtinai poucija suras, ir Jo 
draugus užįlups. Pasisekė 
jam, kaip ja n tinome, per
sergėti pastaruosius, bet pats 
jau nebeištruka > Viskas pa
baigta.... O, ne! Nepa
teks jis į jų rankas teip leng
vai. Prie tų daiktų, kurie 
gulėjo ant stalo, pridėjo dšr 
patronų dėžutę. Per skyles 
langinyčiose, nuo seniaus jau 
tam tyčia išgręžtose, galima 
taikyti į gan plačias tarpo ša
lis. Užkištas duris, užstaty
tas spintomis,teip greitai ne- 
išlauž; beto galės jis šaudyti 
iš kito kambario.

Jau kasžiu kas varpelį 
smarkiai patraukė. Paukš
tis žvilgterėja pro lango ply
šį, visas namas apsuptas; žan-,.. 
darmerija ir policija. Ant 
arklio sėdi viršininką s. Paukš
tis patraukė ir šovė. Ofioie- 
rius krito nuo arklio. Apsu
pusių retėžis išsiblaškė į vi
sas šalis. Nutilo. Paukštis vėl 
pažiurėjo. Bet kas čia? Nu
ėjo sau? Iššautą patroną i 
nauju pakeitė ir laukia. 
Praėjo pusvalandis. Urna? 
šūvis ir kelios kulkos per
vėrė langiųyčias, atsimušda
mos priešakiuąjė sienoje. 
Paukščiui pasitaikė akį pri
dėti prie kito plyšio ir patė- 
myti šalyje stovinčios karei
vi jos dalį, kųp šioje valan
doje taikė vėl į giliamąjį žmo
gaus pilį. Vos tik nabagas 

I pasitraukė, ra 
daužė pust 
Paukštis mėfi 
buvo per ateMl 
šūvis vargiai 
Tuom tarpu 
ris. Jau medis sutraškėjo. 
Čia gi dą is^rl 
Paukštis * atsistojo. 
Barikada sutratėjo. Jau 
plyšyje pasirodė veidas. 
Paukštis vėl šbve It ištiesų 
šaudė, kaip išmokytas. Trum
pas -vaitojimas.^.. sumiši
mas. ... ir pėkštininkų regu- 
liariški žingsniai. Vos-vos 
pasislėpė už sienos, teip į tą 
patį plyšį trenkė salva. 
Paukštis vėl žvilgterėjo per 
uždarytą langą. Va, slepia
si pamariais. Paukštis tru
putį išsikišę*, pasilinkė, šovė 
sykį, antrą, trečią, ketvirtą, 
šaudė greitai ir* pašekmingai 
taikė. Priešas lygiai nesnau
dė. Jų kulkos laksto po vi
są kambarį. Apginėjas me
ta šalin tuščią revolverį, ima 
kitą. Grįžta prie lango, nie
ko nemato. Išsikiša — o čia 
gi nuo pastogės priešakinių 
namų pataikyto šūvio kulka 
perdūrė Paukščiui kaktą. 
Automatiškai suspaudė ka
ktą, iššovf į orą ir griuvo ant 
grindų.

Šaudymas vienok nesilio
vė. Jau Paukščio kūnas plū
do kraujuose, lavoną badė 
dar naujos kul 
tiškai, kaip’, 
paslėptu priešu Šaudė visas 
buto kerbia 
nierius mat 1 
gus”! Kami

— Privalytų, paklausti 
Lombroso: Genijus ar iškry
pimas?

Unterųficieras, kurs, klu-* 
podamas, laikė Paukščio gal
vą, kad viršininkas galėtų 
prisižiūrėti, idiotiškai šypso
damasi, pramurmėjo:

— Revoliucijoninė kiaulė, 
jūsų malonybė....

Viršininkai išpūtė lupas, 
rodydami neužganėdinimą. 
Vienas iš jų, atsisukęs pra
kalbėjo:

— Bet jis čia, tur būt, ne 
pats vienas buvo?! Tas klau
symas sujudino visus. Su
bruzdėjo. - Kur kiti? Pabė
go? Kaip ir kada ištruko? 
Kur nusidavė? Abejojimo 
ženklas pasirodė ant veidų. 
Viršininkai skubiai išėjo,pas
kui ir kiti; tarėsi prieangyje, 
paskui ant gatvės ir.... gan 
greitai sau nuvažiavo. Ap
galėtame bute liko tiktai ke
li kareiviai ir ant grindų gu
lintis Paukštis, nejudąs, jau 
šaltas — sutrupėjusi darvokš- 
nė — bet teip ramus, lyg 
kad perdurtas kulka,dar gal-“ 
votų ir galvodamas, vėlės 
akimis matytų naują butą, 
kitą kokį ten Paukštį, kurs 
kas rytą išeina su spauzdi- 
niais ir grįžta su balta nepri- 
spauzdinta dar popiera.

M. Bevardis.

ntsĮs šūvis iš- 
inginyčios. 

no įtaikyti, bet

Kas kovoja.
Pasibaigė garsus lietuvių 

seimas, turėjęs sutaikyti, su
vienyti lietuvius, bet vietoj 
vienybės, jis sukėlė dar di
desnį sumišimą.

S.Bostono Kliubas, „Kelei
vyje”, šaukia ant-seimo sekre
toriaus, F. Bagočiaus, kad 
neperskaitė jo nutarimų! ĮnoviaiKyti, neri 17 •

i * revolverioyiTOkiM reioliacijų, pa- 
ar pasiektų. ĮtarinnJ. įnešimų, linkėjimų 

subildėjo į du- Perskaičiau prieS delegatus,

Sistema- 
lauke su

oliucijo- 
drus žino- 

orgį pasislėps, 
kaip tykojąs žvėris visados 
įkąs. Pusvalandžiui praėjus, 
kareiviai išdrįso įsiveržti į vi
dų, Paukštis- Jau buvo atša
lęs ir dbmuose, kurių prisi
pildė kambartfi, galėjo jį 
atrasti. Jų įnirtimas buvo 
teip baisus, tattl ’batkulniais 
šaltą lavoną spardė ir kulbė
mis jį daužė.

Galop atvyko vyresnybė. 
Perkratė visą gyvenimą, ap
žiurėjo mažiausią dalyką. Pa
guldė Paukštį augštieninką. 
Du viršininkai kupurtse ir 
cariškuose ploščiuoee žiurėjo 
į tą nepaprastą Paukščio vei-

net gerklę pradėjo skaudėti 
. 4r tik vieną tūlo G. T., nega

lėjau perskaityti, padėjau į 
šalį, ant pabaigos, kurios 
negalėjome sulaukt, pusė vi
sų raštų nebuvo perskai
tyta. Bet kas do nauda iš 
perskaitymo? Vieni delega
tai snausti pradėjo, kiti šau
kė, kad pabaigti su tuom 
tuščiu skaitymu, o treti rei
kalavo, kad nebskaityčiau. 
Dr. Šliupas, pamatęs, kad 
aš gromatelę su pasveikini
mais 8. T. padėjau, kurią aš 
parodžiau visiems ir pasakiau 
dėlko, sušuko: „Jei visus 
skaitai, dėlko tos ne?” Bet 
ant galo jau ir pats, vėl atsi
stojęs, prabylo: . „Skaityk tik 
nuo kuopų, nuo pavienių 
mesk”. Skaičiau nuo drau
gysčių, kuopų .... Dr. Šliu
pas stojo atgal: „Ką, sako, 
mes leisim čia laiką ant skai
tymo įnešimų, rezoliucijų nuo 
400 socijalistų?! Mes ėsame 
susirinkę vardan 300000 lie
tuvių, o ne vardan Xos sauja- 
lės socijalistų! Baigt su tais 
skaitymais!” Vieni rėkė 
skaityt, kiti ne, pasidarė mi
šinys. Kun. Kaulakis Šau- 
k ė, jog visus iš svetainės iš
varys jei kels lermą.... Ap
tilo, bet daugiau jaiThebskai- 
tyta tų laiškų nė įnešimų. 
Tai kuomi aš esu kaltas So. 
Bostono kliubui, jei man sei
mas nedaleido skaityti visų 
mandatų, įnešimų, etc? Ne
skaitytų liko beveik trečia 
dalis iš viso, tai Jei visi pra
dėtų teip bausti, ne patektų 
man skaros? Aš, būdamas iš 
Pittsburgo pasiųstas, neper
skaičiau pats savo suvienytų 
draugysčių įnešimų, turėjau 
pasiganėdinti. Bet ir per
skaityti perėjo vien per ausis 
delegatų, jokios ištraukos ne 
buvo daryta, taigi Jokios ver
tės tas skaitymas ne atnešė. 
Dėlko tas kliubas teip sal
džiai manę šmeižia, turbut, 
nereikia paiškiniino.

Pittsburge, atsirado žmonės, 
kurie neįmano, ką daryti, 
kaip tik man ant kulnų lipti. 
Už ką? Gal užtai, kad F.Ba- 
gočiųs socijalistas, turi eit 
lauk iš komiteto. Štai pa
žiūrėkime į „Spindulį” NN. 
10 ir 11, Kuomi ten aš ne 
esu pavadintas? Vagis, niek
šas, neaptašytas vaikas,, ne 
tobulas, be „fraktikos” (nau
jas žodis iš knygų Sokrato, 
kurias ,,Sp.” vartoja). Iš- 
tikro, jeigu nepažyčiau rašė- 
jo ir jo ypatiško piktumo 
ant manęs, labai būt ne mie
la ant to žiūrėt, bet pažino
damas jį ir jo darbus, nesiste
biu. Kada atvažiavau į Pitts- 
burgą, tai buvau ir tobulas 
ir geras ir jau ne vaikas, nes 
ketino į du mėnesiu padaryti 
mane kunigu „ir jau narna 
buvo nusamdyti Alleghenyj, 
kur turėjo būt bažnyčia, bet 
atsisakius man nuo to pasiū
lymo, likau niekšu. O la
biausiai jam skauda, kad aš 
centrališku sekretorių tapau, 
kas, turbūt,, labiausiai nepa
tiko, nes šaukė: ,,matysim,ar 
visuomenė laikys tokius są
narius srvo komitete”. Ant 
galo išmetė mane ir iš akade
mijos ir pastatė „prie” (tur
būt malkas kapot?). Bet tiek 
su tuom, čia yra teismai, ku
rie tokiems apšmeižimams pa
darys galą ir paprašys man
dato per laikraštį šmeižti 
žmones. * ’

Nepakanka viešos agitaci
jos, slapta eina savo keliu, 
kad tą socijalistą diskredi
tuoti. Štai p. U., buvęs ant 
seimo už delegatą nuo Alle- 
gheny, Pa. S. L. A. kuopos, 
parvažiavęs, parnešė mums 
tokias naujienas: „Bagočius 
ant seimo gavo mušt nuo 
Šliupo, B. kepurę ant seimo 
sumainė ant krepšiuko, kur 
bažnyčioj pinigus renka, B. 
ant seimo pradėjo teip rėkt, 
keikt, plūst, kad net maršal
ka, atėjęs, liepė atsisėst; B. 
vakare ant prakalbų ant La- 
bor Lyceum. Philadelphijoj, 
vietoj kalbėti, kaip jis pasi
garsino „Spindulyj” („Sp.” 
buvo parašyta tūlo delegato, 
kad B. kalbėjo), nešant kun. 
Žilinskui pinigus trepais, pri
puolė iš uždurių ir su sauja 
išgrobė pluoštą. Tikt pri
puolus Šliupui, kun. Jasai
čiui, kun. Kaulakiui, pasise
kė pinigus atimti”. '

Ar dar reikia geresnių nau
jienų? Dėlko tai tūli drau
gai teip toli nužengė ir teršia 
y patas, kurios, nuo jų nieko 
nereikalauja, tik jrildo savo 
pareigas. To per daug! Ar
gi jau užmiršot, tautiečiai, 
grafterius, ubagus, niekšus, 
etc. Lizdeiką, Širvydą, Bal
trušaitį, o dabar/imsitės už 
sąnarių naujojo komiteto ir 
trauksite savo roles toliu? Ne
gražus ginklas šmeižti y pa
tas, o apie darbą visai už
miršti. Gal tokiu budu no
rit iškovot laisvę savo gimti
niam kraštui? r 4.

Fort. J. Bagočius
C. K. R. Š. fin. sekret

dą ir vienas iš jų tart: | Ne gana, kad pas mus, | aprašytos.

Prieš prasikaltimus.
Didesniuose Amerikos mie

stuose tveria įstatymiškai gy
veną valstiečiai Kliubas ap
saugojimui žmonių nuo pra
sikaltimų, vienok,kaip rodos, 
rezultatai šito siekinio yra la
bai nežymus.' Prasikaltimai 
jokiu budu negali būti pa
naikinti su pagelba prievar
tos. Geras ir nuolatinis už
siėmimas visų žmonių, idant 
jie teisingai galėtų savo šei
mynas išmaityti,- turėtų kur 
kas didesnį įpudį ant prasi
kaltimų negu tveriami kliu- 
bai. Žmonėms, kurie baugi
nasi darbo, neturėtų būti 
vietos teisingoj žmonių drau
gijoj, bet dėl žmonių, kurie 
negali dirbti iš ligos ar silp
numo, tai dėl tų yra Trine- 
rio Amerikoniškas Eliksyras 
Karčiojo Vyno, geriausias 
vaistas nuo skilvio nemalimo 
ir visų jo nesveikumų. Šitas 
vaistas tveria už pačių ligos 
šaknų — už pačio skilvio - 
silpnumo — ir padaro skilvį 
ne vien tvirtu, kad jis priima 
valgį, bet net teip, kad šitas 
reikalauti-reikalauja valgio. 
Jeigu malimas valgių bus 
geras, tada įgauna kūnas 
naują, gryną kraują, o su 
tuom ir naujas pajiegas ir-, 
tvirtumą. Vaistas pagami- 
nima apetitą, ramų miegą ir 
visišką sveikumą kunui. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go, Dl.

Draugysčin Reikalai.
Susirinkimas,

8 d^balandžio, 2 į vai. po 
pietų, Freiheit Turner salėj, 
ant So. Halsted et., bus di
delis lietuvių susirinkimas, 
atkakęs iš Lietuvos re volių- 
cijonierių atstovas laikys pra-, 
nešimą apie paskutinius teu . 
atsitikimus. Ant minėto su
sirinkimo kviečia visus lietu
vius.

Soc. 4tos kuopos Kom.
Nauja Draugyste.

Cbioago Brlghton Park,III. 17 d. kovo, 
1006, susitvėrė czla nauja draugyste po 
vardu „Visu Ssventu”. ,

Komitetas draugystes: prez. V. Pike
lis, vioe-prez. K a z. Oamula, prot- sekr. 
VI. Radzeviczia, fin. sekr. A. Etedzinaus- 
kas, kaslerius Romaldas Franckeviczla. 
Susirinkimai atsibuna 3413 38 st.

(4—6) Su guodone
Komitetas.

Dr-ste sev. Petro ir Povilo.
Pbiladęlphia, Pa. Minėta dr-ste ant 

laikyto savo susirinkimo, 11 d. kovo, 
1906 m. O’neils’ Hali, nutarė per 8 me
nesius instojimo mokesti ant 50c n urna- - 
iinti. Ta darc isz priežasties penkių 
metu dr-stes egzistavimo 4r susiorgaui- 
zavijso. D r-tęs milingai per ta laika 
bus 8 d. balandžio, 18 d. gegužio ir 11 d. 
birželio. Uitai dabar yra gera proga 
Philadelpleczlams prie dr-stes prisiraszy- 
ti. Vardan Komiteto |

_ A. Danielovicse, sekr.
1328 S. Lee st. Philadelphia, Pa. 
i, (4-6)

Susirinkimas Susiv. L. A.
Chicago, nedalioj 8 d. balindžio, 1906 

8. L. A. 36ta kuopa turės kvartalini su
sirinkimą J. Ruigio saleje 3301 8. Mor
gan st. Prasidės tuojaus po IStos vai. 
diena. Visi sananai 36tos kuopos b|dtite 
ant minėto laiko, užsimokėti prigulin- 
:tias mokestis; bus rinkimas delegatu < 
n 21 seimą ir kiti svarbus nutarimai 
reikaluose seimo. Teipgi norinti prisi- 
raszyti prie Busi v. L. A. užpraszomi 
ateiti ir prisiraszyti, .Liuoaas inejimas 
|n sale kožnam. v

Komitetas.

Tautlsska draugyste Lietuvos 
Mylėtoju.

i G r ant Works, III., susitvėrė nauja 
tyutiszka draugyste. Mitingus Įeito 
Ima nedeldieni po lOto kiekvieno mene
sio, saleje A. Bielausko, 49ta ir ,ave. ir 
14 tos ulyožka. Mėnesine mokestis 25o. 
Pagelba ligoje 85.00 ant savaites.

Administracija.

Padekavone nuo Parapijas Ap- 
" velzdos Dievo. Komiteto.
Ssirdingal dekavojame guodotinai 

Liucsybas draugystei už jos prilauk ūma 
mums, o ypatingai už paszelpa, kuria 
suteikėte mums per drauga Feliksą Lau- 
raiy, 815.00. ’ Labai szirdingai dekavo
jame už tai.

Apveisdos Dievo parapijos
Komitetas.

Bailus.
Union City, Oonn. Praneštame bro- 

tems. kad 28

Redakcijos atsakymai.
Jonui Bet., Chicaooj. Ra

šant ką nors į laikraštį, rei
kia ir savo adresą paduoti. 
Ant galo Čia aprašyti visai 
privatiški dalykai, kokiais 
laikraščiai ne užsiima. Jei
gu kunigas kazyruoja, tegul 
sau kazyruoja, iš to dar vi
suomenė blėdies ne sulauks. 
Tegul kunigai tik ne stabdo 
viešų darbų. Privatiški vi
suomenę ne gali apeiti.

Suvalkiečiui. Patalpinti 
ne galima. 3a ypatoms, ar 
Jos yra ,,Žvaigždės” agentai, 
ar kitokį, laikraščiai ne ko
voja. Jeigu agentas prieš vi- JĮjįįViRŽ ««
suomenę nusidėjo, tai reikia pkutikantei pribui t»i Kar»iteuOTi*u» u 
Jo nuodėmes aprašyti, Tami- 
stos gi rašte vien Jo nuodė
mės teipgi vien prieš ypatą

Union City, Conn. Prąn 
liams lietuviams ir lietuva!_.__ _______
d. balandžio, 1906, atsibus Lietuvos 
Dukterų draugystes baili 
kos sales Union Park.

ant lietuvisz- 
es sep- 
iki dyi-

Husikantai pribus isz Karaliaucaiaus ir 
grajys visokius geriausius szokius, užtai 
nopribuve gailėsis. Kad prisirinks mer
ginu ir jaunikaicziu galės daugumai 
sau drauga ar drauge pasirinkti. Užtai 
u z r aito visus kuobkaitiinr. ausiai atsi
lankyti.

. ? Komitetas.



Knygų Kataliogas

212 First it., 
Brach 102 Ferry st.

18012 Mažas Aukso Altorius, 
* prastai* drūtais apdarais, auk

sintais kraštais,apkaustytom* 
briaunom* pasidabruotomis 
blėcelčmi*, au kabate.,..7rto

180-1 Maža* Ąukso Altorius, 
francusiškos giuodnio* skure- 

!C-s apdarai*, apvaliai* kam
pai*, auksinė kvletka, kryžių* 

Ir kraštai.................1130

fMhtabsygJ a/šli* 6ažrtVč<« 
parai ir tujtlitacŲot 
nUtai ir lirtuvatai. Turi

1806 Maža* Aukso Altorių*, baltos 
celiulioido* apdarai, iškllurio* 
kvtatko*. tu kauline kabute, auk

siniai kraštai .............I1SO

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK. N. Y.

A. Lesniewskis, 144 E.Housten St.
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P. OSTROWSKI, No. 101.
Lietuvy! pardavėjas vyriškų drabužių 

Departamente.

rie reikalavotl duokit* mums žinia. Ra 
szydarni pas mus visada indekite už 2c 
stempa ant atsakymo. Adresuokite-^

• ” Mathevvs Žukai t la
237 E. Malu st. New Britain, Ooan.

F g

Pajieszkau Vinco Belioko, Suvalkų 
gub., Rasleniu kaimo. 5 metai kaip A- 
metike. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine adresu: 
(50)

Iii. lėtu, puaLėSL _______
tiška knyga apie visas musu

OSOBthnologtta art* n ok*ta« apie žemės tentas 
Parai Dr. M. Haberlandta paraše Šerną*. 
Chicago. Ui. 1903, puL C87. Yra ta! *varbtee- 
Sta

1807 Maža* Aukso Altorius. b*l- 
4, kvietkos 
sidabru ir 

ta, aukain-

pasrra, 11 Išėjima, papročiu*, ūžtiem ima tr abat
ui vteka. Iš pstilpusie paveiksią matysite 
Amoniu našiu, prastu ir kiauri u, tulu visa* 
kana* plaukai* apželea, veidą* į beždžiones ~ e _ 'jtvereDto- 

savo," bet 
dus, rnato-

Puikiausi vyriški pavasariniai 
Siutai.

Mes užlaikomo puikiausius gatavus, 
tinkančius nešiojimui Siutus kaip yisi 
kiti Chicagos prekėjai, siūti pagal pa

skučiausią pavasarinę madą, kurie užima vielą kostu- 
mejriškų kriaučių dirbtų drapanų, kurių išžiūra yra ne
atbūtinai reikalinga pamatyti kožnam lietuviui, nes ko- 
stumeriŠki krinuČiai už tokius ima Mle 4 ■■ 
|k> 925.00 ir 930.00, musų dabartinė mC I (j įl 1 
prekė tiktai..................................................I V ■ V V
Naujausi ir madniausi gatavi moteriški dra
bužiai, dresės, jaketai, siutai, veistės ir tt. 

už žemiausią prekę.
Ši puiki drąsė $5 
iš labai puikios panama, 
į dabar bėgantį sezoną, iš 
labai puikių šviesių, vidu
rinių ir žilų spalvų, mai
šytos šviesmėlyniais at
audais, padarytos teip, 
kad kiekvienai moterei 
nr merginai tinka, męs 
jas parduodam po 

$5.00
Šios su pamušalu 
šydinės veistės po 

$1.50
padarytos su labai pui
kiais pamušalais, šydinis 
pryšakis, begotai išsiuvi

nėtos ir padailintos su šniūreliais 
ir kvietkutėmis, visokių mierų, ver
tės 92.50, dabar po

Pajleszkojimal.
Pajieszkome savo szvogerio, Antano 

Žilionio, Suvalkų gub., Seinų pav., Sei
riju gm., Rusoniu kaimo, apie 9 metai 
kaip Amerikoje, 5 ar 6 metai atgal gy
veno Luzerneje ir Scrantone, paskui^lsz- 
važiavoin minkaztu augliu Kastynes; 
turiu prie jo labai svarbu reiksią. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 

^jidresu:
Jos Straviusky

Wilkes Barre, Pa
Kingston Station

549 Main st. 
(!L-30)

Pajieszkau savo brolio Motiejaus Pau- 
liukonio, isz Virbaliu miesto, Suvalkų 
gub. Pirm penkių metu gyveno Brazi
lijoj po szituo adreso: St. Wilmia. Kolo- 
nistana Bara Grande San Zva Dekanane- 
ma provincia, Para na. Turiu pas ji 
labai svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine adresu;

Vincas Pauliukaitis
116 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Simano Mikolaiczio ir Jur
gio Luzaiczio. Pirmas yra Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko vOl., Kavolių 
kaimo, apie 7 metai kaip Amerikoje. 3 
metai atgal gyveno Pittsburge, Pa, isz 
kur iszvažiavo in Ę. St. Louis, III. Ant- 

. rasis 14 metu z\merikoje,seniaus gyveno 
Monongahela City (Hazel Creek) Pa.; 
turiu pas juos labai svarbu reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Izidorius Lukszatis
Box 401 ' Minersvillle, Pa-

Pajieszkau savo draugu, Juozo Igną- 
tavieziaus ir Dominko Umanto, abudu 
Kauna gub., Raseinių pav., Eržvilko 
vol. Gyveno kur ten New Yorke ar 
Brooklyne. Turiu pas juos labai svarbu 
reikalą. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:
(sdk) Juozas Povilaitis 
ū5 Sudbury st. Boston, Mass.

Pajieszkau savo tikro brolio, Jurgio 
Baltruszaiczio, Kauno gub., Skirsnemu
nės parapijos, Kaniuku kaimo. 15 me
lu kaip Amerike. Paskutine gromata 
para»ze 5 metai atgal isz Brocklyn. N. Y. 
Jis pats ar kas kitas,-teiksis duoti žine 
adresu: s

Palionija Baltruszaicziuke 
1028 So. 2nd st. Philadelphia, Pa'.

Pajieszkau Izidoriaus Martisziaus, 
Mateuszo Navardaucko ir dėdės Tadeu- 
szoKrikszczionaiczio. Turiu pas juos la
bai svarbu reikale. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine adresu:

Juozas Krikszczionaitis 
1519 So. Front st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Prano Januszauco, Suval
kų gub., Vilkaviszkio pa ra p., Keduliu 
gmino, Gudeliu kaimo. Isz krajaus at
važiavo neseniai, pas mane pabuvęs apie 
2 menesiu pabėgo. Penkių pėdu augsz- 
ozio, tamsiai gelsvu plauku, szlakuotas, 
žiuri paniūroms, 28 metu amžiaus. Per- 
sistato neženotu, vienok jis yra ženotu 
su mano sesere ir turr tris vaikus. Pati - 
su vaikais palikta dideliam varge. Kas 
apie ji žino tegul duoda žinia ant adre
so:

Domicėlė Chacauckiene
7t>9 So. 13th st. Sheboygan, Wis.

jPajieszkau savo leteno, Juozo Jan- 
Okausko, pirmiau gyveno Union 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
Adresu:'
(sdk) Jonas Masaitis
314 6th st. Hoboken, N. Y.

Pajieszkau savo dėdės, Vincento Ma- 
žono, Kauno gub., Plungės parap. Apie 
15 metu kaip Amenke. Dirbo angleka- 
stynese. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine adresu:
(s50) Justinas Vaiczikauckas
2405 Kensington avė. Kensington, 111.

Pajieszkau savo szvogerio, Stepo Jan- 
kaucko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Panemunes gmino, Mikutiszkiu sodžiaus 
22 ar 23 metai kaipAmerike.Turiu pas ji 
labai svarbu reikalo. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu: 
(s50) Jurgis Petukauckvs 
331 River st. Paterson, N. J.

Pajieszkau savo draugo, Antano Jan- 
ezaiezio. Asz noriu nuo jo farma at- 

,. pirkti, kuri jam nepatinka ir kuria jis- 
nori dabar parduoti. Girdėjau kad isz- 
važiavęs in Washicgtona jau 4 savaites. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:
(50) L. B.
628 National avė. Milwaukee, Wis.

Pajieszkau savo draugu, Antano Iva- 
ronaviezius, Franciszkaua Žuko ir Jono 
Blažio ir daugiau savo pažystamu isz 
Kauno gub., Sziauliu pavieto, Baisoga
los parap., Beluno sodžiaus. Jie patys ar 
kaa kitas teiksis duoti žine adresu: 
(50) Julijonas Tvaronauckas 
Box 51 South Glastonbury, Conn.

Pajieszkau sato brolio Tam. Mockaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Kražių per., 
Trakizeliunu sodžiaus. 9 metai kaip A- 
merike. Turiu pas ji labai svarbu rei
kale* Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:
(50) Balt. Mockus
653 Market st. Kenosha, Wls.

Pajieszkau savo brolio, JefonimoStan- 
kevieziaus. Jis gyvena, girdėjau, 
Chicagoje. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:
(50) Pranas Stankeviczlus
628 National avė. Milvraukee, Wis.

Pajieszkau savo tikro brolio, Juozapo 
Sabonaiczio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girkalniu parapijos, Pavocvaidžiu kai
mo. 6 metai kaip Amerike, pirmiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats ar kas kita* 
teiksis duoti žinia adresu: 
(sdk) Jonas Sabonaitis 
411 Milbury st., Woroester, Mass. ,

Pajieszkau ss.vo broliu, Antano ir 
Franciszkaua Simonaiczio, Kauno gub., 
Raseinių pav., Batakių voloetįes, Melą 
giszkiea kaimo. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu: 
(50)' John Simonaitis
10 Whitney st. 4 Worcester, Mass. .

Pajieazkau savo dėdės, Aleksandr*’ 
Stirbio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Aleksandram vol., Vaunutos parapijos, 
Geimo sodžiaus. Toriu pas ji labai , 
svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu: 1
(sdk) Vincentas Rymkus 
Box 507 - St. Charles, III. I

Apgarsinimas.
Daugybes Iszgydytu ligoniu, kurie tik 

buvo atsiszauke su visokioms ir sarmat- 
lyvoms ligoms, guodžiasi: jau butu se
niai isz kart atsiszauke ir iszgydyti, bet 
bijojos, kad iszgijus in savo apgarsini
me laikrasztyje, nepaminavotumem liga 
ir varde su pravarde apgeni n tumėm.

Kiti vėl raszo: labai norėtu, kad Juos 
iszgydytumėm, bet teippat bijosi, kad 
musu apgarsinime juju vardas nepapult, 
tai būt sarmata priesz gimines ir pažįsta
mus.

Užtai sziuomi ant kart visiems prane- 
szame, kad savas padekavones iszgydy
ti, tai tik pagal savo norą kožnas gali 
pagarsint laikrascziuose, jeigu Jis, t. y. 
iszgydytas teip dėkingas yra.
. Padekavones talpinamos mus paežiu 
apgarsinime arba paveikslai ir, Jeigu 
iszgydytas isz užsiganedinimo ir dėkin
gumo praszo ir pavelija, bet niekada 
priesz norą nebuvo nes ir Amerikos tie
sos (proyos) nedaleidžia ir nuskriaustam 
priesz pažystamus ir gimines, reiktu pa
gal jo nore už bledi atlygyt.

Per tai kožnas atsziszaukes, jeigu dar 
turi kiek sveikos gyvybes serganczlam, 
tai netik ka bus iszgydytas, bet ir gali 
būt be jokios baimes, jeigu pat po iizgy- 
jimo nenorės, tai ligonio slaptybes, nuo 
mus nieks ne už tukstanezius doleriu 
neiszgaua, vienok pats Jei nori^ tai gali 
garsini ir tt. Sų. godone

Dr. E. C. Collins Medical Institute, 
140 W. 34tKst., New York.

Naujos Popieros, kuriu da niekur 
tokiu nėra.

Gražiausios popieros, naujausio iszra- 
disao, kokiu kitur da niekur nėra, su 
gražiais apskaitymais, dainelėms iįsu 
davatkų gadzinkoms. Turime daug ga- 
tunku, visokiu, 12 arkužu su gražiais 
konvertais už tik 25c, arba 60 arkužu su 
konvertais už 91.00. Teipgi užlaikome 
Trejų Devyneriu isz pat Palangos, ku
rios geriausios. Beto turime didele 
krautuve visokiu knygų, abrozellu, ati
daromu altorėliu, gromatoms popierių, 
szkaplieriu, ražaneziu. Visiems ner- 
kupeziams duodame gera pelną. No
rintiems Kataliogo, siuneziame ji dykai.

Juozas Zigmunta
Miners Mills, Luz. Co., Pa.

Pajieszkau savo dėdės Stanislovo Ze- 
berauoko, Kauno gub., Panevėžio pa v., 
Akmeniu sodžiaus, Alavinos parapijos. 
Treti metai kaip isz Lietuvos, gyvena 
Bostone, Mass. Jis pats ar kas kitas 
teiksis greitai duoti žinia jo giminaitei, 
ka tik alvažiavusiai isz Lietuvos.

Emilija Siminovskaite
3347 8. Morgan st. Chicago, III.

1 (1-20)
Pajieszkau savo brolio Jono Adoma- 

viczlaus, Kauno gub., Baszisziszkiu kai
mo/ Vaiguvcs parapijos. Pereita rude
ni atvažiavo isz Anglijos, Scotlando, gir
dėjau, kad gyvena Chicagoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine adresu: 

Kaz. AdomavMjae
Box 101 Braceville, III.

Aukos reikalams revollucijlulo 
judėjimo Maskolljoj.

Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti praszo mus kai-kurie aukauto
jai.

Aukos „Lietuvos“ redakcijou 
atėjusios.

J. Slitskis it z Baldwinsville, Mus L. 
S. D. P 91.00.

Aukos Kankintiniams.
J. Slitskis isz Baidwinsville7 Mass. 50c

Pigisi ant pardavimo gera Buczerne 
ir Groserne pilna gero tavoro. Biznis 
nua,seniai iszdirbtas. Savininkas iszva- 
žiuoja in Lietuva. Atsiszaukti po No. 
92^ 33rd st. 2ras pentras isz prieszakio.

Gera proga dėl ingijimo locno namo. 2 
stubos, dvejoms szeimynoms. Pigiai 
parsiduoda. Atsiszaukti pas

S. MACK
212 First st. , Elizabeth, N. J.

•Popieros gTomata raszymul.
Popietes laiazku raižymai, naudai 

iszmialytu, 35 gatunkal, labai dalios, m 
visokiomis dainelėmis, pasveikinimais, 
visokiais paveikslėliais ir svilganczio- 
mis kvietkeiemis. Žodžiu sakant, labai 
dailios popieros. Parsiduoda 12 popie- 
ru su konvertais už 25c, 5 tuzinai už 
•1 00. Popieru turime lietuviszku ir 
lenkiuku. Sztornlnkams ir agentams 
duodame gera uždarbi. Pinigus, ma
žiau dolerio, siunskite paczto markėmis. 
Kanados markiu nepriimame. Adre
suoki!
(4-2) C. INTAWICZ 
103 W. Division st. Chicago, 111.

Pasarga.
Sziuomi praneszu visiems draugams, 

kad netiuntinetu jokiu tikietu, ne szeip 
laiszku, o ypatingai reikaluose 8. L. A. 
31 kuopos ir T. M. Dr. 20 kuopos, nes 
asz negaliu daugiau iszpildyti jokius 
reikalus minėtu organizacijų, delei san- 
lygu mano gyvenimo. Su“* reikalais 8. 
L. A. 31 kuopos rodi j u kreiptis ant szio 
adreso, J. Mickunas, 1233 E. Pine et., 
Mahanoy City, Pa., o su*reikalais T. M. 
Dr. ant szio adreso, P. Kubertavicz, 231 
W. Centre st., Mahanoy City, Pa. Pasi
lieku su guodone abieju kuopu buvęs 
sekretorius

A. Ik Strimaitis
Schuylkill Haven, Pa.

Almshouse Dępt.

Naujas galiūnas.
Sziuomi pagarsinu pažystamiems ir 

aplinkiniams, kad užsidėjau Biliūno biz
nį, Rochester,"N. Y. Prilaikau puiku 
alų, gera degtine, ir kvepianezius ciga
rus. Praszau pas mane atsilankyti, nes 
tai geriausia užeiga.
(•25) Ant. Shernickas
81 Hudson avė. ( Rochester, N. Y.

Reikalinga sejonu dirbėju (operei- 
toriu). Pas mus darbas ant daug ilges
nio laiko ir mes mokame daug geresni 
mokesti, negu koki nors kita dirbtuve 
Chicagoje.

Owen [. Moses & Co.
West Chicago avė. ir Carpentėr et.
Reikalauja darbininku in vakarinius 

ateitus Michigan, Wisconsin ir prie pa- 
kranezio Pacifiko prie geležinkeliu, len
tų piovinycziu, akmenų skaldinycziu, 
kasyklų ir kitokiu darbu. \ Mokestis nuo 
926 iki 132 ant menesio, valgis ir ruimas 
dykai. Keliones kasztai pigus. Teipgi 
duodame darba ir ant laivu. Sznekame 
lietųviszkai. Klausdami informacijos 
per laiszka indekite už 2c. marke ant at
sakymo.
J. Maszanauckas, Lietuviszkas Agentas, 

3126 9. Halsted st. Chicago,III.

Apgarsinimu*.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauski, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Neužmirszkite adreso:

J. YVilkovski,
118 Grand st., Hoboken, N. J.

Farmos ir darbai.
New Yorko valstijos lietuviszka kolio- 

mja da turi kelis deszimt farmu ant 
pardavimo, kal-kuriu prekes ežia inde- 
dame: 40 akru ferma už 9800,99 akru fer
ma už 91000, 199 akru farma už 91650, 
133 akru farma už 91700 ir kitos. Visos 
tos farmos su triobomis, reikalingomis 
ūkininkui. Parsiduoda ant lengvu isz- 
mekeseziu. Del arteaniu informacijų 
raižykite pas czionykszczius lietuvisz- 
kus fermerius indedami už 2c marke at
sakymui.

Geo Kleek A Co.
Poolville, N. Y.

Brukuojamos Maszinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kuojama M asz i na.
Maszina Odeli Typewriter No. 4, 

kurios iksziolei preke buvo 110.00, dabar 
ja galite pirkti už....................  JįlO.DS

Mat mes nupirkome szitu maszinu 
1000 isz vienos subankrutyjusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
giai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamos 
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iszparduosime, tai jau 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 910.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 96.95 pas:
Ą. OLSZEV8KI,

33rd St.~ Chicago, III.

So. BOSTON, MASS. 
Nikod. Gendrolis, 19 Athens Street

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

A. Stanelis, 66 West St.
BROOKLYN. N. Y.

Stan. Rinkewiczius, 73 Grand st.
SHENANDOAH, PA.

Andrius Mac zis, 131 S. M ai n s t. i
WATERBURY, CONN.

Vincas Žubriokas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, 00NN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

•' BALTIMORE. M D.
L. Gawlis, 2018 N. YVashington st
Jonas Želvis, 711 W. Lombardkt.

PHILADELPHIA, PA.
M. A Ignotas, 1028 So. 2nd St.

8CRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1514 Rosb Avė.

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus, 211 First st.

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonis, 63 Blendale, St.

MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

WILKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 66 N. Hancock st.

x WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio 8L

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East St.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonaa^Banis Box 541

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
K. Butkus,
Felik. J. Galminas
Stanislovas Valaskas.
J. I4AUKIS,

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne/Philadelphljoj, Baltimorej, 
Bostone ir Brocktone.

• Sitai agentą adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
4^. Diržulaitis, 155 Metropolitan ava. 

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. »nd St„ 

Jos M. Smolenski, 783 So. 2ud st
Boston, Mass.

F. J. Mackevicz, 89-&ndicott St.
Baltimore, Md. * 

Wm. J. Momn,
B. E. Cor. Sharp A Camden str. 

F. Bakutis, 521 Colembia avė.
Brockton. Mass.

Jonas Pocius, J4 Intervallest.
Pas szituoe agentus gausite „Lietuva 

ui 5c. kas subata.

„Lietuvos“ Keliaujantis Agentas 
važinėj* po Luzerpee viviela ir renka 
prenumeratas; per-ji galima gauti viso
kias knygas „Lietuvor^'lgziejslaj ir ui- 
rubežyje. dL

lazleutuve.ar

: re*—
Lietuviszlįas

Po valdžios tiesoms, ^pitolas 950.C00. 
Depozitams mokalhe Ą nuoązimczlo. 
Siuneziame pinigpl in vpa? dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu visu latviniu^otr. Jrfniju.

8. MAtfjO,
Elizabeth, N. J. 

Newark, N. J.

MALDAKNYGES.
Alažas Aukso Altorius,katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yr* wak*rlues, prie
•pawiedue*. komuuijd*. tni«ziu, miszparu ir 
daugybe kitu;>mi*ziu|maldo* su abrozelials; 
miszparai giedami iietuwlszki ir lotluuzki; 
daug lotyblsaku giesmių giedamu prie Iszata 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapiui- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos; psalme* S z. Marijos 
P. Ir Karaliau* Dowldo; aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka, keliolika szwentu gleamiu 
irtL Yra talnaujauria Ir gražiausia knygrie 
Įsa snau lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera; stambu*, alazkus druka* 
Miera 31<z4Įi coliai, bzftu knygellrfapdaral 
ir prekes yra *ekauczlos;

1801 Maža* Aukso Altorius, pra
stais, drūtai* apdarais, auk
sintais kraštais, be apkali
mo 50*

1803 Maža*. Auksą Altorius, 
morokoskuro* minkštais apda
rai*. apvaliai* kaiųpaii, auk
sinti kraštai, su parašai* ir 
kvietk*......../Ji,.. .ILtšri

18OB Mažas Aukso Altorius, ap
dėta baltai* slonlau* kaulais, 
•u 3 medaiikšiial*. aksomo nu
gara, apkaustyto* briaunos si
dabruotomis btetetemla, su ka
be. auksinti kraštai... .11.50

tl kraštai....H.........,.....W OO

.n:

BREVIOR£LIS
Katalikiška MalžAĮ Knygeli, 

Pavesta Lietuves JaunuomėneL
KnygslM <nwrs X3JC Pv*tap«u 140, (tori* K calio.

MatiautU, įt trakafe žr tmagUnaU

lOMlaUOM.' lotff

J n>»1u9le
Juodi, kieti, drūti a» 

dhno apdarai, išrodo kaip 
skubintai. gražų* Išspausta 

. ištnarginlmai. lapu kraštai

A. SILINGIS, No. 14. 
Lietuvyj pardavėjas po visą Storą.

Musų pavasariniai vyrų siutai 
po $10.00

yra geriausiais šiomis dienomis Chicago- 
jc, naujausi ir iš parinktiniausių audimų, 
paprasti ir tpalvuoti, paprastai siūtį iš 
worsted, d u rabi e, cussimir, tweeds clsy 
ir serge, vioneilės ir dubellavos krutinės, 
ypatingai prilaikyti dabartiniai madai, 
visur parduodami jie 4

po ?15.00, šiuom E 8 u mNbR 
kartduosime už...

Didelis rankius naujų ceikių ir šilkų. 
Žemiausios prekės.

Londono pilkos materijos, 40 colių pločicj, 
Francuziškos sergės, Melrose, Panamos, v|- 
šokiuos koleriuos, vertės 91.00, po...............j. V

Chiffon taffeta, 44 colių pločio, su
Šilkais austos Eulinfs, francuziškotaffe-M^ g f ;į B 
to, Bengalinės ir Prunela, vertos 91.25. S ■
" Juodas taffetašilkas, 2?col. pločio, aliejuj 
virytas, gvarautuotas dėl dėvėjimo, mink- Ma Vg J* 
štas, vertes 91.00, už...............................,...;

Juodas Peau de Soie, 36 colių pločio, 
vertas 91.38, dabar per šita išpardavima, I tik po...............................  ‘.... VOU

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai. Išrodo lyg 
•kuriniai, gražų* išspausti 
išmarginimai, auksuota* 
kryžutl* ant šono, auksuo- 
tllapų krutai. Prekė SOc

No.1903.
Juodos francuzllko* 

skarelės kieti lygu* apda
rai, auksiniai parašai ant 
šono ir nugaros, lapų kraš
tai begotai raudonai auk
suoti. rundinl kampai.

Prekė 7 Be

N0.1904.
Juode* francuzUkos ly

gio* skarelės, minkštai iš
kimšti apdarai. kampai iš- 
tnargint L auksiniai parašai 

nai begotai auksinti lapų

PreHtl.OO

No.1905.
Balto* skurelėa kieti 

drūti apdarai, gražų* iš
spaust! išmarginimai, auk
suoti lapų kraštai.

Prekš SOc

Ns.1906.
Balto* skarelės minkš

tai Iškimšti apdarai, per s- 

•natos, auksuota* kryžius 

aduuetl lapų kraštai, nut
iki kampai. Piekč. 8B c

DIDELIS ISZPARDAYIMAS
PAVASARINIU TAYORU

PAS

KLEIN BROS

$1.50

C N-

•J. BAJORINAS, No. 78. 
Lietuvys pardavėjas. 

Dom. Kasparka, No. 81. 
LieL pard. ant antro flioro. 

Stef. Kaikauskiufė, No. 15. 

Marija Wens!ow, No. 35.

Šis pavasarinis Jaketas tiktai $5.00.
Padirbtas iš grynai vilnonių audimų, pamuštas visas 

perdėm, padailintas su visokio sky- Mflta MM 
riaus juostelėms toaio-pat audimo ■|n|
vertės $7.50, per šitą išpardavima po.

Ši puiki šilkinė veistė tiktai $3.98.
Padirbta iš drūto taffetinio šilko, puikiai išsiuvinėta, 

apvadžiota su šilkinėms juostelėms, naujausių šio pava
sario spalvų ir juodos, jus pamislysit, 
kad jos pigios už 96.50, bet dabar męsMC « Ule 
jas parduosime už.................. ..............

Moteriški siutai tiktai po $12.00 
iš labai puikių vilnonių sergi ir panama materijų, nau
jausiose žilose spalvose, teipgi mėlyni ir juodi, paskuti
nio išradimo formos, drūčiai pa- J 
siūti ir kožnai tinkanti, paprasta Al* g Iii H 
prekė 916.50, šiame išpardavime

No.1907.
Balto* celnloldo* gra

žus apdarai, išrodo kaip 
balčiausias slonlaus kau
las, čysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuota* klell- 
kas ir kvietkell žaliais ir ki
tokių parvų lapeliais, run
dinl kampai, lapų kraštai 
begotai auksinti, *u viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prskl........ S1-8S

BB Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti ilaMuonlu 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimą*; 
— Vagis;—Kaa kaltas; — Gatves valkai; — 

*" Paparčio žiedas;— MiJko sargas: — Signalas;
— Keleivis. Chicago, III. 19M, post 9P..1SC 

4L9 Paaakoa ii gyvenimo UetuviAkų Velia bei 
Velnią, surinktos D-ro J. Basanavičiaus, 47C 
puslapy Chicago- UI- IK* >». Šioje knygele 
telpa keli įimtai gražiu pasakot apie raju 
(dangų), čytčiu, pekla; apie giltine, maru 
ketera, apie dvaaea (dūlias), velnius, 4u vai
dinimas! ir tt. Paaakoa užralytes i klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kaune gub. 
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. pagal 
suvalkiečiu kalbsuPruau Lietuvoje pagal Pru
sa lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt Kaa mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka Ha knyga Preke neapdar.... Il.fto 
Apdarytos...............................  4U.OO.

4-d- W mano atsiminimų (su autoriaus paveik
slu). ParaK Dras Vincas Pietaris, spaudpn 
parengi Dras J. Basanavičius, Chicago. IlL, 
1906 m., puai. 301. Gražio* apysakžtes ii gy- 
▼enimo sodieCiiĮ......... . .........  *Z5c.

67 Lietuvilkos Pasakos Yvalrioe. Dali* I. Su 
rinko Dr. J. Basanavičius, Gticago. III., 1908 
m. pusk 980. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kinga ir žingeidžių pasakų. Kaa litą knyga 

ir gražiu paaaku niekados ne- 
—- n.«B

.Sl.&O 
ieago, III. 1904 pusi. 64 
;u* iš gwenimo muko- 
eidl norinčiam »u* i pa

žinti su baviu ir aanlygom* gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; Ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... ISc 

IS-* Robinsonas Kražius. Graži ir morališka pa
saka. Antra pertalslta laida. Chicago, ilL 

1906 puaLM..;Z.................  B5fl
18S Žmogus Neplinškis. Vertė iš švediško Nėris 

Chicago, II!.. 1W9, muL S3. Graži apyMkėli: 
kaip tart ingo prekejo sūnūs apsivedė ta var
ginga mergina Ir laimingiau gyveno už kitu*, 
su turtingom* apsivedusias.......... ..lOo

CIO Deda atvažlava. Komedija viename akta.
Pagal lenkiška atitaisė K, B-s ir M. P-U. CM- 
cago, IlL 1900, puai 6S. Šita komedija buvo 
keli* kartu* lošta lietuviškos draugyste* Pe
terburge, MaakoUjoja. Ji yta maskoliškos 
valdžios eenzuroota Ir todėl ja galima ir >

r No. 110 yra MaakoUjon 
gali boti Lietuvon alun-

Forničiai ir Karpetai už kėš arba ant lengvų 
išmokesčių. Prekės žemesnės kaip kituose

* storuose visoj Chicagoj.
Austiniai brussels Karpetai, miera 9xlOj p€dį, su ypa

tingais kraštais, vilnonis viršus, pui-^la A g & 
kaus gatunko, prekė $1G.00. dabar už. K ■ ■

ant lengvų išmokesčių ■ ■ ■ m

A už gera siuvama mašina. Užtikri-

$io.uu $qq nn 
mašina. Geresnės iki....................

Ant lengvų išmokesčių.
Kam odos padarytos iš drūto 

aržuolo, didelis, pusrundinis 
zerkolas, puikiai užbaigta, 
musų ypatinga (h H A H

mokesčių.
Seklytiuis sotis iš 3 kaval- 

kų. mahogeno rėmais, dai. 
liausiai išmargifiti, sukručiai 
prikaltoms minkštoms kviet- 
kuotoms sėdynėms, jų prekė 

S’H $14.48
Už pinigus ar aut lengvų išmokesčių.

Vienas iš 
didžiausių 
Chicagos 

storu.

kaip ir No. rio yr*'Maskoll)o* censoto* dak-į- 
"’a ir todėl gali buŲ Lietuvon siunčiama. lOo 

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuria žmo
nės nuolatai žiuri, bet jų gerai nesupranta, 
Chicago, Iii., 18M. pusi. vB. Su paveikslais. 
Parodo iš ko darosi žaliai, griausmai, lietu* 
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko jie laikosi, 
irtt...................   3Oo

478 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, iu bū
vi ir pabaiga, Chicago, IIL 1808, pusi. 1S>. Su 
paveikslėliai*. Aprašo kas yra žemė, iš ko ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra 
saulė, žvaigždė*, mėnulis ir kaip joa toli vie
na nuo kitos; ka* yra piianetoa, kometos ir ki
to* retai matomos žvaigždės. Yra tai vienatinė 
knyga, iš kurios žmogus gaji tikrai apsišviesti
Drūtuose, gražiuose apdaruose ..........tl OO

480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tu*. Pagal prof, Mnsbaurua sutaisė Szernas, 
Chicago. IU., 1901. pusi. 1*TSu paveikslėliais. 
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėlio kol daėjo iki paukščiu, 
žvėrių ir kitu sutvėrimą..^............... 4Oq

B8O Svieto pabaiga. Tl rnailko vertaPr^iuielta.
Chtoaga. 11 L, 19&. pusi. 31. Kaa nori daalil- 
notl kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
šia knygele.........................  lOa

8S7 Istorija Suvienytu Valatiju Sziaurinės A-
merikos Chicago. I1L. 1x96 m. pusi. 364. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika,koki čia 
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai iš Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karė* buvo, už k* kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
ri* gero šiai žeme i yra padare*. Teipgi teip* 
Suvienytu Valstijų konstitucija, kurt yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl •«- 
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas Jam yra 
valia daryti, kaa ne..........j................... BĮ- OO
Apdaryta............................— ............ •! S5

rys. Išleido T MdD., Cbicaro. I1L. 1000.puri 
Su paveikilėllais. Aprašo vi*aa vandens 
permaina* Ir veikme*: kaip fi* peniketfia ir 
kyla in virtu ir tenai tveria debeilua, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens lašeliu* 
ar sniego lusteliu* ir vii kripta ant žemė*. M 
kurio* buvo pakilę* Ir čia tėiega* kartai* už
dengia čleln* kaimu* ir laidoja savo pusnyse, 
žmones ir gyvalina. paskui, tirpdam* nuo sau
lės, keičiasi in vandeni Ir užlieja laukus, išrė
žo ratus, upe* ir upeliu* ir kavoj**! po žeme, 
kur vėl veikia ta pati darba, k* ir ant višau* 
žemės............ .„57.........J........................lOo

vilnai pailati įmonių istorija U-gul perskaito 
ilaknm. Preke neapdarytos.......’12.OO



MIK
Tamista Jau senei reikalavai szitokio 
auksinio laikrodėlio. Tamista jau pa
ilsai bepirkinedamas .mažos vertes 

laikrodėlius. ' 
, Auksuotas (8olid GoldFHlod).
naJkrcdelis (moterlMk** u vyrissksa, uždaryte* u adaraa)

K1<ino Wa^h“n viclvu-iai*. 7 akmeniai*. Galvele 
užsukama* ir ■uatatema* L u kastai Ir viduriai gvav-an- 
fyje*11 ant 80 metu> P«c**tl* kiekvienam* laikrode- 

**l*k-Uek nusimanai apie laikrodėliu*, Ha. rtnei, kad paprasti lalkzodistekaiVBHb juo* po KO ar *30 oardavineje.
, Agi Me* eisme DIDŽIAUSIAIS laikrodėliu pirkliai* Ameri- 

£oJ?; ,Tarl5e TSISINGUMO, per ilgu* metu*
nUEMį tedirbto. TamUte rafl REMTIS ant n.ko ka me* sakome 
|VME|m Jeigu tami»te atrasti, kad menama* laikroieli* ir retežėli* 

»«r» loki* kaip me* ji perstotame, t u graži n k ji mum*, o 
SI ųjFl me* tamiitai lugražtnsime tami»to* inmoketu* pinigo*.

Kiekvienam pirkelul. orderiuojant ūmam laike, duo»i<ne 
D0? k* AUKSUOTA reteželi (gvarantuota ant 10mete). 96 00 verte*.

Pri*iun»k mum* tamista BOc (žoentineml* markėmis), o 
likusia suma. 90-60. užmokė*! tamista tuomet, ksda laikro- 

*r apžiūrėjęs ji E*preso ofise su viskuom sutiksi 
8*11 t*®i»te prisiunsu mums visu* pinigus, 910.00, isz 

kalno, o mes tamistal laikrodėli per paczto ar per paduot* 
arcziausl* Eipreao ofl*a priainnslme.

r Agente Whoie«ale Watch Co.
1267 Broadway, New York.

MABJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Szaullu pawieto. ,

788 W. 18th Street.
Priima ligonius kožna diena 

nao 8 Iki 12 ryto.

Telefoną*: n-—’ 7082.
Feiefonuot galima taa kiekwienoa

LINKSMYBE NAMUOSE. I 
GEM ROULER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. 
• Grajyjama maszina arba vargonėliai, su 

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok. 
slo visokiusmarszus, valtcna, polka*, kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 
dėl giedorių, kliubų, draugysezių, vese- 
lių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausis dalykas dėl užbovyjymo sve- 
czių.Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen

tus už volei}.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskir^ kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių Ūgio, 14 ploczio ir 9 aug- 
Iszczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už 
I $5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko 
už $10.00.

■ Oras, tnrino mes kvėpuojame.
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be Delsto ar vandens, bet be deglo 

(kvėpuojamo oro) jis mirsite in kelias minutes.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo iszalkimo degto, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors degia yra H uosis! Kodėl? Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo 
plaucsiu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti degio per dellkat- 
nas sienas oriniu celių.

Dr, Jean Birrom’s Plaucziu Kartuoles pagimdo sveika padėjime plauozlu 
audiniu ir gleiviniu plėvių tazklojanoziu orines seles. Tai yra tikras vaistas 
nuo Kosulio, Szalczio, Kuraztines ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

‘Jei sergi taipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom's Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge su Plauozlu Kartuolemis

Preke 91.00 ui bonka arba 0 bonkos atsargiai supakuotos siunczlamos blle 
kokiu adresu už 95.00, apturėjus pinigini prisakė ar bankini czeki.

Tikrosios turi musu parasza ant kamszozio.

t Morris Forst and Co., Pittsbnrg, Pa,
Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstija ir Kanados.

B0 Dr. Jean Sirrom’s Dr. Jean Sirrom’s
ffl Kepenų Kartuoles Skilvio Kartuoles
ĮC 91.00 už bonka gi .00 už bonka
n Vartojama daktaru ir Llgonbucziuose po visa svietą.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru;

Chieago Medical Clinic
344 So. State St„ Chieago, III. ■

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
Musiį Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter droka- 
vojama maszina yra reikalinga 
dėl kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Gaodotinoms tautisskoms ir baž- 

upinėm* 'Jj-augystems iszdirba:- 
Kaiutic'S, Amerikoaiezkas

Į Goodotinieuis Kunigam* i*<dir*

slo gali su ja druku«ti ir viso
kiuose kalbuose. Maszina yra 
jdeta i puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 ’ 
litarosir ženklai.Tą masziną ga
lima gauti sekaneziuose kalbuo
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis.-maskoliszkomis, vokiszkomis, 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skandinaviszkomis. American 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame 
laikrasztyje, tada preke bus.dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsi£*woiavorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti i 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius lįas tiktai nori ir pigiaus H 
kaip kitur. Mes prisiusime už dvką musų graži kataliogą kiekvienam kas { 
prisius savo vardą ir teisingų adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus { 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų. j

COSMOPOLITAN TRAD1NG CO., DEPT. 6. ® 
218 FULTON STREET NEW YORK CITY, U. S. A.

vytintas parėdus. Visokį dorb^ at- 
'licka artittiszkai in laiką.
t Norėdamas guodotiaaa Dr tos, 
arba guododai Kunigai, kad Jusu

tas, Kokardas, ZeuklslliiB,' 
Kepures ir dėl Marszaiku' 
parėdus. i_______
darbas butu priderancziai atliktas ir tuom suszelpti aawo Uutet& pawe*kite Ji tikrai 
lietuviai tiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dhlslon St, Chicago, III.

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

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

' Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo. 
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,; 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? ’ K

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

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Balsted nlyczlu.

Gyvenimas viršui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėj i mo, instato auksinius, ar ko
kius kas aori. Darbą savo gva- 
rantuoja.

JOHN’S ELIXIR
Iszgydo visas skilvio liftas, negromuliavima, 
negale]ima valgyti, skaudeJima krutinės duo- 
biukeie ir stonuose, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir Užpūtima viduriu, 
ėdimą renos, jautimą lyg guzą arba kamuoly 
gerkleje ir negaiejima Jo nuryti, suspaudimu 
szirdks. gumba, vėmimą rytmety! ir atsikosė
jimu tirsztu skrepliu, kartais labai pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausmą viduriuose, 
tryda, apslvelusy. iszakyj usy ir skaudama lie
tuvy, bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir planeliu, szirdies plakimu, 
negaiejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalimą 
ar pageltonavima veido, svaigimą ir skaudė
jimu galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa- 
einanezlu nuo nesveiko skilvio. Jeiguturinors 
viena iss vintui paminėtu kenkiu, tai tuojaus 
opieriuok Jobn's Blialr geriause gyduole nuo 
skilvio ligų. Gaunam su virst 900 padekavoniu 
ant nedėlios. Preke 91.00 ui butely, 6 buteliai 
už 95.00.. Viduriai turi iszsiliuosuotl mafiau- 
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
jie yra nesveiki. Naudok John’a Uver Pilis, 
nuo viuuriu užkietėjimo, tiktai 23c ui skry
nele. »Inde k pinigus in gromata ir adresuok^ 

JOHN’S SUPPLY HOUSE chicagoTill

I Nefviszki Vyrai.
Vyrama ralkalaujantiama p*g*lboa *>rl*iun*l* 

kopija ganau* racapto dykai. NaO.O.D.
no apgertomis vaistus, tiktai raeap- 

ta. Ptr įkaitytu* ana jKuero a
• A.T31BG1A1.

Šri pasarca yra vyrams išgriauto* nsrvlsa- 
ko* »l*ternos. kuris per savo jaunystes klaidas ja 
peptidą Klaustlrttonieao patasimo, «wokit« 
bandė pstaumotus antavingas vaistus, elsktzUs* 
kus diržas, “tpeeianrtu*” ir kitus netikusius be 
pertas gydymus. Nuo diržu nepagysiu, o n uolė
tai vartodami vaistus euaalkystto pilvo žlebczio- 
jima, užnusdiaslte visa sistema ir padarysite 
savo Uga neužgydoma

Daug metu asa kentėjau savo jaunystes klai
di*, nerviszkuma. naktiniu* tekėjimu*, tkoka 
vyriszkumo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
nsramnma, gėdingumą, sirenų ikaudeUma, visa- 
tiny nusilpimą ir tu kaip palksza* pirkau ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles ir visk* ka 
tik isigirdes. Ant gals buvau priversta* važiuo
ti ln Eropa pa geibo* jleszkotl pas garsu daktare, 
kurs mane ir iszgyde. ,

To daktaro recepte, pagal kuri man vaistei 
buvo užraityti, asz ir dabar turiu pa* save. Kaip 
tai sunko yra pagyti nvo tu ligų asz žinau i*a 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitus pagelbsti. Kas 
man aprastys savo liga, ars 1am pasiusiu užpe- 
czetitsme laiszke to recepte kopija su patari
mais dykai. Asa Jau gavau szimtus laiszku Įsa 
visu salo* szalies krasatu nuo vyru, kurie raaao 

j kad imdami vaistu* pagal szy receptu vlsiszkai 
pagijo, teip kaip ir asa.

Recepte užraszytt stiprus bot nevodingi vai
stei ir recepto* taip paraižytas kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
Knigua Gavę recepte, jei nenorėsit* patys eiti 

sptieka u išlali soti vaistus, tai parasukite 
man, o asa jum* juos ozia Chicagoje pasirupin- 
siu ir prislunsiu. An neauncaiu C. O. D. kad 
{atvilioti nuo jus pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistus, kartoju* nenorite. Jeigu patemysite 
mane kame nors neteisingu, galite tai pagarsyti 

s žilame paežiams laikrasztyje.
Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

teigi raszykitę man *ziandlen. o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus dykai 
tuoj*us. Szy paslulitima asz galiu atlikti be jo
kiu jum* kasztu. Adresuokite: *

MORRIS FORST & €0. SlvvlTIP^ 
O 11R ‘ COR. SECOND AVĖ. A SMITHFIELO STREET 01J ’ ’

------ 1 P1TT8BURG, PA.
Į Mes esame pegarteje po visas 8uv. Valstijas, kad parduoda* 

me geresne degtine pigiau negu kokl-nors kita firma ar degtines 
krautuve Amerikoj.

i
 Mes apmokame visas siuntimo lesaas (kaistus) in rytus iki 
New Yorko ir in vakarus iki Chioagoe ant pirkiniu virszaus 95.00. 
Jeigu parsieina.toliau sionsti, duodame lOnaosaimti, idanttuomi 
pirkėjas parslsiunsdinimo lesaas galėtu apmokėti. /

Orderiuojant siunskite pinigus registmocame laiszke ar per 
Money Orderi ant vardo Morris Forai A Cto Cor. Secoad 
Av®. & Smithtield St,, Pitteburg, Pa. 1

Parsisiunsdinkite musu privatinkajt prekių snrasza. Kal
bame visuose kalbose.

Morris Porst dc Cow ~
Vynas!. ™

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rod^P
Oflluz atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po plotų ir vii x 
nuo 6 Iki 7 vakare. NedMtom Ir šveotadlenon nuo 10 Iki IX <

dilcago Medical dii-iic*
S. State Street, arti Harrison ui, CHICAGO, ILL.

Ant 17 Akmena

8K a*k*aoto«. dvigubi 
•Huntlaf** lū kutai, 
Milai l«zkvl*tkuot**. 
PIkrat r«rai laika rodą

B laito kalio tarnu, 
_ ip« cariauslal laika 
^MfĮBLUlįiy laikanti*; rvaran-

^KkucTSg^ tuotaa ant 96 matu.
Szy laikrodrly puioB- 

•taeC. O. 9. aat kiekvieno adraao, «q pavalyki- 
saUiegzamlnuoU. Jelaaba* tok* kaip raito
to*, akai atkak axpraaut SS 75 ir atvežimo 
nartas ir pasilak laikrodėly, >t ne, nemokėk 
ne vieno oento. A'.ro m k, kad ui toki pat lalkro 
dėl y kitur įmokėti 9n6 00. Prie Uikrodeko dar 
pridedama MK auksinta labai rr0u leuclugely 
au kompasu dykai.

> Kxcelslor Watcb Co.,
900 Central Bank Bldff, Chicago.

Dr. J. Kulis

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos"darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumo*: 8H X11 colią 10 pusią. Amerikoj ant 

metą 8*3.60- Kam rupi Lietuva ir žinoti ka* 
dabar tenai* dedasi, tai užslralykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisinga* žinios ii viso* 
Lietuvos ir kitą kraitą svieto. Ka* norėtą užrašy
ti dėl savo draugą Tėvynėj gyvenančią, metą pre
kė 11.75; Ameriko viena* num. dėl pomatimo 7 et
Agentas: J. Darni Jonaitis, F
8108 S. Halated st. Chieago, 111.

C. B«nteon, P. H. box 655, Chieago, III.

Lietuviu gydytojas ir kirurgas 
3255 S.Halsted st., Chicago,!!!

Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczias, 
užstaenejusias ir paslaptingas vyru Ii

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad szioee die- 

- nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROK ST. 
ROOM 600. 5TO FLORO

CHICAGO* ILL.e
Czionai su dadejimu yvalriu elektra- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
esmu jvasirenges priimti ligonius ir 
isztirtlju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 23 metu asz savo 
praktika pąszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 

' szendien esu pasekmin^iausias spe- 
cij alistas visoj C h 1 c agoi. M ano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano brastos ir man 
vienam tik žinomo*. Per laiszka 
arba ‘asabtazkai duodu rodą dykai,.

Baniai kur tu

a» « ar at as? »

F.PBradchulis
Attorney aid Geunselor it Ln. 
Chamber of Commerce Bldg. Room 7M 
S. E. C'orner LaSalle & Washlngton eta. 

CHICAGO, HJL. 
Telephone Maln 3642.

Wlenintelta lietuvy* adwokatas, baigėt 
mokslj jurisprudencijosozion Amerikoj 
Weda provas kaip civriltazkaa teip ir 
krimlnaltazkas irisuose suduoce.
Bes.3112 S.Halstedarti Simo*,

Tel.Yard* 6046

Vyrams Tiktai!
Kaip buai Chicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
844 South State St. Chlcago, III.

. Ineiimaa Dykai,
Pate myk stebuklus Osteologijos 

•* ' ■> Fiziologijos
„ „ Neurologijos
» , >» Tathologijos

Milžiniszkumai ir keistumaigamtoa. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vtaurnakezlo. 

r* prus zyk dožiurttojo prie daru lietuviuko* 
Knygc*. Vitai dykai I At*I*z*akit*rt*dlen.
344 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, LLL.

KOZMIN8KI & YONDORF,
73 Dearborn st.

Mm skolijame PINIGUS ant turteny- 
biu ir jai tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami.tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

Nzujausisi iszrastes Mtalcines: Maojaaa- 
K.“ BS&narsiBrMHtfflK 
teavstoa Katoną**,,* -S-----,--1 i_i»_ *•__ __  L _ _a_ _

9

*

lt
lt

Reikalaujant * 
gerų laikrodėlių, tie- 
dų, armonikų ir kitokių 
daiktų. PrisiunSiu liet. " 
kalbo katalioga dykai, m 

K. J. DAMIJONAITIS,
31081. HcJattd ti. Chlaago, III. |

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai Iszgydan- 

czlos, tik ui 92.C0.
Jei nuailpneje plaukai atanka, reti,gal- 

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai buai užganėdintas; preke 
lik 92.00.

Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes tollaus ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, teprislunczia 10c. stempo- 
mia. Nuo musu metodoe tukstaneziai 
pasigelbejo. Paraižyk aiazklat ka nori.

Koenigaberg Specialtete,
Box 108, No. Bontb Klght Btr*et, WUJlam*b*rg 

BrookTys, N. T.

Naujos, Naujos!
Popieros gromatoms, tokiu dar nebu

vo. Su puikioms kvtatkelema, darbinin
ku vargszu, laisves dainelėmis. Su pa
veikslėliais ir gražiausiais krasztellata.

> Kas prtaiuns i n vyniojai sidabrini J0o ir 
marke ui 2c, tam prisiusiu puse tuzino 
ant pažiūros; 5 tuzinus ui 91.00.
(4—19) V. J. fETKON, 
803 N. Mainai Braekton, Mase.

■tabal taztroszkas, o 
pM ztai-

arielka, cigarus net 
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, u> Jau 
ilgiau su tamtata kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseilu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patannusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu ralite gauti pas mane 
geriausia nakvynei r

PetrAs fclakis,
8321 Autam bvh Chtcaro, III.

|am

Naujas iB adąs
tasmoktl dailiai veMyti be mokintojo pa
galbos, nuo 34 pfMagtu, 10 oentn (mar
komis).

P. JMktilalnis,
Bok 15, Statttn D., New York.

l-IDarbinipkiszkos Knygeles!-!

Ltk<

su turčiais) 
su dirbti/..,
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