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POUTIŠKOSJINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Del paskutinių žydų sker

dynių Baltstogėj, VVashing- 
tono senatas užgyrė vienbal
siai išreikšti pritarimą sker
džiamiems Maskolijoj žydams 
ir papeikimą caro valdžiai, 
kuri neapgina locnų pavaldi
nių, daleidžia biaurias žmo
nių skerdynes, kokiose, pa
prastai, dalyvauja caro kar
eiviai ir žemęsniejie policijos 
tarnai.

Berlyne, Paryžiuj, Londo
ne, Ryme, Vindobonoj ir ki- 

,j tuose Europos miestuose bu
vo žmonių susirinkimai, ant 

t kurių likosi nutarta siųsti 
telegrąmus Peterburgo du
rnai, prašyti jos sykį galą 
žmonių skerdynėms padaryti.

Žinoma, toki užgyrimai ar 
tai Waslungtono senato, ar 
žmonių Europos miestuose 
nedaug svertų, jeigu caro 
valdžia nereikalautų pagel- 
bos kitų kraštų. Panašius 
atsiliepimus visokių tautų 
reprezentacijos, dėl žmonių 
skerdynių jau nę kartą siun
tė net caro valdžioms, bet jos 

—\ant ji} nepaisė, juokėsi iš 
morališkos presijos kitų kra
štų, kadangi caro valdžia nu- 
sileukia ne prieš morališką 
presiją, bet prieš kietą kai
mynų kumščią, kada toje pa
remia morališką presiją. 
Atsimena gal skaitytojai, 
kaip caro randas, po buvu
sių keli metai atgal Kišineve 

_ žydų skerdynių atsisakė pri
imti nuo prezidento Roose- 

' velto žydų pasiskundimus. 
Ir tąsyk Amerikos preziden
tas nutilo. Tas, vienok bu
vo dar prieš karę su Japoni
ja, kada visi kraštai laikė 
Maskoliją nž labai tvirti, 
kraštą, prieš ją net drūčiau- 
sios žemės viešpatystės drebė
jo. Rando biaurius dąr- 
bus peikė vien laikraščiai, 

. bet randai nedryso nė žodžio 
ištarti, kadangi įsikišimai 
svetimų randų į naminius 
Maskolijos reikalus butų ga
lėję karę pagimdyti, o jos vi
si bijojo. Japonija vien pa
rodė, kad caro valdomos Ma- 
skolijos nėra ką bijotiesi.

Dabar jau visi civilizuoti 
kraštai kitaip žiuri ant Ma- 

A skolijos ir jos jau nesibijo.
Ant galo, caro valdžia reika
lauja pageibos kitų, be to
kios pagelbos caras ant sosto 
negali laikytiesi. Todėl jis 
jaučia dabar jau ir morali
šką presiją, kadangi paskui 
ją gali eiti ir kitokia.

Kaip dabar pasirodo, gau
ti Prancūzijoj pinigai, dalis 
užtrauktos paskolos, jau be
veik suvisu išleista uždengi
mui visokių nepriteklių, o 
jų, juo ilgiau traukiasi ne
tvarka viešpatystės viduriuo
se, juo bus daugiau. Pran
cūzijos bankieriai nenori 
duoti caro valdžiai likusių 
pinigų. Be svetimo aukso 
caras negali ant sosto laiky- 
tiesi. Dabar, antai, užden
gimui išleistų popierinių pi
nigų trūksta iždui jau apie 
200 milijonų rublių aukso. 
Todėl popierinių pinigų ver- 

.tė turi nupulti. Dėl netvar
kos viduriuose nė mokesčių 
nuo žmonių išlupti negalima, 
kadangi žmonės neturi iš ko 
mokesčius mokėti. Dauge- 
lyj vietų laukai neapdirbti. 
Pramone apsistojo. Didelių 
plotų gyventojus pasiekė ba
das, o baduoliai, nors ir no
rėtų, negali užsilaikyti ra

miai. Maištų gi ir bijosi ca
ro randas, o jų išvengti, nu
raminti kaip nors žmonis ne
galima be pinigų, kadangi 
reikia jų pirmiausiai užlai
kymui kariumenės ir polici
jos. Be jų mat care valdžia 
nemoka žmonis nuraminti, 
kitokių įnagių nesupranta.

Buvęs minieterių perdėti- 
nis Witte iškeliavo f užrube- 
žius jieškoti naujos pasko
los, kadangi keli mėnesiai 
atgal užtrauktos nepakanka. 
Tuom tarpu veik visur, teip 
Europoj kaip ir Amerikoj pa
skolas kontroliuoja žydai 
bankieriai. Be žydų, caro 
randas paskolos gauti negal. 
Todėl tai jis ir jaučia dabar 
morališką presiją, nupeiki- 
mus svetimuose kraštuose 
užgirtus. Paplitus svetur 
paskalų i, kad randas žada 
durną išvaikyti, o ant žydų ir 
inteligentijos užsiundyti 
tamsias, sufanatizuotas kai
miečių minias, — išleidę pa
skutinę paskolą Prancūzijos 
bankieriai tiesiog > pranešė 
caro randui, jog jeigu tas at
sitiktų, jie nė likusios pasko
los dalies neduos, o čia, po 
tokiam persergėjimui tuojaus 
užgimė žydų skerdynės Balt
stogėj. Jas, be abejonės, 
pagimdė vietinė administra- 
tija, be žinios Peterburgo 
valdžių, kadangi tos ne butų 
sau sunkinusios gavimą užru- 
bežiuose pinigų. Čia gi da
bar visur pradeda kelt prote
stus prieš rengėjus skerdy
nių, nužiūri caro randą, kad 
jis yra tikru tų skerdynių 
rengėju. Nužiurinti, be abe
jonės, neklysta. Jeigu ir ne 
Peterburgo valdžios parengė 
žydų skerdynes Lietuvoj, tai 
jas parengė vietiniai caro 
tarnai, o už tarnus juk visur 
turi atsakyti ponas.

Be abejonės arti caro sto
vinti jenerolai ir kunigaikš
čiai ištikto norėjo durną iš
vaikyti, bet kad paskui su
prato, jog dėl tokio darbo 
užrubežių bankieriai uždary
tų suvisu savo kasas, svetur 
negalima būt gauti auk?o, 
atsisakė nuo savo pirmutinio 
mierio. - Caras todėl laiko 
durną, nors ji peikia, net ko- 
lioja jo ministerius ir kito
kius arti caro stovinčius 
urėdninkus, bet ir jos užgiri- 
mų nepildo. Durna todėl 
nieko gero nuveikti negali.

Tuom tarpu, nesulaukda
mi nuo durnos nieko gero, 
žmonės, ypač gi nuvarginti 
ir alkstanti kaimiečiai, žudo 
kantrybę ir užsitikėjimą ant 
durnos. Kaimiečiai bando 
pats savo mierius be durnos 
atsiekti ir griebiasi tokių į- 
nagių, kokius jų protas ge
riausiai gali apimti. Jie 
pulkais užpuldinėja ant dva
rų, veja iš jų. d varpomus, 
dalina terp savęs dvarų že
mę. Net Lietuvoj, Raseinių 
pavietyj, tūlose vietose kai
miečiai nepaiso ant dvarpo 
nių drausmių, bet gena savo 
bandas į dvarų pievas, lau
kus ir girias. Kur žmonių 
doros supratimas menkesnis, 
kaip antai Maskolijos vidu
riuose, ten kaimiečiai tiesiog 
reikalauja, kad dvarponis 
atiduotų savo žemę jos netu
rintiems arba turintiems per 
mažai kaimiečiams. Jeigu 
dvarponis ant tokio užmany
mo nesutinka, jf užmuša ar
ba išveja iš dvaro.

Dvarponiai šaukiasi prie 
rando, reikalauja, pagelbos, 
bet randas joę duoti neįsten- 

\

gia, kadangi apgynimui 
kiekvieno dvaro jis ir kariu
menės neturi. Ant galo ir 
pati kariumėnė, ypač maže
snės jos dalys, vedamos un- 
teroficierių, greičiau jungia
si su kaimiečiais, negu gina 
dvarų savastį.

Dvarponiai todėl, vieni 
stengiasi savo dvarus, kad ir 
už pigiausią prekę, parduoti 
jeigu tik randn pirkėjus, ki
ti palieka dvarus ir dumia į 
ramesnes vietas; tnrtingiejie 
gi organizuoja ginkluotą sar
gybą. Vieno didelio dvaro 
savininkas Kijevo guberni
joj, su rando daleidimu, par 
sigabeno iš užrubežių geriau
sius kareiviškus karabinu* ir 
12 revolverinių kanuolių. 
Bet ką dvarponis darys, jei
gu jo kareiviu* su ginklais 
randas paims ne jo dvarą 
ginti, bet suvaldyti sukilu
sius žmonis? Tas juk gali 
atsitikti

Tuom tarpu ir revoliucijo
nieriai, kurie laukė vaisių 
durnos darbų, matydami, 
kad ji nieko negali nuveikti, 
vėl labiau subruzdo. Varšu
voj, ant priemiesčio Volą, 
ginkluoti revoliucijonieriai 
vienoj karčiamoj užpuolė ant 
sėdinčių prie stalo keturių 
biauriausių revoliucijos mąl- 
šintojų — trijų policistų ir 
žandaro. Du policistų už
mušė ant vietos, o trečiąjį ir 
žandafą mirtinai pašovė. 
Tie pats revoliucijonieriai, 
jau Varta vos viduryj, ant 
gatvės Krakovskie Pzedmies- 
cie, užmušė vieną iš bjaure
sniųjų policijos oficlerą. t.
-Pietinėj Lenkijoj, mieste 

Petrokave, ant gatvės likosi 
užmušti du augštesni polięi- 
jos urėdninkai, be abejonės 
lenkai, kadangi policijoj ti
krų maskolių Lenkijoj yra 
mažai.

Maskoliški laikraščiai rods 
mažai rašo apie kareivių bun- 
tus, bet už tai ypač Londono 
laikraščiuose pilna tokių ži
nių. Dabar, autai, Londo
no laikraštis „Standard” pa
talpino telegramą, buk ant 
ChodinBko lauko, Maskvoj, 
kur buvo laike apvainikavi
mo caro Mikalojaus parengti 
žmonėms valgiai, kareiviai 
pėstininkų regimentų susi
rinko ant mitingo. Išgirdęs 
apie tai jenerifl-gubernato- 
rius Dubasov išsiuntė dvi di- 
viziji artilerijos išvaikyti 
kareivius. Šaudymai iš ka
nuolių traukėsi dvi valandi, 
bet katra puse mūšį laimėjo, 
nežinia.

Kadangi Sebastopoliuj vėl 
susibuntavojo jurininkai ka
riškos laivynės, tai jų suval
dymui jenerolas Kaulbars iš 
Odesos išsiuntė artilerijos 
kareivius su kanuolūms. Ant 
jūrių, važiuojant karišku lai
vu, artileristai susibuntavojo, 
apvaldė laivą, surišo laivo 
kapitoną ir jo oficierus ir su 
laivu užsuko atgal į Odesą.

Laukų darbininkai Lietu
voj ir Mažrusijoj visuose di
deliuose dvaruose štraikuo
ja. Besarabijoj randas lau
kia visuotino sukilimo žmo
nių. Sukilo iš naujo žmo
nės prieš randą Gruzijoj, ant 
Kaukazo.

Peterburge susekė suokal
bį kariumenės oficierų prieš 
randą. .Suareštavo čia daug 
gvardijos oficierų.

Kurske suštraikavo karei
viai, apleido savo vietas net 
buvę ant sargybos kareiviai 
ir susirinko

Pulkininkas norėjo su kardu 
sukirinkusius. išvaiky ti, bet 
jo locni kareiviai mirtinai jį 
sumušė. ‘

Prieš randą^ matyt, stoja 
jau ir toli ai 
cierai. PateJ 
vęs 
prie Amūro 
rolasš Choli t 
nerolas Rumševičia. Mat ši
tuodu jenerohti nenorėjo 
duoti kareivių malšinti ke
liančius demonstracijas 
bis.

itesniejie ofi- 
po sodu bu- 

jeneri^-gubernatotius 
ikričio, jene- 
ui ko v ir je-

žmo-

EgipUs.
Pietiniame Egipte prieš 

Anglijos valdžią pasikėlė gy
ventojai. Ginkluoti čiabu
viai apgulę miestą Tolodi, 
kur buvo sifonas angliškas 
garnizonas. Gelbėti apgul
tus, randas, po vadovystetus, randas^ po vadovyste 
angliškų ofiderų, išsiuntė 
Egipto kariųmenę. Mūšyje 
čiabuviai, ktjf 
netikusius gir 
mušti. 800j 
si užmuštų, b 
laisvėn- Si 
prisakymo ah| 
išrėdė nuogu# ir įkasė į įkai
tusią pieską. Tokią bausmę 
išmislyti neta nuožmi egipti- 
jonai gal nebūtų dasiprotėję. 
Mat nuožmumo nekrikščioni
škos tautos bal dar vis pasi
mokyti nuo ė vllizuotų krik
ščionių.

mgi jie turėjo 
rlus, likosi su- 
JMkėlčlių liko- 
100 pateko ne
imtuosius, ant 
Hškų oficierų,

• Policlj 
ant 
toro 
čioj.
tarę
kelionės į 
Castel

suokalbį
gyvas1

Susi

žinomo ana

buvo su- 
) laike jo 

Kaime 
namuose 

Landi, po 
8 dinamiti-grindims,

nes bombas. ‘ Landi ir 8 pa
šalinės ypatoš likosi suare
štuotos.

IŠ LlįtTJYOS.
Iš Vilniaus.

Vilniaus mokslo apskričio 
globėjas., pranešė miesto gal
vai,-kad žmogių švietimo m i-, 
nisterija le.i 
Vilniaus vii 
škai-tecbnišK 
džio apdirbi 
mokyklą. E

įsteigti prie 
J nes chemi-
mokyklos me- 
) amatininkų 
langi mokyk

los ir darbavietės įtaisymas 
atsieis 80,00d fublių, tai glo
bėjas prašo fniesto galvos, 
kad jis paduotų miesto tary
bai apsvarstytjį klausimą apie 
pašalpos suteikimą moky
klai.

Komisija, ’ Mūri rūpinasi 
miestą gerove, dabar užimta 
klausimu apią kerosi n in ės 
miesto šviesą* įitidavimą nuo- 
man.

Iš Vilniaus k£ 
džiami politiko 
liai, kurie buto 
liepiant, sutinti, 
laujama iš jų, k 
žandarų vyriausybei tam ti- 
ksą pinigų stięą^— teip va
dinamo laido. Tie-gi, kurie, 
gubernatoriui .liepiant buvo 
euimti, pasilieka dar sėdėti 
kalėjime, -v S?

21 d. gegužės, iš Vidiškių, 
viešėjęs, gryžę| į Anykščius 
dvejetu arkliuku vienu sar-

.įėjimo palei-
s prasikaltė-
, žandarams

Tik veika- 
užstatytų

kocušjdc sodžiaus ir 
dvaro, ant jų, be va-

rų ir emi 
apsiverta 
vežėjui?

uias
per

stovas gi ir sargybinis pasi
leidę bėgti vienas į vieną pu
sę, antras į antrą. Iš karto 
buvęs pristovas pasislėpęs 
terg krūmų ir iš.ten šaudy
damas iš revolverio, gynėsi. 
Iš krūmų išvytas, bebėgda
mas, įbėgęs į pelkę irjiuklim- 
pęs. Bet ir iš Čia jam pavy
kę išropoti. Nuviję, 'kaip 
eina kalbos, netoli upės 
Šventosios: pristovas, šaudy
damas, puolęs į upę plaukti, 
bet kito krašto jau nebeatsie- 
kęs, likęs upėje.

Peterburgo mokslo vyrai: 
akademikas Fortūnato vas, 
kuuv Jaunius, kun. Maciule
vičius ir Volteris — sugalvo
jo, kaip, kiek ir kur reikėtų 
mokyti lietuvių kalbos. Jie 
norėtų, kad vienakiiasėse ir 
dvikliasėse pradedamosiose 
musų mokyklose, Lietuvos 
miestų mokyklose, vyrų ir 
mergaičių gimnazijose, reali
nėse mokyklose, mokytojų 
seminarijose ir mokytojų in
stitute butų mokinama kiek
vienoje kliasoje(kiekvienaine 
skyriuje) ir lietuvių kalba. 
Jie nurodo, po kiek valan
dų, knip daug ir iš ko reikė
tų mokyti lietuviškai. Kal
bėdami apie tai, iš ko reikėtų 
mokyti, jie nurodo tas kny
gas, kurios tuo tarpu iš- 
sĮiausdintos.

Visą tą savo sumanymą jie 
padavė vyriausybei patvir
tinti. Ką dabar pasakys vy
riausybė, sunku tuo tarpu 
spėti; reikia betgi tikėtis,

mat, pačios vyriausybės pra
šomi, buvo tą darbą sau užsi- 
d»vę).

,,Lietuvos Ūkininke” jau 
buvo rašyta, jog Amerikos 
lietuviai paskyrė po du šim
tu rublių tiems žmonėms, 
kurie parašys mokykloms ge
riausius mokslo vadovėlius. 
Kaip, kas ir kuomet reikėtų 
padaryti, kad galėtų galiaus 
įvykti šitas Amerikos lietu
vių sugalvųjimas, apie tai 
buvo jau rašyta Nr.28. Be 
to, kas tenai parašyta, šiuo 
kart turime dar mažmožį pri
dėti:

1) „Pirmųjų metų skaity
mo knygelėje” turėtų- būti 
ir trumpa abėcėlė. Žmonės, 
kurie rašys abėcėlę, turės pa
sirūpinti, kad ji tiktų ne vie
nai kuriai lietuvių kalbos 
(tarmei, bet, kiek galima, vi
soms: abėcėlėje toki žodžiai 
tegalima vartoti, kurie žino
mi labai plačiai; toms for
moms, kurios vartojamos tik
tai kaip-kuriose tarmėse, abė
cėlėje neturėtų būti vietos; 
jei abėcėlėje vartojama žo
džiuose — o, ė, ie, tad reikia 
rūpintis, kad vienoje tarmė
je visos tos žodžių balsės ir 
dvibalsės butų tariamo* vie
nodai.

2) „Aritmetikos . uždavi- 
nyne” reikalingas ir toks už
davinių skyrius, iš kurio mo
kinys gali gaut šiokį-tokį su
pratimą apie paprasčiausias 
trupmenas.

8) „Pirmųjų metų geogra
fijoje? ne būtinai reikalingi 
žemlapiai.

4) Malonu butų, kad geo
grafijoje, istorijoje ir skaity
mų knygelėse butų užtekti
nai piešinėlių. Amerikos 
lietuviai, jei būtinai reikėtų, 
gali duoti pašelpą tiems ra
šytojams, kurie patys neį
stengtų savo darbų su pieši
nėliais išleisti.

5) Labai malonu butų, 
kad Amerikos lietuviai, ku
riems teip parupo .mokslo 
vadovėliai, apskelbtų dar 
vieno vadovėlio konkursą: 
labai reikalingas geras 
a-tlasas — geografijai, 
istorijai ir prigimties mok
slui. Žemlapiai, kuriuos 
randame kartais geografijų 
vadovėliuose, tokia atlaso jo
kiu budu negal atstoti. Žmo
gus, kurs s kai to, geografijoje 
apie drumblį, kupranugarį, 
duonmedį.... labai malonė
tų dar žinoti, kaip tie gyvu
liai arba medžiai išrodo.

,L.U.’

Iš Kauno.
Vienas iš stropiausių Kau

no mnzejaus įsteigėjų, giri
ninkas p. Cbolodkovski pa
aukavo busiančiam Kauno 
muzejui daug senoviškų pi
nigų, terp kurių yra.ir lietu
viškų pinigų (nuo 1549— 
1652 me.tų).

Iš Pilviškių, Senap. pav.
Per Š vento J urgio atlaidus, 

29 d. balandžio, į Pilviškius 
atjojo dešimtis kazokų tvar
kos prižiūrėti. Bet čia, be
tvarkydami, ir patys pavirto 
betvarkiais. Kur smuklės, 
sankrovos, kur žmonės suėjo 
pasiviešėti, ten ir jų buvo 
landoma ir priekabių jieško- 
ma. Vienas-kitas žmogelis 
laimėjo porą nagaikų; kiti, 
norėdami visai sveiki išlikti, 
vaišino kazokus vieni ainiu,

į Senapilę, visai nestipriai 
turėjosi ant arklių. Buvo 
jau arti naktis, o čia reikia 
tris mylias dar keliauti; al
kaniems (jie buvo tik įgėrę) 
tai i ertolimas kelias. Jie ir 
užsuko pakeliui pas Bebri- 
ninku Lenkutį, prie kurio 
tuojau prisiartino vienas ka
zokas ir, iššovęs šešis sykius 
pro ausį, pareikalavo, atrė
męs į krutinę durtuvą, kad 
lieptų privirti mėsos, kad ar
kliams duotų avižų ir jiems 
patiems nakvynę. Visi šei
mynykščiai iš baimės išbėgio
jo ir išsislapstė: nebuvo kad 
kas patarnautų užpuolikams. 
Bet jie nė nelaukė tarnų, jie 
patys atsidarė tvartus ir išsi- 
vaikę laukan Lenkučio gyvu
lius, statėsi savo arklius. Bet 
tuo tarpu, pakyšt į kiemą, 
sargybinis. Šis, pamatęs, 
kas darosi, sudraudė kazo
kus ir patarė tuojau varytis 
į Senapilę. Kazokai, griež
dami apmaudą, padegė pry- 
daržę, kurią bet pasisekė 
žmonėms užgesinti, ir tuojau 
išdūmė.

Per šitą kazokų pasisvečia
vimą Lenkučio sūnūs išsigan
do ir apsirgo; šeimyninkė 
te i p pat apsirgo ir dabar, su
temus, bijosi viena ir koją iš 
stubos iškelti.

Iš Gižų, Vilkaviškio aps..
23 d. gegužio, rytmetyj, čia 

buvo atkeliavęs žandaras šni
pinėti, kaip ir kas šventė 
pirmosios gegužės .dienos 
šventę, bet neilgai teko tam 
svečiui ten viešėtis. Vos 
priėjo prie kanceliarijos, 
tuojau pamatė pastatytas 
tikras kartuves, bu kabančia 
kilpa ir'prikalta lenta, aut 
kurios baisus parašas buvo 
padėtas: t „Kartuvės 
policijai ir šni
pam s”. Po tokio radinio 
žandaras kuogreičiausiai pa
bėgo atgal Vilkaviškin, ne-

reikėjo nė šnipinėti. Kas 
pastatė tas giltinės žėglius, 
teip ir nepasisekė surasti. 
Vaisčius dėlto turėsiąs užmo
kėti 500 rublių už ,, paten
tą” kartuvėms. 4L.U.’

Iš Latvių ir Estų krašto.
Šiomis dienomis Rygos ka

rės teismas, už pristovo Par- 
žickio užmušimą, pasmerkė 
pakarti Aleksandrą Vindedz, 
Robertą Tąrkšą, Jurgį ir In- 
drių Kalei, Joną Rebbok, Jo
ną Sippol, Brunoną Meijerį- 
ir Rudolfą. Eriną ir išsiųsti į 
katorgą ant yO metų Ernestą 
Zalmaną ir Alfredą Eglitį. 
Be to dar, p u 
užmokėti v/g 
das. /

Iš Vendeno praneša, kad 
atsiųstas yra vienas pėstinin
kų batalijomis ir tie karei
viai ketinama pasodinti ma
žesniuose apielinkės mieste
liuose.

Mat, bijo naujų sukilimų 
Kurše.

Jenerolas Qrlov ir visi 
oficierai, kurįe, nesigailėda
mi, ramdė Latvių ir Estų že
mę, vyriausybės tapo apdo
vanoti medaliais.

,L.U.’

įskerktiejie turi 
sas teismo išlai-

Kaip yra užgaunami mu
sų jaunuomenės tautiški 

jausmai. *■
.„V. Ž.” pasirodė keli 

straipsniai, kurie pradengė 
kraštą uždangos, slėpusios 
Htišįol musų į kunigus ei-

kalbėsiu čionai apie josme- 
degišką padėjimą, nes apie 
tai, kad ir neviskas,^buvo, 
jau rašyta. Rupi man tau
tiškas klausimas ypač, kad 
šiądien ir kunigijos gyveni
me jis turi būti svarbus. 
Teisybė ir apie tai buvo mi
nėta. •*

Bet lieka dar kaip-kas pa
sakyti. Akyva žinoti, kaip 
seminarijų auklėtinių tauti
ški jausmai yra žeminami ir 
užgaunami. Daug jiems ne
kartą pakęsti prisieina vien 
tik dėlto, kad jie mylėti nori' 
savo kalbą — kalbą savo tė
velių, tų žmonių, terp kurių 
ta pačia kalba platys ateito
je Dievo karalystę. Nors 
Žemaičių seminarija riogso 
Kaune, senoviškame Lietu
vos mieste, vienok Lietuve* 
sūnus neturi joje ramumo, 
nėra laikomi už tautos vaike
lį. Ar tai dėlto, kad šiądien 
Žemaičių kunigijos dalis ge
rokai aplenkėjusi, nenori pri- ; 
sipažinti savo avelės bliovi
mo, tai ir auklėtinis, busiąs 
kunigas, negali liuosai visur 
pasilikti tikru tėvynainiu? 
Ar dėlto, kad lietuvių tauta, 
istorijos nuskriausta, su ki- 
tomis tautomis palyginus, 
mažą teturi rašliavą, tai ir 
klierikas lietuvis seminari
jos užkampyje negali mylėti * 
ir to, ką turi, arba stengtis, 
idant kada-nors išsigalėtų 
prikergti bent lapelį prie ne
storos dar lietuviškos knygu
tės....

Žemaičių sem. auklėtinių 
tautiškas susipratimas dar 
labai mažas....

Ir tas pats susipratimas ne 
tik ką a*a tarpomas, stipri
namas ir brandinamas, nes 
nieko auklėtiniai apie tai ne
girdi Ir bemažko skaityti ne
gauna,. bet ir patsai noras 
tautiškai susiprasti ir ta tė
vynes meilės kibirkštėlė, ku
rią Augščiausias tų jaunikai
čių širdyse įkvėpė, o sena \



==

■ ■

motinėlė lietuvė savo sunaus 
kunigėlio, dar lopšyje Dievui 
ir tėvynei pažadėto, krutinė
ję drebančia ranka kurstė, 
ta kibirkštėlė yra. gesinama.

Np vienas gal tars, jog tai 
melas, jog visai neteip yra... 
Teisybė, ne visiems tai aišku: 
visuomenė nemato — nežino.

O kartais ir tie patys drau
gai auklėtiniai ne viską jau
čia: vieni nuo kitų priversti 
slėptis, npsisako savo skriau
dų, slaptoje patirtų, tiems, 
kurie ironiškai gal ir nusi
šypsotų, nekalbant jau apie 
viršininkus, kuriems ir galė
tų — o rodos ir reikėtų širdį 
atidengti — tai iš baimės, 
tai iš neužaitikėjimo, retai- 
arba suvisu nėra nieko sako, 
ma. Lietuvis nuskriaustas, 
moka skausmą slėpti. Jis 
kenčia,, jo niekas nemato. 
Kartais, sau lygiam draugui, 
apsidairęs, su ašaromis, išpa- 
žys gėlą, nusiminęs....

O daugiau —
,,Neatidengs skaudžios 

(krutinės!
Tik kad žmonės jų nemato, 
Birt jiems ašaros paprato, 
Lyg kad rasos sidabrinės. ” 

(Mair.)
Kiekvienas gero noro žmo

gus, nors kiek seminarijoje 
pagyvenęs, turi, rodos, tai 
patėmyti. Bet jei kas turi 
akis ir nemato, turi širdį, o 
nejaučia.... šit venia verbo.

Visiems gerai žinoma, jog 
seminarijon įstojantiejie visi 
(gal vieną antrą sulenkėjusi 
atskyrus) gryni lietuviai. 
Atvažiavę gi seminarijon, jie 
viską randa lenkišką. Nuė
jęs naujokas į lekciją, jei ji 
nelotyniška, girdi aiškinant 
lenkiškai, atskyrus gomilėti- 
ką ir katekizmą. Ko nors 
nesupratęs, negali drysti pa
klausti lietuviškai, nes ir 
profesorius, viens tyčia, kits 
,,bepolitikuodamas”, priven
gia kitaip pratarti, idant ne
papiktinti „maži utėlių.”

Tegul auklėtinis, nuėjęs 
pas profesorių viršininką, 
prašneks lietuviškai, tepa- 
garbina Dievo vardą savo 
prigimtoje kalboje — gerai 
jei pataikė pas ką nueiti, tai 
nieko: teippat atsakys. Bet 
jei ne — tai išgirs atsakymą: 
,,na wieki 
powiesz!”

O gėda! 
Klierikas
tarsi, kokio policijos agento: 
,,Gospodin”! jį pasveikina 
tėvelis.... kad tik savo lupų 
stabmeldiška kalba netepti. 
Ir tai faktas! Toksai drą
suolis naujokas — o kad ir 
veteranas — teip viršininkus 
paniekinęs (sic) nustoja už 
tai reputacijos, užsitraukia 
„persimam uotam”, kuri kar
tais daug abejoti leidžia apie 
tokio auklėtinio pašaukimą. 
Tai kaltybė!! Jaunuomenė, 
teip nuo savo kalbos grąsina
rna, priversta yra drebėti, 
bijotis už savo ateitį, išsidir
ba „karjerovičiai” ir išsiža
da ant visados mažiausios 
inicijatyvos.

Užtai, kad auklėtiniai keli 
metai atgal, užprašyti pas J. 
M. vyskupą suffraganą auti 
velykinių „pyragų”, savo 
tarpe, prie stalo, J. M. vy
skupui atsitolinus, sušneko 
lietuviškai, tuoj juodvarnis 
nutapęs lesti pakaušį pradė
jo.... Koks tai pažemini
mas vyskupo rūmų!.... O 
paskiau tūlas auklėtinis, J. 
Ivanauskas (dabar kunigas), 
labai prasikaltęs už tai, kad 
pasiaiškino, dėlko teip sve
tur negražiai (!) pasielgė. 
Tai poliomanijos šmėklos! 
J. M. vysk, suflra^anas, ži
nomas-žemaitis, mylys savo 
tėvelių kalbą ir visai-visai — 
nė jis patsai, nė jo rūmai 
nebūtų likę pažemintais, jei 
ir patsai būt girdėjęs auklė
tinius pas save lietuviškai 
šnekančius.

wiekow.... a co

Rašyti baisu.... 
tampa sutiktas,

čia turėjau laiką skaityti. 
Paskiau, jau atsitolinęs, gir
dėjau nuo draugų, galį pre
numeruoti: ,,Kroniką
Sviątečną”, ,,Przeglądą”
ir kitus. Kodėl gi lietuvi
škų, kaip praeitas va ka ei jas 
draugai pasakojo, negalima 
skaityti? Kas gal priežastis 
atspėti.... Bet. rodos, vie
na vienintele priežastis —

svetur, Lietuvoje, tai 
koksai

Jiems užginama yra savaip 
šnekėti ne tik viešuose atsiti
kimuose, kaip antai: pas 
augėlesniąją valdžią, einant 
krūvoje mieste, bet negali 
savo tarpe, tuose „šventuose 
mJruose”, akyveizdoje virši
ninkų, profesorių, viens į ki
tą lietuviškai pratarti. Ir 
teip džiakonas (renkamas 
kasmet iš tų pačių auklėti
nių tarpo) spiriamas yra, ką 
prireikus, skelbti savo drau
gams lietuviams lenkiškai, — 
mat viršininkai lietuviško 
gėdžias. Buk tai esąs koksai 
ten dar J. M. vyskupo palie
pimas. Kasžin, ar.... neiš
naudojimas svetimo autorite
to pseudo-lenkjškoms idė
joms??

Gudai šiądien mokyklų 
sienose nebedraudžia moki
nius jokia kalba šnekėtis.... 
Seminarijose, mat, tas pats 
pasilieka ir &nt toliau.... 
Čia manifestų ir liuosybių 
nėra! Yra nuo seno auklėti
nių tarpe likęs paprotys liucn 
šame laike, susirinkus salėn, 
„recreationis causa”, uždai
nuoti vieną-kitą senovišką 
Lietuvos dainelę. Tai ir 
tas nepatinka lenkiškai semi
narijos inspekcijai. Jaunuo
menė yra vaikoma! Ir dėl- 
ko?.... A — palauk! — 
jug tai demonstracija!! Ka
me ta augšta, garbinama 
teip kultūra?.... humaniz
mo nė krislo. O varpan 
skambina, kad lenkų tauta 
visades tolerancija atsižymė
jo! Gal namie, Lenkijoje, 
bet
teip išveizdi lyg 
„ąuarens, quem, devoret”. 
Sunt lacrimae rerum! Skun
džias lenkai, kruvinas ašaras 
lieja, Šlezijoj prisiei
na kartais laikraščiuose skai
tyti „skaudžią lenkų raudą”. 
O Lietuvoje patys „svečiai 
nekviesti”, sav.o rankele bro
lius lietuvius spaudžia. Ko 
pats sau nenori, to ir kitam 
nedaryk. Ne, broliai lenkai 
Lietuvoje! suum cniųue — o 
lietuviai čia šeimyninkai.... 
Tada tik bus teisybė ir vie
nybė! Kaip dabar išaiškinti 
tą baisų tvaiką, kuriuo atsi
duoda kiekvienas raštas, lie
tuviška raide tašytas. Ar 
turi Žemaičių seminarijos 
auklėtiniai lietuviai kokį sa
vo knygyną. Buvo, teisybė, 
seniau seminarijos bibliote
koje kelios lietuviškos kny
gos, bet kadangi, spaudai 
uždraustai esant, lietuviška 
knyga buvo pavojingas daly
kas iš keleriopo atžvilgio (!) 
— beveik jų sau pasi
skaityti negaudavo. Ilgą 
laiką nieks į tą lentynos dalį 
įeit negalėjo ir buvo tas už
žavėtas „armarium” užrakin
tas, saugojamas. Ir tos pa
čios buvusios knygos, in ju- 
ria temporis ir bibliotekos 
užveizėtojo atsargumo dėlei, 
dar kandžių suėstos, sutrūni
jo. Suteikė apveizda lietu
viams spaudą. Pasirodė 
naujos knygos, cenzūra pra
dėjo leisti iš užsienio seną
sias, išėjo keletas laikraščių, 
visi linksmai sutiko tą švi£> 
sos aušrą, ėmė skaityti kny
gas, užsirašinėjo laikraščius, 
džiaugės, savo sulaukę. Že
maičių seminarijos auklėti
niai ir tos Ūimės nestojo ver
ti Ta linksmybė juos ap
lenkė. Tos liuosybėe vaisių 
jie ragauti negauna. Jiems 
tas vaisias pėrrugštus, mat, 
neišsirpęs dar, kaip lapei 
anoje pasakoje, nors akys 
mato, bet dantys atsisako. 
Regi, norėtųsi, bet pasiekti 
negali. Tar kankynė — tai 
Tantalo kančios! Teisybė, 
nedidė iš laikraščių nauda, 
bet jei kitur: Seinuose, Pe- 
tropilėje, Vilniuje, auklėti
niams neginama prenumeruo
ti, tai kodėl jau Kaune, pa
čiame Lietuvos centre, nega
lėtų? Lenkiškus, atmena, ir

Auklėtiuiai, Bemina ri j on 
patekę, vargiai gali prideran
čiai ir Dievą pagarbinti. Ka
dangi visokios maldos tenai 
laikomos lenkiškai, o naujo
kas tos kalbos arba visai, ar
ba mažai temoka, tai, kol 
šiek-tiek pramoksta, prisiei
na ilgą laiką dvasišką alkį 
kęsti.

Lenkų vaikai, kaip prane
šė laikraščiai, Berlyne tapo 
tėvų neprileisti prie pirmo- 
sies komunijos iškilmės už 
tai, kad vokietis klebonas 
atsisakė į juos tik prakalbėti 
lenkiškai. O iškilmėje da
ly vavusiejie tapo viešai ap
skelbti, kaipo „štreikbreche- 
riai”; pabandyk pas mus 
Lietuvoje, kur ne 30 lietuvių 
yra, kaip ten lenkų vaikų, 
bet visi lietuviai ir viens-ki- 
tas aplenkėjęs, nuo ,,Trakų 
arba Keidainių” lenkas! Ir 
kiek tankiai nemalonumų 
patirt prisieina vien už tai, 
kad kurs' auklėtinių įtaria
mas yra kaipo ,,litvomauas” 
— mylys savo kalbą, arba 
geidžias jos geriau pra
mokti ir tt.. Anais metais, 
(1900—1902), tų repreasijų 
laike, kurios ant lietuvių bu
vo užgriuvusios, nekaltai nu
kentėjo Kl. Petras Kubilius 
(jau kunigas). Jis liko ta
me pačiame kurse ant antro 
meto. Nuo pirmojo egzami
no tapo užrašytas antrame- 
čiu, nors neblogai ir tas pir
mutinis pasisekė, o ir tokios 
taisyklės nebuvo/ kkd vieną 
neišdavus, liktų ant to pačio 
kurso, nes abelnaf duodas 
dvi pataisi. Tuo tarpu no
rėta pabausti antrąjį Kubilių 
Juozą, labiau įtariamą. Ka
dangi buvo sumanymai — 
lenkomanijos karštligei užė
jus — toki smulkus krisleliai 
nepasimatė.... tai ir išėjo 
mažas nesusipratimas!!! O 
atitaisyti nebegalima! Rim
tumą užlaikyti reikia. Ne
žiūrint į šnibždėjimą t pa
skiau kaip-kurių iš perdėti- 
nių personalo ,,alte-alter Ku
bilius” — dalykas teip ir at
liko. Quod scribsi—scribsl. 
Gerai patarle sako: „Kas 
plunksna parašyta, — nė kir
viu neiškirsi”.

Ir tai, dvasiškoje mokyklo
je.... Horrendum!

Arba kaip skaudu gali 
būti tam, kurs atvažiuoja se
minarijon lietuviškos kalbos 
nemokėdamas; norėdamas ti
krai patarnauti, kaipo geras 
„operatorius”, tame „Vineae 
Christi” kampelyje Lietuvo
je, Ima mokintis tos kalbos; 
pradeda draugauti su drau
gais lietuviais ir.... baisybė 
neapsakyta! yra draudžia
mas, perspėjamas, pagalios 
grumojamas išvijimu 24 va
landų laike. O draugai, su 
kuriais susidraugavo, teršia
mi epitetais „šikšnių”.'... ir 
tt.. Jieško teisybės, o ne
randa. Kas tokiam daryti? 
Nekartą pas tokį liekasi iš
kraipyta nuomonė kas link 
lietuviško klausimo. Peikia 
visad lietuvius ir negali atsi
gėrėti begarbindamas ,,Ge
sta Dei per Polonos.” Teip 
yra skriaudžiami tautiški 
jausmai, tokią dvasios prie
spaudą kenčia musų į kuni
gus einančioji jaunuomenė 
namie, Lietuvoje. O prie
spauda juk pigus dorybės 
mokytojas - - - - Quosąue 
tandem! Ar tai ueuigauna 
brolių lietuvių? Ar toksai 
padėjimas neatrimuša ant vi
so kunigų gyvenimo?! Tai

liudyja ne 
tarpe, kurį 
Teip, broliii. ' šventi ry
kai, bet nHšventt dalykai. 
— Manau, Pas bšt^as liks be 
atbalsio, ne4 daudimas, o ra
sit ir tie, kuriems tas dalykas 
rūpėti turėtų, pasakys, užsi- 
nešimo pilnirntuMtebėję, jog 
tai „bedievystūs^aidas. Nie
ko nepaisydamas? pažymiu, 
jog laikas iutų apie tai pa
galvoti. Čia privalo ,,non 
admirari, non indignari, sėd 
intelligere.” ■ Status quo — 
Almae seminarijos — tokiu 
pat ilgai pasilikti’'negali, 
kas ir kaip ir kam veikti čia 
priderėtų — palieku dasipro- 
tėti maloniems skaitytojams. 
Rasit kada, tiems šviesiems 
lenkų kultūros liuminarijame 
užgęsus, įspis šviesesnis ma
lonus saulelės spindulys ir į 
„musų langą”, iš kur anuose 
laikuose nemažai šviesos pa
skleidė tėvynėje Lietuvoje 
anie Valančiai, Baronai ir 
kiti.

Tikėkime, broliai, jog au
štančią dieną musų nors sū
nus visgi išvys.... Kol kas, 
rūpintis tuo dalyku turėtų 
pati kunigija.

kūrie tiek daug 
' (žadėjot!

auklenote pla- 
(čius. .J

Kur šventą ugnį tą j*adė-
• i (jot

Ir tuos užmanymus gra- 
(žios?” 

.... Sunkiuos** tau, gar-
> binga kunigija, laikuose gy- 
į vent prisieina, Sėt tavo įpė- 
- diniams gdli dlft* sunkesni 
■ išaušti. Išgtirs liaunoj i ku- 
1 nigų karta Jos kūniškoms ir 

dvasiškomsiispėkemš nnsilp-
• nėjus, kadangi takiose pema 

lobiose aplinkybėse yra au
klėjama. D tor

. Kunigija^ kunigija! pasi- 
gailėk pati (aavęa!

> ei . JkmaB 'Kurtinyft
♦ rir ,V.Ž.’

O, jus,

Jausmus

ile
bėjimų ir paiku i užgimusio 
gaisro nužudė visus turtus. 
Už kelionę užmokėjo Chinų 
randas. San Franciscoj vie
nok savo turtus nužudė ir 
ukėsai kitų kraštų, bet ran
dai savo kaštais Jų negabena 
namon.

šalim.
, Chetenne, Wyo. Visokiuo
se kraštuose steto Wyoming 
naktyj 21 d. berželio, taigi 
paskutinę dieną pavasario, 
buvo gana didelės šalnos, ku
rios labai užkenkė laukams. 
Šįmet, kaip iki šiol, ant viso 
šiaurinio žemės puskamuolio 
oras žymiai persikeitė.

Nelaimė kastynėse. f
C alum et, Mich. Quincy 

kastynių oloj Nr. 6 nupuolė 
kėlimosi prietaisa. Du dar
bininkai prie to likosi užmuš, 
ti, o keturi sunkiai sužeisti. 
Abudu užmuštiejie yra šve
dai.

Coke and Onai Co. pakėlė 
dirbančių prie kokso pečių 
algas: nuo dabar dirbanti 
prie 48 vnL pečių gaus 90c., 
o dirbanti prie pečių 72 vai. 
po 1 doL Pakėlė taipgi al
gas kokso krovėjų ant 20c. 
nuo vežimo.

lors dirbtuvėse dirba 5 daly
se, o 3 stovi, bet ir stovin
čiose dalyse nęužilgio pradės 
dirbti.

čių ii aplinkinių miestų ba

suduosi gražiai, tiktai keli

Skundžia laikraščius.
Paterson, N. J. Čianykš- 

čios miesto valdžios paliepė 
miesto raštininkui apskųsti 
į sūdą visus laikraščius, ku* 
rie, norėdami užkenkti, ar 
j ieškodami sensatijos, per
stata Patersoną už centrą 
anarchistiško judėjimo ir liz
dą anarchistų Amerikoj. •

Ar ištikro norėjo užmušti?
Portland, Ore. Laike pro- 

vos 6 lenkų, apskųstų už už
puolimą ant Sielaškevičiaus, 
skundėjas apreiškė sude, buk 
čia buvo susitvėrusi 
anarchistiška organizacija, 
kuri bandė rinkti pinigus, 
siųsti vieną sanarį į Washing- 
toną užmušti prezidentą Roo- 
seveltą. Apskustiejie vie
nok užgina ^buvimą tokios 
organizacijos. Turbut ap- 
skundimas Sielaškevičiaus 
turi tokią jau vertę, kaip sa
vo laike, kada Amerikoj žmo
nės buvo sukilą*- prieš anar
chistus, apšaukimai anarchi
stais musųjkuujgams, ypač 
gi Milukui,»e prilaukiu ypa
tų- .. A

Ypatiška pąkudystės prieža-

8t. Lova, Gyvenan
tis čia vokietis Juozas Bueeh- 
lein, perpykęs, <kad meške- 
riaudamas ipef sjvisą dieną, 
pagavo tik g žuvytes, parėjo 
namon ir nasinuodino su 
karboline rūgščia.? Ar ne

Paliko jis pačią ic mažą vai

Grįžta nakion.
San Francisco, Cal. Ant

keliavo 20U oiriniečių, kurie

Gaisrai.
Gladstone, III. Šitą mie

stelį išnaikino baisus gaisras. 
Kiek jis nuostolių pridirbo, 
dar nežinia.
.. Yazoo Cm', Mis. Sudegė 
Paducah liejinyčioe. Nuo
stolius gaisro padarytus skai
to ant 200000 dol.

Golevaude, III. Užgimęs 
čianykščiose skalbinyčiose 
gaisras išnaikino du'namų 
bloku. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 
dol.

Ri^ading, Pa. Žaibas už
degė įtaisas Prospect Dye 
Works. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 250000 
dol.

Santa ( iiL’Bf Ca. Sudegė 
čia. ant jurių kranto, Garino 
trioba. * Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 
dol. r’> - : •

Nelaimės ant geležinkelių.
Reso.Nev. Netoli Fleish, 

ant Southern Pacific geležin
kelio, iššoko iš rėlių trūkis. 
Prie to keturi slapta važiuo
janti valkioz&i likosi užmuš
ti, o du sunkiai sužeisti.

dirbtuvėse dirba 16 pečių, o 
5 stovi. Darbai eina čia ap
skritai negeriausiai.

5” McKees Rocks,Pa. Lock- 
hardto geležies dirbtuvėse 
reikalauja darbininkų. Geri, 
pažįstant^darbą darbininkai 
galėtų gaut čia darbą.

T Washington, Pa. Me
čiare geležies dirbtuvėse 
šinom kartu darbo yra pa
kaktinai.

M artins Ferry, Oh. Dirb
tuvėse American Sheet &, 
Tin Plate Co." darbai eina ge
rai, bet trūksta darbininkų, 
todėl ne galima darbo pra
dėti visose dirbtuvių daly
se.

Cambridgk, Oh. Čia- 
nyksčioee blėtos dirbtuvėse 
darbai eina geriau negu ka
da nors pirma.

r Wheeling, W.Va. Whit- 
takero dirbtuvėse visa pudle- 
rių dalis stovi.

. T ARENTUM, Pa.
aplinkinėse kastynėse suštrai- 
kavo augi e k ašiai.

Visose

nežmoniškais balsais šukavo, 
tartum koki indi jonai. Lai
kas jau mums, broliai, susi
prasti, ne j nokinti svetimtau
čių ir liautis mėgzdtioję len
kus, kurie visų yra neužken- 
čiami! Reikia visur vadintis 
lietuviais, o ne „poliokais". 
Čia yra daug lietuvių, neži
nančių kaip vadint savę 
angliškai: Jeigu bosas dirb
tuvėj paklausia, kokios tau
tos, tai atsako „liutviš”. Ži- - 
noma, nieks negali suprast, 
kas tai butų per tauta, liut- 
višių užklausus antrąsyk ar 
, ,polish”, neturėdami ką at
sakyt, sako ,,yes”. f Tokiu 
budu ir tampa lenkais užra
šyti; kai kurie atvirai save 
vadina lenkais (tą daro tiktai 
,, Saulės” skaitytojai). Taigi, 
broliai lietuviai, Besivadin
kite „polish ar liutviš,” tik
tai lietuviais (Lithuanians), 
nes lietuviai čia turi gerą var
dą ir dirbtuvėse geresnius 
darbas ir algą gauna: paveiz- 
dan, Stanley Worką^ dirbtu 
vėje, jeigu mato, kad skiriesi 
nuo lenkų ir su . jais 
ne kalbi, kad ir nesusikalbi 
angliškai, tai geriau moka se
gu lenkams. Stanley Works 
dirbtuvėje tiktai 12 lietuvių 
dirba ir visi pusėtinai uždir
ba, geriau negu lenkai. Šv. 
Juoz.ir Andriejaus dr-tės ne
šioja šventųjų vardus, vie
nok yra liuosos nuo bažnyti
nio jungo.

K. Vaikinas.

1S DARBO LAUKO
T Chicago, III. Tarnau

janti ant Interurban Elgin <fc 
Aurora ir ant Metropolitan, 
Chicago, Elgin <fc Aurora ge
ležinkelių pareikalavo dides
nių algų, kitaip jie žada 
štraikuoti.

Chicago, III. Tarnau
jantiems Union Traction Co. 
pakėlė algas ant 1c. už dar
bo valandą. Todėl štraiko 
ne bus.

Chicago, III. Pennsyl- 
vania ir Illinois Central ge
ležinkeliai pakėlė algas tavo- 
rų krovėjų.

T Columbus, Ohto. Kalna
kasių štrafkai Ohio štete pa
sibaigė. Štraikavę darbinin
kai gavo nuo organizacijos 
viršininkų prisakymą grįžti 
prie darbo.

T Kanais šteto farmeriai, 
nuvalymui javų, reikalauja 
25000 darbininkų.

T 8t. Louis, Mo. Darbai 
minkštų anglių kastynėse

Iš Eaton, Cal.
Lietuvių yra Čia 3 apsive

dusių šeimynos ir 6 pavie. 
ni. Visi sutikime gyvena 
ir gražiai elgiasi, todėl turi ir 
gerus darbus ir uždirba pu
sėtinai. Noriai skaito laik
raščius ir knygas, tik gaila, 
kad ne visi moka skaityti, 
nors ir gana norėtų (norinti 
juk gali išmokti Ne moks
lą ne teip sunku prašalinti," 
reikia tik darbo prie to pridė
ti, Rd.).

12 d. berželio atsilankė 
Denvere kun. Krawčunas ir 
nito Beniai ne mačiusius savo 
kunigo lietuvius išklausė iš
pažinties. Lietuviai nesigai
lėjo pinigų atlyginimui ku
nigui, buvo toki, kurie davė 
ir po 5 dol.

24 d. berželio pas Joną Leš- 
kevičia susirinko keli lietu
viai. Buvo užmanyta paau- 
ti, kiek išgalint, naudai revo
liucijos Lietuvoj. Susirinkę 
sudėjo $4.75 (aukautojų pra
vardės ir jų aukos pagarsin
tos kitoj vietoj. ~ Rd.). Pi
nigus tuos siunčiam M Lietu
vos” redakcijom Paskiria
me juos Socijal-demokratų 
partijai. Prašome perduoti 
Revoliucijos Šelpimo Komi
tetui.

„ P. Karpus.

Arkansas ir Indijonų terito
rijoj prasidėjo. .

•fDuluth, Min. Keli me
tai atgal čia užgirtos papra
stų darbininkų algos po $2.00 
—9.50 ant dienos, bet dabar 
ir už tokias algas ne galima 
gaut darbininkų; ypač trūk
sta darbininkų prie naujai 
dirbamo geležinkelio.

Pittsbūrg, Pa. Crescent 
geležies dirbtuvėse dirba 
prie visų 22 pečių. Darbo 
čia užteks ant Ilgesnio lai
ko.

Iš New Britai d, Conn.
16 dieną berželio sanariai 

Šv. Juozapo draugystės ap
vaikščiojo 15 metų sukaktu
ves draugystės gyvenimo; bu
vo didelė gatvinė paroda. 
Parodoje, apart vietinių 
Ukėeų Nepriguimingo Kliu- 
bo ir Švento Andriejaus 
draugystės, dalyvavo Hart- 
ford’o Šv. Jono Evangelisto

lijo, vienok apvaikščiojimas 
pasisekė gana gerai, didelį 
įspūdį padarė ant ČiauykŠ- 
čių liet u vi ų^teipgi ant svetim
taučių, kurie gana prilenkus 
lietuviams, ką parodo apra
šymas apvaikščiojimo ir lie. 
tuvių NewBritain „Heralde”. 
Po apvaikščiojimo, gatvėms 
visi nuėjo į parką, kur buvo 
parengtas piknykas. Sve

Iš Century, W. Va.
Anglių kasyklose darbai 

gerai eina ir uždarbiai neblo
gi: uždirba po $3.00 ir£4.00 
ant dienos. ..

Lietuvių yra 12 šeimynų ir 
20 pavienių.

Kitose apygardose žmonės 
deda aukas tautiškiems rei
kalams, tveria draugystes ir 
visokias kuopeles; pas mus 
negalima prie nieko pana
šaus prikalbint, čia viskas 
yra bedievišku: laikraščių ir 
knygų nerodyk, nes sa- \ 
ko, gali gauti sumaišymą 
proto. Jeigu jau skaito, tai 
vien pasakas apie raganas, 
užkeiktus karalius, visokias 
baidykles (tame dar nieko \ 
blogo nėra, tegul skaito nors 
tokias, paskui pripras prie 
kitų. Pasakos tokios yra pa
čių žmonių sutvertos sulyg 
jų supratimo, yra tai žmonių 
literatūra, jas brangina nejt 
mokslinčiai ir renka, kad ap
saugoti nuo pražuvimo, nes 
jose, kaip veidrodyj, atsimu- x 
ša žmonių dvasiškas gyveni
mas, jų supratimas. Rd.)

Inžinukas.

Iš Allegheny, Pa.
Pas mus lietuviai kruta, 

turbut, daugiau kaip kur ki- 1 
tur, ir tas krutėjimas yra la
bai žymus. Štai 17 dJtto mė
nesio mes turėjom vestuves: 
jos atsižimėjo dideliu krutė
jimu. Kas įtikės, kad negy
vi daiktai, kaip tarielkos, bu
teliukai, uzbonai, o net pil
nos bačkutės su alum pradė
jo krutėti. Bet tas krutėji
mas buvo keistas ir ne laba! 
malonus, nes ne vienas ant 
galvos pajuto nupuolusį ko
kį iš tų daiktų, podraug ir 
gumbai pradėjo augti. Ne
gana to: iš didelio krutėjimo f 
ir kraujas susijudino, taigi 
iš veselninkų retas kurs te
galėjo savo spėkas suvaldyti, 
kraujas ne vienam, tai iš no
sies, snukio, ausų, ar pakau
šio tekėjo. Ant to krutėji
mas dar nepasibaigė. Net 
už kelių bliokų, ant polici
jos stacijos polici Jautai neb- 
galėjo susitarėt ir jie pradė
jo krutėti. Pasekmės tos 
dienos krutėjimo buvo, kad 
nuo Woods Ruu avė. link 
policijos stacijos nukrutėjo



net 18? lietuviškų karžygių', 
kurie revoliucijos dvasia telp 
buvo užsidegę, kad nepaisy
dami revoliucijos Lietuvoje, 
kur musų broliai kovoja už 
laisvę krašto^ žmonijos,-r-čia- 

‘nykščiai’ pakeli revoliuciją 
išbandymui stiprumo savo 
pakaušių ir žodyno lietuviš
kai • rusiškai - amerikoniškų 
keiksmų. Tas krutėjimas 
arba, kaip jį įėjo į madų va
dintina revoliucija Tt>uvo aiš
kiai pažymėta: per penkiolikę 
bliokų (nuo namų iki polich 
jos stacijos) tvaksėjo'lr gra
žiai spindėjo kraujas iš lietu
viškų pakaušių, o AUeghenės 
vaikai turėjo tokį Hshow”, 
kokio ant Bijou už 25c. butų 
nematę (neminėsiu, kad ir 
suaugusiejie su nusistebėji
mo žiurėjo ant tokios regy
klos). Kiekvienas vardas bu
vo į knygas įtrauktas ir $6.00 
„a piece” už revoliucijų ne 
vietoj. Žmonės labai supy
ko, ir nespėję dar pakaušių 
susiuvinčti ir išsikeisti po 
doliarį, grįžo atgal išsipagi
rioti į tų pačių vietų. Ten 
buvo iki ryto (18 d.). Bet, 
o nelaimė, krutėjimas vėl dar 
smarkiau apsireiškė, o poli
cija atkrutėjo net su keliais 
patrolvežimais. Ir vėl pa- 
rankiojimai. Ir teip iškru
tėjo ant policijos stacijos vi
si, jog nė durių neliko kam 
uždaryti. Kad iš tų poros 
vežimų lietuviškų-ameriko- 
niškų revoliuoijonierių iš
sunks žydeliai su skrajeriais 
trįs-keturis šimtus doliarių, 
nėra abejonės. Ar tai ne
graži auka nuo AUeghenės 
lietuviški^ sūnų ant tėvynės 
aukuro revoliucijos reika
lams? Už tų galima pasiklo- 
niot musų naujam dūšių ga
nytojui, kuris, kaip matyt, 
gražiai gano! Juk ne uždy- 
ką lietuviai sudėjo jau apie 
$10000 bažnyčios statymui, 
kur galės gauti policmonus, 
kad apdaužytų galvas,nereiks 
patiems. Užsičėdys darbas.

Mes čia turime prišaukia
mam atstume penkis lietuviš
kus kunigus.

Gaila vien, kad policija 
neturi tiek supratimo, kad 
vietoje žmonis kasdien ant 
stacijos važioti, išvežtų jų 
ganytojus.

F. J. Bagočius.

Iš Brooklyno, N. Y.
Nė vienoj, turbut, lietuviš

koj kolionijoj Amerike lietu
viai teip daug nesidarbavo 
labui tėvynės ir revoliucijos, 
kaip Brooklyne. Nors čia 
nuo keleto metų yra susitvė
rus Šamano Daukanto Dra
matiška Dr-tė, bet nesant 
gero vadovo, veikdavo gana 
silpnai, lošdavo per metus — 
kokių dramų ar komedijų. 
Paskutiniame laike ta Dr-tė 
visai buvo liovus veikti. 
Prie tos draugystės buvo su
organizuotas maišytas choras 
po vadovyste L. Eremino, bet 
Dr-tei snaudžiant, tas choras 
pasivadino savystovia drau
gyste dainininkų po vardu 
Mildos Dainininkų Dr-tė — 
ant galo visai pakriko. Ir 
teip garsusis Brooklynas pe
reitų rudenį buvo visai apmi
ręs. Bet kada smarki-kruvi- 
na revoliucija išsiplėtoja po 
visų Lietuvų, kadalukstančiai 
balsų pradėjo šaukti „Pagel- 
bos, pagelbos!” sukruto šir
dys brooklyniečių. Atsirado 
nauji veikėjai, nauji organi
zatoriai, reziseriai, dirigentai, 
kurie, neatsižiurėdami į se
nąsias, miegančias draugy
stes, pradėjo tverti naujas 
ir veikti.

19-ta kuopa L. S. P. A. 
pradėjo rengti prakalbas ir 
balius, iš kurių (įeinąs eidavo 
revoliucijos naudai. Iš su
vienytų draugysčių atstovų 
tapo sutvertas Revoliucijos 
Šelpimo Komitetas. Bet 
daugiausiai nuveikė pribu
vęs apie kalėdas iš Lietuvos 

veikėjas P. Bukšnaitis. Vos 
pribuvęs, jis susipažino su 
buvugįu vietinės katalikiškos 
parapijos vargonininku, J. 
Neimontu, prikėlė jį iš tingi- 
piavimo, į kurį buvo įpuo
lęs, prikalbino sutverti tau
tiškų dainininkų chorų, su 
teikė atvežtas iš Lietuvos 
gaidas, atspauzdino ant hek* 
tografo atskirus balsus ir 
drauge su J. Neimantu pra
dėjo dainininkus mokyti. 
Dainos labai sekėsi ir iš cho
ro visuomenė labai džiaugėsi. 
Bet paskui užgimė nesutiki
mai terp Neimanto ir Bukš- 
naičio. Tuom tarpu Bukš- 
naitis suorganizavo teatrališ
kų kuopelę ir pradėjo mokin
ti lošti dramas. Matydama 
tų, S. Daukanto Dramatiška 
Dr-tė subruzdo ir neišmoki
nusi gerai lošėjų, parengė 
teatrų 26 d. vasario. Lošė 
farsų , ,Neatmezgamas maz
gas”. Atlošė labai silpnai. 
Lošikai, norėdami, turbut, 
pasigirt,teatrališkuose kostiu
muose ėjo net ant gatvės: A. 
Dumblys (žydo koatume) įė
jo į krautuvę ko ten pirkti ir 
gana rėksmo sukėlė ant gat
vės terp vaikų.' Po teatrui 
choras gerai padainavo kele
tu senovės dainų, kurios pu
blikai patiko ir dirigentui 
buvo paduotas nuo daininin
kų bukietas rožių. M. 8a- 
dauckas nemažai nustebino 
publikų mokėjimu griežti 
ant daugybės instrumentų: 
skambino ant arfos, mandoli
nos, gitaros, cimbalų, griežė 
ant smuiko, armonikos, viso
kių švilpynių ir tt Gana 
juokingai dekliamavo J. 
Česna „Lietuvos ubagų.” 
Gryno uždarbio turėjo Dr-tė, 
turbut, apie 40 dol„ bet nors 
buvo pagarsinta, kad visas 
pelnas bus paskirtas revoliu
cijai — lošėjai pinigus pasi
dalino terp savęs ir tik vos 
$9.35 ant revoliucijos tedavė. 
Gėda!

Antras teatras buvo gavė
nioj, į tris sanvaites po virš- 
minėtamjam.- Lošė P. Bukš- 
naiČio naujai suorganizuoto
ji kuopa. Atlošė dramų 
, .Kovoje už laisvę”. Lošimas 
nusidavė labai gerai. Ypa
tus buvo parinktos atsakan
čiai. Ypatingai originališki 
buvo: Petras (P. Bukšnaitis), 
Baublys (Jurgelionis) ir Ig
nacas (Kriaučiūnas). Gerai 
imitavo traukiančių minių 
paslėptas už scenos choras. 
Po teatrui buvo prakalbos ir 
naujai suorganizuotas vyriš
kas choras, po vadovyste P. 
Bukšnaičio, padainavo dvi 
revoliucijos daini, kurios pu
blikai neišpasakytai patiko.

Per Velykas, 15 d. balan
džio, ta pati kuopa lošė vode
vilį „Valsčiaus sūdąs” ant 
parengto 19 kuopos L. 8. P. 
A. baliaus. Lošimas nekaip 
nusidavė, nes nebuvo atsa
kančių dekoracijų ir publi
ka neramiai užsilaikė, per ką 
žodžių Ifuo scenos nebuvo 
girdėti. Paskui buvo impro
vizuota „Demonstracija Vals
čiaus Sude”, kuri atsibuvo 
sekančiai: būrys revoliucijo- 
nierių įsilaužė į valsčiaus 
raštynę, peršovė šnipų, išva
rė raštininkų, nukabino blė- 
tų staršinai, sudaužė caro pa
veikslų ir sunaikino knygas 
ir raštus. Paskui, iškėlę rau
donų vėliavų su perašu: „Te
gyvuoja socijalizmas! Šalin 
caro valdžia!” uždainavo, 
„Broliai už ginklu”,po direk
cija Bukšnaičio. Publikai 
ši demonstracija neišpasaky
tai patiko. Paskui buvo 
prakalbos. M. Sadauckas žai
dė ant daugelio instrumentų 
ir Birutės Dainininkų Dr-tė 
dainavo dainas. Dainos su
vis nepasisekė, nes balsai ne 
buvo sutaikyti. Paskui Lie
tuvaičių Dr-tės sanarės, po 
vadovyste P. Bukšnaičio, ge
rai padainavo „Nors audros

ūžia”. Po dainų buvo Išklo
jantis paltas. Jaunumenei 
paltas labai patiko, bet žo
liaus, kasžin-koki padaužos 
parašė dviem merginom „kar
čių teisybę.” Tiedvi, skaityda
mos savą už įžeistas, nubėgo 
pas policijantus skusties ir 
tie,atėjų, kaip koki caro cen
zoriai, „letoojantį paltą” už
draudė.

28 d. balandžio Dramatiška 
S. Daukanto Dr-tė lošė tra
gedijų „Keistutis”. Atlošė 
gana silpnai. Artistai roles 
atkalbėjo giedančiu balsu, 
publika pradėjo snausti. 
Geriausiai lošė A. Jakaitis, 
Albanų, vidutiniškai K. Vit
kevičius — Keistutį. Prisi
dėjo dar neatsakanti parėdai: 
Lietuvos kareiviai buvo su 
išpaniškoms' barzdelėms, o 
Vaidyla, vietoj parėdo Kri
vis — turėjo kostiumų Kai- 
pošiaus. Paskui dainavo Bi
ru tos choras, vidutiniškai. 
Pelnas iš teatro ėjo Dr-tės 
naudai.

Gražiausias teatras buvo 
atloštas laike susivažiavimo 
L. S. P. A., 10 d. berželio. 
Buvo lošta „Audra giedro
je”. Artistai, po vadovyste 
P. Bukšnaičio, lošė tikrai 
gerai. Kalba, judėjimai bu
vo suvis atsakanti. Labiau
siai atsižymėjo aktorišku ga
bumu J. Šaltys, rolėje Benio 
Bertašians ir K. Vilke vilius 
rolėje pavyduolio —vyro Ku
pečio. Po teatrui buvo pra
kalbos, dekliamacijos, dainos 
lekiojantis paltas su šokiais. 
Dainavo Susivienyjimo Lie
tuvaičių Dr-tės choras, daina
vo „Mažkų valgę ir negiriu'’, 
o vyriškas choras 19 kuopos 
L.8.P. A.re voliuci joninę dainų 
„Broliai, už ginklų”, abudu 
po direkcija P. Bukšnaičio ir 
Birutos maišytas choras po 
direkcija J. Neimonto— ke
letą tautiškų gražių dainelių. 
Viskas nusidavė gana gerai 
ir publika buvo užganėdin
ta.

Gaila, kad, dėl nesutikimų 
terp dirigentų, Brooklynas 
liko be choro, nes P. Bukš
naitis, liovėsi mokinti abudu 
savo choru,- kad pasibaigtų 
nereikalingi ginčai. Dabar 
girdėt, kad P. Bukšnaitis Vėl 
iš naujo organizuoja vyriškų 
chorų ir reik tikėtis gerų pa
sekmių.

Primenu tik, kad, kaip ma
tome „Vienybei Lietuvnin
kų” No. 20, nuo 26 sausio iki 
18 balandžio, reikalams revo
liucijos Brooklyne surinkta 
$366.92.

Bijūnas.

Reikia gerų antrašų.
Ateivių užveizda jau ne 

kartų skundėsi, kad atkan
kanti į Ameriką ateiviai atsi
gabena teip netikusiai para
šytus savo giminių antrašus, 
kad jų. negalima suprasti. 
Vietų ir gatvių vardai para
šyti teip, kad ant jų išsiųsti 
telegramai giminėms ateivių 
negali būt priduoti, kadangi 
jų negalima surasti. Tuom 
tarpų Amerikos valdžios rei
kalauja giminių adresų to
dėl, Kad jie priimtų atkan
kančius ateivius, kad atei
viai ne butų sunkenybe kraš
tui. Kas ne turi diktai pi
nigų ir neturi giminių antra
šo, tokius gražina atgal. Ir 
dabar antai New Yorke yra 
daug visokių tautų atevių su
laikytų, gal tame skaitliuje 
yra ir lietuviai. Išsiųsti atei
vių užveizdos giminėms tele
gramai ne galėjo būt priduo
ti, kadangi jų negalima bu
vo surasti dėl netikusiai pa
rašytų adresų. Juos grąžys 
atgal. z

Lietuviai teipgi rašo ant
rašus saviškai, kaip kam pa
tinka, miestų ir gatvių vardus 
teip perkeičia, kad nieks ne
gali suprasti, kokius miestus 
ir gatves turi reikštu Išven

gimui visokį/nemalonumų, 
kviečianti gimines iš Įjotu- 
vos todėl geriausiai padary
tų, jeigu adresų .pats ne ra
šytų, bet duytų juos kokiam 
geriau išląyjntaįp ameriko
nui parašyti. Parašyti ant
rašų nelengva, jį.^ reikia ge
rai rašyti. y

Revoliucijos šęĮpimo rel- 
kaiuoęę.

„Kovoj” patilpo sekantis 
raštelis: ,

„Perskaitę N 17 „Vienybės 
Lietuvninkų” atskaitų O. K. 
Rev. Šelpimo 4Ir patėmyję 
kai kuriuos neaiškumus, mes, 
14 L. 8. P. A.tkuopa, Balti- 
morėj, radome reikalingu at
siliept į C. K. R. Š., geizda- 
mi paaiškinimo tų patamsių. 
Pirmiausiai, toj atskaitoj 
garsinama nuo vardo kokio- 
tai C. K. Reikalų Tėvynės. 
Mes nešiname, kur ir kada 
toks komitetas buvo išrink
tas. Spręzdami pagal pasi
rašiusius sąnarius to komite
to, mes matome,kad šitas ko
mitetas — tas pats, kuris bu
vo išrinktas 22 d. vasario Phi- 
ladelphijoje, ir kuriam buvo 
duotas vardas C. K. R. Šel
pimo. Jeigu .teip, tai męs 
norime, kad tas komitetas 
vadintus savę tuom vardu, 
kurį davė jam susivažiavimas 
Philadelphijoj.

Toli aus, išlaidose pagar
sinta, jog $74.78 išmokėta 
už parengimų seimo ir mass- 
mitingo ir $12.00 „typewrlt- 
ing” ,,seimo”, rezoliucijų. 
Krūvoje $8648. Mee neėsam 
girdėję, kas ir kada paskyrė 
iš revoliucijos fondo apmo
kėt išlaidas į,seimo”, mase* 
mitingo ir spauzdinimo rezo
liucijų (ištikrujų tik vienos 
rezoliucijos) ;d ii

Dėlto prašome C. K. R. Š. 
paaiškint mums šiuos musų 
nenumanymds: i) kodėl C. 
K. R Š. neaor vidytis savo 
tikruoju vardu, t. y. kodėl 
vadinas kokiuo ten C. K. R. 
T., kada jis yra C. K. R. Š. ? 
ir 2) kepo norų pildydamas, 
C. K. R Š. paskyrė iš revo
liucijos fondą apmokėt išlai
das „seimo”, mass-mitingo ir 
spauzdinimo rezoliucijų? -

Vardan 14-L« 8. P. A. kp. 
Komiteto,”

J. Grinius.
Būdamas vienu Rev. Šelp. 

Kom. sąnariu, negaliu atsi
liepti vardu viso komiteto, 
kadangi mums, toli nuo viens 
kito esant, ne lengva susiži
noti, atsiliepiu vien Savo var
du su paaiškinimu, kiek pats 
žinau.

Philadelphios seimas išrin
ko vien komitetų priėmimui 
ir dalinimui žmonių sudėtų 
aukų sulyg jų pačių nurody
mų; vardo komitetui seimas 
ne paskyrė. Ant rytojaus 
išrinkti1 komiteto ’sanariai, 
susirinkę bažnytinėj salėj, 
kalbėjo Ir apie vardų komite
tą Pirmsėdis iš-syk pasi
priešino pavadinimui jo Rev. 
Selp. Kom„ bet paskui pa
liovė besipriešinęs. Paskui, 
mums išsiskirsčius, preziden
tas vėl pasipriešino pavadi
nimui Komiteto Revoliucijos 
Šelp. Kom. in pasipriešinimų 
rėme ant to, kad daugumas 
susirinkusių tokiam vardui 
ne pritarė?^ IČ kaucija 
kasieriaus pastatyta ne 
ant vardo Ret. Šelp. Kom. ir 
tas padaryta/?be ^prisidėjimo 
kitų komiteto santorių; jiems 
pranešta, kada jah viskas bu
vo padaryta./’Tlek to. Mums 
rodosi, kad nė ant vardo re
miasi svarbumai darbo. - Jei
gu yra kitokį pariteto nusi
dėjimai, reiktų i apie juos vi
suomenei pranešti, nes ji yra 
audžia ir ji privalo kontro- 
linoti darbus savo balsais iš
rinktų.

Svarbus apkaltinimas — 
yra išlaidos selino rengėjų, iš

viso $86.78. Bet tie pinigai, 
turbut, ne gev. Šelp. gom. 
išleisti, bet seimo rengėjų w 
Surinktų laike vakarinio susi
rinkimo salėj Labor Lyceum. 
Rev. Šelp. Kom. priėmė tik 
atlikusius nuo kaštų pinigus 
ir tik už tuos atsako. Kas į 
savo rankas priėmė pinigus 
laike susirinkimo sudėtus, 
aš nežinau, kaip nežinau nė 
kas iš jų užmokėjo tuos 
$86.78. Kas tuos pinigus 
priėmė, kas iš jų seimo kaš
tus užmokėjo, ‘tas už tai ir at
sako, ašgi bent už tai atsaky
mo ne imu. J

Šernas.
/ —.................... ?

Draugai! Apsisangeklm, 
nes caro valdžia nori mus 

agvogti., •
(atsišaukimas).

Caro vyriausybei reikalin
gi pinigai. Po Naujų metų 
jai reiks apsimokėt procentai 
ir dalis skolos, paimtos vedi
mui karės (vainos) su japo
nais. Tų skolų ir tų procen
tų susidarys mažiausia 325 
milijonai rubh

Caro valdžiai reikia išpirk- 
ti iš japonų nelaivės ir par
vežti namon 60 tūkstančių 
musų kareivių; išpirkti tega
lima bus desėtkais milijonų 
rublių.

Caro valdžiai reikia pa
pirkt ir nutildyt tie vaiskai, 
kurie iš Mandžiurijos grįžta. 
Tie vaiskai jau sudaužė mie
stus Vladivostoku, Charbinų 
ir Tomsku, jau jie paėmė į 
savo rankas Sibiro geležinke
lį ir dabar patįs, kaip įmany
dami, važiuoja namonv kad 
Čia ant vietos pasirokuoti su 
tais jenerolais ir činaunin- 
kais, kurie juos pasiuntė to
limo n šalin ant pragaišties ir 
nežmoniškų kančių.

Caro valdžiai reikia pa
traukti savon pusėn ir ta ka- 
riumenė,* kuri buvo namie. 
Kareiviai jau nebnori valgyt 
supuvusių kopūstų ir sukir
mijusios mėsos. Jie nebeno
ri šaudyt savo brclių-darbi- 
ninku ir ,valsčionių, dauge
lyje vietų pareina žmonių 
pusėn ir kartu kįla prieš ca
ro valdžią.

Caro valdžia mano, karei
viai nnrimsią, gavę Šiokią-to- 
kią algą, (kiek daugiau košės, 
sveikesnės mėsos, vieną-kitą 
cukraus kąsnelį. Tegul vy
riausybė sau mano, kareivius 
galėsianti titėms numaldyt; 
tegul ji tik neužmiršta, kad 
ir toms titlms reikalingi bus 
milijonai. .

Caro valdžiai reikalinga 
daugiau policijantų, žandarų 
ir šnipų. Reikalinga surink
ti nauji kazokų pulkai ir pa
statyt nauji kalėjimai, nes 
visuos kraštuos sukilo prieš 
tą valdžią darbininkai ir 
valsčionys, visur vargo žmo
nės imas ginklų į rankas ir 
taikos galą savo terionims 
užduoti. Reikia ta revoliu
cija sustabdyti, bet sustab
dymui reikalingi milijonai.

Caro valdžia i reikia padi
dint algą savo tarnams. Šuo, 
kad ir geriausias, turi būt 
gerai lakintas, jeigu jo dar
bas yra sunkus; kitaip jis 
pabėgs. Jau bėga ir da la
biau bėgs visokie policijan- 
tai, žandarai ir činauninkai, 
nes dabar bombos ir revoliu- 
cijonierių kulkos kasdien de
šimtimis jų nušluoja. Juos 
galima sustabdyt tik rublį 
pažadėjus, bet tuomet vėl rei
kalingi milijonai.

Ir tų milijonų caro vyriau
sybei dabar reikalinga .šim
tais. Tik iš kur jie paimt? 
Iš savo kasos valdžia jau 
gramdo paskutihius skati
kus.

Iš mokesčių šįmet nesusi
kurs!. Valsčionįs trįjų de
šimčių gubernijų Rusi jos ba
dą kenčia ir nebetur jau duo
nos. Valsčionįs Lietuvoj,

Latvijoj, Estuose, Lenkijoj, 
ant Kaukazo, kai-kur ir pa
čioj Rusijoj, nors turi da ko
kį skatiką, bet ęarui jo ne
duoda ir neduos, nes jau su
prato, kad caro valdžia yra 
pikčiausiu jų priešu, o kas 
gi savo priešą rems?

Caras liepė 12 gruodžio sa
vo ministrui reikalingus pi
nigus, 400 milijonų rublių, 
pasiskolint. Bet kas gali 
skolint pinigus caro valdžiai, 
jau prasiskolinusiai lig au
sų? Kas gali duot pinigus 
tokiai valdžiai, prieš kurią 
sukilo visos valstybės darbi
ninkai ir gali ryt, poryt jai 
galvą nusukt?

Užsienių kapitalistai jau 
nebebuoda vyriausybei pini
gų, nes bijo juos pragaišint. 
Neduoda ir saviejie bankie- 
riai; pastvėrę maišelius su 
auksu, visokie pilvočiai, neat 
si grįždami, dabar bėga už sie
nos, bijodami prikišti ir sa 
vo kailį ir vogtus iš darbi
ninkų prakaito pinigus.

Tai iš kur gi gaus valdžia 
tuos 400 milijonų rubl.?

Ji nori juos tiesiog iš mu
sų kišenių pavogt. Ji nori 
tą padaryt švelniai ir tykiai, 
kaip gerai prityręs vagis ir 
štai kokiu bud u.

Terp musų dabar pasipylė 
daugybė popierinių pinigų. 
Tie popierėliai tik dėlto turi 
pinigų vertę, kad Peterbur
ge, Valstybės Banke guli tiek 
aukso rublių, kiek yra išlei
sta popierinių ir kol 
visuomet galima popierį 
auksu pamainyt. Bet tas 
auksas, uždirbtas rankomis 
darbininkų, yra caro val
džios rankose. Ir tą auksą 
valdžia jau pradeda vogt. 
Jau ji paėmė 240 mil. rublių 
ir vietoj pinigų paliko ban
kui savo vekselius, bankroto 
vekselius. Paimto aukso ca
ro bernams neužteks; jie pa
ims visus 400 milijonų rublių 
ir išvež juos užsienin mokėti 
savo skolas ir procentus.

Caro valdžiai negana bus 
ir 400 milijonų. Kad su
gniauži darbininkus ir suki
lusius valsčionįs ir nepaleisi 
valdžios iš savo rankų, ta gy
vačių gušta, vadinama caro 
vyriausybe, nieko nežiūrės. 
Ji jau pražudė, supudė, pas
maugė šimtus tūkstančių 
žmonių; ji žudys savo priešus 
ir toliau, ji reškučiomis bar
stys auksą aplinkui savęs, 
kad tik patrauki prie savęs 
kareivius, policiją, ponus ir 
visus paperkamus gyvulius. 
Auksą valdžia ims iš kapita
listų, o jeigu nuo jų negaus, 
ims iš Valstybės Banko, kol 
ten bus da bent vienas pini
gėlis.

Bet kuomet caro yaldžia 
pabaigs gramdytBanko aruo
dus, tuomet, draugai, iš 
šimjrublinės bumaškos galė
sit susisukti bankrotą ir ra
miai ją surūkyt, nes ta bu- 
maška jau nė skatiko nebe
bus verta. —Banke jau ne
bus ant ko atmainyt

Gal caro valdžia da ir ki
tokiu keliu pamėgins mus 
apgauti. Ji turi didžiausią 
fabriką popieriniams pini
gams dirbti. Ji gali tų pini
gų pridirbti gimtus milijonų 
ir terp musų juos paleisti. 
Gali tų pinigų tiek atsirasti, 
kad ant vieno auksinio rub
lio priseis penki popieriniai. 
Tuomet,popierėlį atmainant, 
mes gausim nuo caro val
džios 20 kapeikų auksu už 
popierinį rublį, o gal ir ma
žiau:

Juk laike prancūzų revo
liucijos už popierinį rublį 
mokama buvo tik viena ka
peika auksu.

Laike Sevastopolio karo, 
prie caro Mikalojaus I-jo, už 
popierinį rublį mokama buvo 
27 kapeikos. Neužilgo su
lauksim ir mes tokių laikų, 
jeigu iš anksto neapsidairy- 
fflTTU

Draugai darbininkai ir 
darbininkės^ aprisaugokim! 
Nedaleiskim, kad auksas, 
musų prakaitu surinktas, 
patektų į rankas caro val
džios ir prieš mus butų, ap
verstas.

Todėl, nebeimtom popieri
nių pinigų. Jeigu kas turit 
bumaškų, tuojaus neškit 
kaznačeistvon ir reikalaukit, 
kad jas apmainytų ant auk
so. Smulkių sidabrinių pi
nigų imkit ne daugiau, kaip 
penkis rublius. _ Atsiimkit 
savo įdėtus pinigus iš taupo
mųjų (sberegatelnų) kasų, iš 
bankų, ir kaznačeistvų, net 
jie gal greit subankrutint ii 
jūsų pinigai bus pražuvę. 
Jeigu pasiskubinsi t, da galė
sit savo kruvinai uždirbtą 
skatiką nepragaišinti.

Bet mums, draugai, neuž
tenka gelbėt savo rublius, 
kurių pas darbininką var
guolį ne kiek teatsiras. Mums 
reikia griaut musų pikčiau
sias priešas, — caro valdžia. 
Mums reikia įgyt laisvė ir 
paimti valdymas savojo* kraš
to į savo rankas. Mums rei
kia, kad Lietuvos reikalais 
rūpintus žmonių atstovai iš
rinkti Vilniaus Seiman visų 
suaugusių Lietuvos gyvento
jų, vyrų ir moterų, neski
riant nė tautos, nė tikėji? 
mo, visuotinu, slaptu, tiesiu 
ir lygiu balsavimu. Mumr 
reikia, kad tokią-pat laisvę 
įgytų kiekvienas kraštas ru
sų valstybės, kaip: Latvija, 
Lenkija, Baltrusija ir kt, 
kas tik panorės savaip įsitai
syti. Tuomet mes su jais su- 
sidėsim, kaip lygus su lygiu, 
vienon žmonių valdomon res
publikom

Tik tokį surėdymą iškovo
jus, atvės prakaituotas dar
bininko veidas, pasileis jc 
rankos, išsities nugara ir jis 
pradės kaip žmogus gyvent. 
Tik tuomet susidrutįs musų 
spėkos ir galėsim smarkiau 
remtis su - ponais skriaudi
kais, greičiau eiti prie soči- 
jalizmo, kur nebebus jokio 
prispaudimo, jokius skriau
dos.

Todėl griaukime valdžią, 
kuri mums skersai kelio su 
stojo. Ji nebeturi pinigų ii 
bankrutuoja. Padėkime jai 
visai pasibaigt. Todėl ne
bemokėki m jai jokių mokes
čių ir kitiems neleiskim mo
kėt. Uždarykim -visus mo
nopolius, o kur uždaryt ne
galėsim, išdaužykim juos,kad 
caro valdžia jau nebetrauktų 
milijonų iš musų kišenių. 
Nebegerkim degtinės patįs, 
nebeleiskim jos niekam.par- 
davinėt, nė kitiems gert 
Kuomet pas carą nebebus pi
nigų, nebebus pas jį nė vais 
ko, nė policijos, nė Žandarų. 
Kiekvieną skatiką, pasiliku
sį nuo nemokėtų mokesčių, 
nuo girtuoklystės arba se
natvei ir ligai atidėtą, ap
verstom dabar apsišvietimui, 
susirišimui vienan būrin, ap
verstom ant ginklų. Šau
dyklė ir geras revolveris šią
dien yra geriausiu apginė j u 
vargdienio žmogaus nuo li
gos, nuo skriaudos, nuo nelai
mės.

Kuomet rankose kiekvieno 
musų bus geras ginklas, kuo
met darbininkai visos tusų 
valstybės, o su jais kartu ii 
valsčionįs, tą ginklą išties 
kakton caro tarnų, tuomet 
caro valdžiai jau bus galas. 
Vietoj saujalės ištvirkusi*] 
gyvulių, kraštą paims valdyti 
patįs žmonės. Gyvenimo šei
mininkais liksim mes, dar
bininkai, ir patįs pasirupin- 
si m rasti gerą vaistą nuo save 
bėdų. .

Šalin popierinius pinigus! 
Šalin caro valdžią! Tegy
vuoja revoliucija! Tegyvuo 
ja ginkluotas sukilimas! Te 
gyvuoja socijalizmas!

Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos Centro Komitetas. 
1906*m. sausio m.

Vilniuje.
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Susivienyjiino Liet. Ame. 
reikalai.

Prieglaudos namo reika- » 
LUOSE.

Rašydamas apie prieglau
dos namą, pakviečiau kartu 
prie diskusijų sąnarius 8. L. 
A. Tame pačiame straipsny
je yra keli patėmyjimai re
dakcijos. Dėl tų patėmyji- 
mų turiu aiškiau išreikšti sa
vo nuomonės ir kartu kvie
čiu kitus tautiečius prie svar
stymo šio svarbaus tautiško 
reikalo. Be pasidarbavimo 
visų negali būti darbas pri
derančiai nuveiktas, arba 
kad ir butų apdirbtas kelio
likos ar keletos ypatų, tai 
vis atsirastų tokių,kurie jau
stųsi neužganėdintais, todėl 
kad nesiklausė jų apie visuo
menišką reikalą. Todėl * aš 
kviečiu visus svarstyti reika
lą įkūrimo tautiško prieglau
dos namo ir padaryti šiokį 
tokį programą. Redakcija 
sako, kad lietuviškas tautiš
kas prieglaudos namas ne 
visame bus galima taikyti 
prie pavietinių institucijų. 
Tas tiesa. Ir aš, rašydamas, 
nurodžiau tą patį, o jeigu 
nenurodžiau, kaip S. L. A. 
turėtų daryti su prieglaudos 
namu, tai turėjau ant mis- 
lies išreikšti savo mislį vė
liau, nes viską vienu kartu 

' negalima parašyti (jeigu 
visko ir ne galima, tai visgi 
galima daugiau, reikia tik 
saugotiesi kliudyti nesirišan- 
Čins dalykus. Rd). Jeigu 
parašyti, tai pati rėdystė ne
gali tiek vietos pašvęsti 
(rėdystė ne protestavo. Ji 
meldžia vien nerašyti tuščių 
ginčų ir plačių raštų, kadan
gi trumpesni butų daug su
prantamesniais. Rd.). Aš, 
padaręs savo įnešimą, tikiuo
si, kad atsiras tautiečiai, ku
rie paduos savo nuomones, 
ką turėtų S. L. A. daryti. 
Pati rėdystė, metus žodį ap
kaltinimo (apkaltinimai ne 
rėdystės darbas. Rd.) už 
uepasirupinimą apie tai, už
baigė, pati nieko nepaduoda
ma (kas pradeda nurodinėti, 
tas turi iki galo* varyti. Ne 
rėdystė pradėjo. Rd.). Su 
laiku gal viskas išsiaiškys 
be daromų užmetinėjimu. Re
dakcijos pasargos yra geru da
lyku, bet tiktai ten, kur jos 
reikalingos, nereikalingų pa
sargų, rodosi, reiktų neįkiši- 
nėti (o kokios yra nereika
lingos? Rd.). Aš, rodosi, 
apie jokius priešus tautiško 
namo suvisai neminėjau, iš 
kur tas žodis įsispraudė, aš 
negaliu dasiprotėti (iš mis
lies. Ir šitame straipsny j 
juk toliau kalbasi apie prie
šus. Rd.). Ar mano prie
šai nieko svarbesnio neturi? 
Klausymas kįla, koks tas na
mas turėtų būti, kad neturė
tų priešų. Man rodosi, jei
gu S. L. A. tokią kovą turi 
visur su kunigais, kurie vi
saip bando kenkti jo prasi
platinimui, tai veik visų jau
tresnių tautiečių širdyse ge
ma neapykanta ne vien tų, 
kurie kenkia ir stabdo augi
mą S. L. A., bet ir tų, kurie 
pritaria tiems stabdytajame. 
Todėl Susivienyjimas, įstei
gęs savo kaštais tautišką 
prieglaudos namą, be abejo
nės, nenorėtų priimti tų stab
dy tojų, kurie sveiki, drūti 
būdami, savo uždirbtus cen
tus padėjo už baro, arba į 
dolmenus tų, kurie Susivie- 
nyjimo augimą stabdo, o jei
gu butų tautiškas namas, tai 
neveizint, ar tai 8. L. A. 
sąnarys, ar šiaip lietuvys, tu
rėtų rasti tame name prie
glaudą, o jeigu biednas žmo
gelis, tai nepaisytų, ar 8usi- 
vienyjimas nekuriu ypatų 
buvo stabdomas ar gaivina
mas, kad prieglaudą tik ras
tų. Tai turėtų būti tautiš
kas namas abelnai visai tau
tai, jeigu vigų pašelpos šau-
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kiasi to * namo įsteigimui. I darosi skaitant tokius ypatiš- 
Rėdystė sako, kad tik tieki 
galima priimti į namą, kiek 
galima užlaikyk Gal ir teip 
butų gerai, jeigu toks na
mas butų tik vienos kokios 
draugijos savasčia, kaip kad 
butų vien 8. L. A. prieglau
dos namas, tąsyk butų kito
kia kalba, nes tiktai Susiv. 
sanariai turėtų tiesą rasti 
prieglaudą tame prieglaudos 
name, o jeigu butų mažas 
skaitlius tokių sąnarių S. L.
A., tai galėtų priglausti ir ne 
sąnarius; bet tai darytų tik 
mielaširdystę priimdami ne 
sąnarius, tąsyk galėtume sa
kyt, kad tik tiek galima pri
imti, kiek galima užlaikyti, 
bet tokie namas negalėtų va- 
dytis tautišku, bet butų pri 
vatiškas Susiv. Liet. Amer. 
prieglaudos namas. Apie 
tokį S. L. A. privatišką na
mą niekas, man rodosi, ne
kalba, bet kalba apie tautiš
ką prieglaudos namą su ko- 
lionija. Teip aš supratau iš 
pranešimų laikraščiuose. Jei
gu tame aš klystu, tai butų 
mano veltus rašinėjimas, jei- 
gu kalbama apie privatišką 
Susiv. L. A. namo įsteigimą. 
Jeigu namas bus tautiškas, 
tai mano patėmyjimus pir
mame pranešime laikau už 
teisingus, nes turėtų rasti 
visi lietuviai tame name prie, 
glaudą, kiek jų atsirastų, ne 
teip kaip redakcija sako, kad 
tik tiek butų priimama, kiek 
galima patalpyt. Jeigu ne
galėtų visų priglausti, tai ne 
galėtų vadytis tautišku prie
glaudos namu, 
me neatbutinas 
giamas daktaro 
Senas, paliegęs 
visados turi būti po daktaro 
priežiūra. Jeigu ant kožno 
pareikalavimo reikės šaukti 
daktarą, tai gali daugiau 
kaštuot negu užlaikymas sa
vo daktaro. Aš patyriau, kad 
ne vienas senas žmogus porą 
kartų ant sanvaitės apserga, 
negana ką reikia daktaras 
pašaukti, bet reikia gabenti 
į ligonbutį (taigi tas ir išaiš
kina, ką daro prieglaudos 
namai ne turinti daktaro ap- 
sirgus paliegusiam. Rd.), 
jeigu nepasiskubysi tokiam 
seneliui su daktaro pagelba, 
tai kožnas pasakys,- kad na
mas neatsakantis ir tik gy
vuliams, ne seneliams prie
glauda. O argi mažai gali 
pasitaikyti tokių apsirgimij 
per mėnesį? Jeigu neturėtų 
skyriaus sergantiems, tai, be 
abejonės, ne butų laiko su
šilti (sveiki žmonės dirba savo 
užlaikymui, neina į jokius 
prieglaudos namus. Aut.) se
neliams tame name, turėtų 
skubytis juos perduot į kokį 
nors ligonbutį ir tai atsitik
tų teįp tankiai, kad ne butų 
galima apsieiti be savo dak
taro ir sergančių skyriaus. 
Jeigu geriau suprasime visą 
dalykų stovį, tąsyk nereika
lausime sakyti, kad tarnai
čių užlaikymas neturi nieko 
su namų, rodos bus aišku 
kiekvienam, kad prie sergan
čių reikia patarnavimo . (Ži
noma, jeigu prie namo bus ir 
ligonbutis. Rd.).

Tiek tuom tarpu apie tau
tišką prieglaudos namą su 
kolionija. Jeigu rėdystė turi 
ant mislies S. L. A. privatiš
ką prieglaudos namą ir mano 
kad ir visi lietuviai teip ma
no, tai prašau atleisti už ma
no apsirikimą.

31-mos kuopos sąnarys, 
A. B. Strimaitis.

8. L. 4- reikaluose.
Nr. 24 „Darbininkų Vil

ties” radau straipsnį po ant- 
galviu ,,Įspūdžiai XXI sei
mo”. Nebūtų reikalo peržiū
rėti minėtą straipsnį, kadan
gi jis, kaip pati redakcija sa
ko, privatiškas, rašytas tūlo 
delegato, „Vilties” redakto
riui. Skurdu ir nesmagu

Tokiame na- 
ir neišven- 
užlaikymas. 
žmogus veik

kumus, kaip tas rašė jas daug 
pripliaupė. Nedyvai, kad 
dėl apvaikščiojimo sugedo ne 
tik viduriai, bet, turbut ir 
smegenys, nes tokius niekus 
rašo.Neminėsiu tų visų šlykš 
tumų, kokius melagingai 
skelkia, pasakysiu vien, kad 
didesnė dalis nupeikimo puo
la ant „D. V.” redaktoriaus. 
Jeigu minėtas raštas atsių
stas butų kaipo koresponden
cija tūlo delegato, tai dar 
tiek to: redaktorius gali tal
pinti su pataisymais, pritai
kyti raštą prie laikraštinin
kų etikos, bet „D. Vilties” 
redakcija pati sako, kad tai 
privatiškas laiškas ir jame 
daugiau šmeižimų negu ko 
gero; tokius laiškus net „Sau
lės” išlerstojas butų patalpi
nes į gurbą, o „D. V ” patal
pino su pasigyrimu (tokius 
raštus geriausiai ignoruoti, 
kaipo ne vertus ir priešingus 
laikraštininkų dorai. Rd.). 
Jeigu seimas nebuvo geriau
siai nuveiktas, tai ne chica- 
giečių kaltė, bet visų dele
gatų, tai dėlko „Viltis” ne 
šmeižė visų, kurių buvo 61 
ir nė po seimui nė jokios 
kritikos nerašinėjo į laikraš
čius? Visi buvo užganėdinti. 
Laikraščiai teisybę apraši
nėjo apart „Žvaigdės”, ku
rioje koks ten nesubrendė
lis diktai pripliauškė, bet 
„Viltis” ir „Žvaigždę” pra
lenkė, talpindama tokius ap- 
šmeižiančius privatiškus laiš
kus. Apšmeižimų tų ne mi
nėsiu, tegul apie tuos pliauš
kimus sprendžia pats skaity
tojai, kiek buvo teisybės, ar 
melo, ištariu vien panieką 
,,D. Vilties” redaktoriui, ka
dangi jis tokiais raštais tyčia 
kenkia S. L. A.

XXI seimo delegatas 
F. Eismo n tas.

Padekavonė.
36ta kuopa 8. L. A. siun- < 

čia širdingiausią padėkavonę 
toms draugystėms ir 8. L. A. 
kuopoms, kurios ėmė dalyvu- 
mą apvaikščiojime XXI sei- ’ 
mo 8. L. A. 27 d. gegužio, 
1906, ypatingai kuopoms, 
kurios prisidėjo bu darbais ir ; 
kaštais prie parengimo ap- | 
vaiščiojimo ir XXI seimo, j 
Teipgi ištaria ačiū ir pavie- ] 
niems, kurie, pritardami mu- , 
sų oganizacjjai, dalyvavo ap- 
vaiksčiojime ir visiems kal
bėtojams, dekliamatorėms ir 
dainininkams, ypatingai Dr. 
Kudirkos Giesmininkų drau
gystei.

36ta kuopa 8. L. A.

„Kankinių Kasos9’ apy
skaita

UŽ TREČIUJU METU PIRMĄJĮ 
TREČDALI.

(1.06—IV.06).
L Komiteto apyskaita.

Įplaukos.
Nuošimčių rb. 16.60; ku

nigas rb. 11.00; Zofija rb. 
33.00; Emilija rb. 10.00; Mo
terų susivienyjimas rb. 124- 
90; ukmergiečių kaliniams 
auka rb. 10.00; Panevėžio ka
liniams auka: Liv. rb. 3.00 ir

3.00; aukos ,.šeimynoms šelp
ti” rb.86.00; Nar—č rb.50.00; 
Kauniečių surinkta rubliai 
193.17; Ukmergiečių surink
ta rb. 46.75; Panevėžiečių su
rinkta rb. 858.86: iš Ameri
kos per užsienio atstovą gau
ta rb. 656.00.

J Iš viso rb. 1553.28 
Iš pereitųjų metų bu

vo likę................ rb. 336.35
Viso labo įplaukė rb. 1889.68 

Išlaidos.
Nl—rb. 548.17; N2—rb. 830- 
00; N8—rb. 151.75; N4—rb. 
91.28; N5—-rb. 438.86; N6— 
rb. 25.00; N7—rb. 10.00; N8 
—rb. 215.50; N9—rb. 7.00.

Išviso rb. 1812.56 
Įplaukų buvo rb. 1889.68

Kasoje liko rb. 77.07

IL Užsienio atstovo apy- 
^AI^.

Įplaukos.
' Iš „Amerikos Ranki

nių Komjleto’’^ gau-
1 ta rb.-68k... .4mk. 1470.96 

Iš pereitųjų metų bu
vo likę fi 38.10 mk. 81.00 

ii - b - l ■ ■ ■ ■ 1 VisOjlabOjmk. 1501.96 
' ftlaldės.

Issiųsta „KlnkimųKa- 
sob” Komitetui rub.
656.................mk. 1416.96

Krasos išlaidos, .mk. 24.85
Išleista mk. 1441.81 

Įplaukų buyo mk. 1501.96
Kasoje liko mk. 60.16 

PRIERAŠAS. Šita apy
skaita, kaip buvo pažadėta, 
garsinama už 'pirmuosius šių 
metų keturis mėnesius. Vi
sų žinių tačiaus už šitą laiko 
tarpą,,K. Kasos” Komitetas 
surankioti ligšiol nesuskubo 
ir todėl garsinamoji apyskai
ta yra iš dalies nepilna. — 
Kas spręstų apie „Kankinių 
Kasos” stovį iš šitas apyskai
tos, tas stipriai suklystų: iŠ 
apyskaitos nematyti jokio 
„K. Kasos” deficito, o tuo 
tarpu tasai deficitas yra ir yra 
jau nemažas, nes siekia vir
šaus 1000 rublių. Priežasti 
tam dvi galima tuo tarpu nu
rodyti: viena, ne iš visur 
dar, kaip minėta, žinios už 
apskaitomajį metų trečdalį 
tėra surankiotos, ir antra, 
nuo balandžio galo, kuomet 
šita apyskaita tapo pabaig
ta, praslinko jau visas mė
nuo — ir „K. Kasa” nemaža 
jau suskubo išleisti. — Kali
nių skaičius po kalėjimus, 
nore ir sumažėjd,1 bet užtat 
pasiliko vfs daigiausia var- 
glngiausiejie, kurie be ,,K. 
Kasos” pašelpos jokiu budu 
negali apsieiti.—? „K. Kasos” 
padėjimas yra labai kritiš
kas — ir aukos jai reikalin
gos kuo didžiausios.

Už „Kaitintų Kasos” Ko
mitetą, jo užsienio atstovas

A. Vardas. 
Gegužės m. 1906 m.

Berlyne.

Pavyzdinis lietuvių 
bos mokinimo programas 
žemesnėms ir vidutinėms 
mokslo įstaigoms . Vil
niaus, Kauno, Gardino ir 

Suvalkų gub.*)
(Pabaiga).

MOKYTOJU INSTITUTAI.
I kliasa (4 lekcijos), II klia- 

aa (4 lekcijos), III kliasa (2 
lekcijos).

Knyginės rašliavos veika
lai praeinami pradėjus nuo 
Duonelaičio ir baigiant nau
jesniųjų laikų rašytojais, 
prietot kartu su rašliavos per
žvalga, suteikiamos moki
niams žinios iš raštijos teori
jos. Pirmų-pirmiausiai mo
kytojas supažindina moki
nius, nors apskrituose ruo
žuose,su XVI—XVIII amžių 
lietuviška rašliava. Tautiš
kos (žmonių) lietuvių rašlia
vos mokinimas!. Perkratinė- 
jant knyginės ir žmonių raš
liavos veikalus, kurių kalba 
atsiskiria nuo rašomosios, 
mokytojas supažindina mo
kinius su lietuviškos kalbos 
tarmėmis ir jų ypatybėmis. 
Kliasoje skaitytų veikalų 
plianus ir [tarinį mokiniai 
turi sugebėti išdėstyti raštu 
ir žodžiu. Raštiniai ir žodi
niai lavinimšsi lietuviškame 
kalbamokslyje. Pagal už
duotas temas rašiniai, pav.: 
perskaityto veikalo ypatų ir 
gadynės apibudinimas; apra
šymai, apipasakojimai ir san- 
protavimai. Rekomenduotų 
raštų ir straipsnių turinį in
stituto auklėtiniai taipogi iš
dėsto tiek raštu, tiek žodžiu.

kai-

•) Šii mokyklą prograjno projektu 
iidirbtea Peterburge kun.Maciulevičiaus, 
Jaučio ir p. Volterio p. Fortuuatovul 
pirmininkaujaoj^ k, paduotai vaidilai 
užtvirtinti.

Užsiėmimai prigimtosios kai j 
bos mokinimo metodika. 
Trečioje kliasoje instituto 
auklėtiniai praktiškai užsi{ 
imlnėja lietuviškos kalbos 
išguldymu miesto mokyklo
je.

Mokslo vadovėliai: Lietu
viškų rašytojų veikalai. — E. 
Volteris, Lietuviška Chresto
matija (žmonių rašliavos pa
vyzdžiai). — Lietuvių kalbos 
vadovėliai. — Vadovėliai mo
kytojams: Lietuviškiejie raš
tai ir raštininkai, Tilžėje 
1890.

V Maskolijoj terp karei
vių platinasi jau ištikro ne
paklusnumo dvasia. Susi- 
buntavojo kareiviai Riaza- 
niuj Ir Sebastapoliuj; pasku
tinėj vietoj įję mažo susibun- 
tavoję kareiviai ne apvaldė 
tvirtynės. Susibuntavojo

Visose tose žemesnėse ir 
vidutinėse mokslo įstaigose, 
kuriose mokinama lietuvių 
kalbą, mokiniai reikia kuo- 
daugiausiai išlavinti teisin
gai išreiškinėti savo mintis 
raštijos kalboje. Tuo, su
prantamas daiktas, visudau- 
giausiai turi rupinties lietu
viškos kalbos mokytojas; bet 
ir kitų mokslo dalykų moky
tojai, jai jie savo dalykas iš- 
guldinėja lietuviškai, ir turi 
atkreipti savo akis į tai, kad 
mokiniai atsakymus davinė
tų rašomoje kalboje.

Ko reikalaujama nuo ypa
tų, kurios panorės būti lietu
viškos kalbos mokytojų vie
toje žemesnėse ir vidutinėse 
Vilniaus, Kauno, Gardino ir 
Suvalkų gub.l

Lietuviškos kaimo viena* 
kliasės ir dvikliasės moky
klos mokytojai gali būti tos 
ypatos, kurios pabaigė moks- 
ą lietuviškose mokytojų se

minarijose arba lietuviškame 
mokytojų institute. , Ypatos 
jristačiusios liudijimus apie 

mokslo pabaigimą lietuviško- 
je'gimnazljoje arba reališko- 
joje mokykloje tam, kad 
gautų, lietuviško kaimo mo- 
' tykios mokytojo vardą, turi 
duot! dvi išbandytini lekciji 
š kiekvieno dalyko, kurį 
caimo mokyklos mokytojas 
turi išguldinėti ta kalba, 
sūria tasai dalykas yra mo
kinamas. Nuo ypatų, kurios 
nebaigė mokslo vienoje ar ki
lioje lietuviškųjų vidutinių 
mokyklų ir nori gauti lietu
viškos kaimo mokyklos mo
kytojo vietą, reikalaujama: 
žodinis ir raštinis kvotimas 
ietuviškos mokytojų semi
narijos programo plotyje ir 
dvi bandytini lekciji iš kiek
vieno dalyko, kurį išguldinė- 
ja dvikliasių kaimo mokyklų 
mokytojas ta kalba,- kuria 
praeinami dalykai lietuviš
koje kaimo mokykloje (vie
na lekcija pirmoje kliasoje, 
antra — antrojoje kliasoje).

Lietuviškos kalbos moky
tojo vietoje miestų (šešklia- 
sese) makyklose turi teisę 
būti tos ypatos, kurios pa
baigė mokslą lietuviškame 
mokytojų institute. Ypatos, 
pristačiusios paliudijimus 
apie lietuviškos gimnazijos ir 
reališkos mokyklos pabaigi
mą, -gali gauti lietuviškos 
kalbos mokytojo tiesas mie
stų 'mokyklose išlaikę tris 
baudytines lekcijas iš lietu
vių kalbos: vieną vienoje že
mesniųjų miesto mokyklos 
kliasų ir dvi (iš gramatiško 
lietuviško teksto gvildenimo 
ir iš rašliavos veikalų paaiš
kinimų) vyresnėje kliasoje. 
Kitos ypatos gali gauti lietu
viškos kalbos mokytojo vietą 
miesto mokyklose, išlaikiu-' 
šios žodžiu ir raštu kvotimus 
iš lietuviškos kalbos mokyto
jų instituto programo ploty
je ir paakinus išdavusios dvi 
bandytini lietuvių kalbos 
lekciji miesto mokykloje; 
vieną vienoje žemesniųjų 
kliasų, antrą— vyresnėjeje 
kliasoje.

Lietaviškos kalbos moky
tojo teises mokytojų semina
rijoje gauna tos ypatos, ku
rios pabaigė gimnazijos moks
lą; raštiniai Ir žodiniai kvoti
mai atliekami iš lietuvių kal-

I bos takiame programo plo
tyje, koksai priimtas moky
tojų institute. Išlaikiusiejie 
kvotimus duoda dvi bandyti
ni lekciji iš lietuvių kalbos 
mokytojų seminarijoje.

Lietuviškos, kalbos moky
tojo teises mokytojų insti
tute, reališkoje mokykloje, 1 teipgi kareiviai Krasnojars- 
vyrų ir moterų gimnazijose ke, Siberijoj, ir užmušė ofi- 
tegali gauti tos ypatos, ku-1 cierua Maištai kareivių bu
rtos pabaigė kursą universi-jvb jau ir Peterburge, 
tete (labiausia istorijos-filo
logijos fakultetą). Žodiniai 
ir raštiniai kvotimai daromi I kijo j, laike devintinių proce 
yra iš lietaviškos kalbos vy- j sijos kas ten šovė iš revolve 
riškujų gimnazijų programo rio ir peršovė žandarą. Šo- 
plotyje. Išlaikiusiejie kvo-j vėjas, lenkas, likosi suareš 
timus duoda dvi lietuviškos t uotą s. Ir čia agentai pro
kalbes bandytini lekciji vy- vokatariai bandė krikščionis 
rų gimnazijoje: vieną iš užsiundyti ant žydų, bet ne- 
gramatiškų lietuviško teksta|pa8isekė. 
paaiškinimų, antrą iš lietu
viškos rašliavos.

Toks yra lietuviškos kal
bos mokinimo programas 
Lietuvos mokyklose. Jį ga
lima bui priimti ir Amerikos!24 gubernijų, tai randas lau 
lietuviškose mokyklose. Bet kia baduolių maištų, 
čia reikia pasirūpinti gėrės- -----------------
nius mokytojus; dabartiniai | Ant Kaukazo tik dabai 
gali būt viskuom kitu, tik ne atsibuvo durnos atstovų rin 
mokytojais.

i

| Kelčiaoee, pietinėj Len

| Sukilo kaimiečiai guber
nijose, -Tūlos, Orio ir Kurs
ko. * Kadangi šįmet pa
siekė badas gyventojus net

kimai. Terp kitko, išrinkc 
5 socijalistus."

IŠ VISUR.
| Londono parlamete, 

cijalistų atstovas Thorne pa
kėlė klausymą paskutinių žy
dų skerdynių Baltstogėj, ko
rimu vaikų Rygoj ant prisa
kymo maskoliško rando ir 
paklausė užrubežinių dalykų 
ministerio Grey, ar jis at
kreipė ant to atidą. Angli
jos randas juk pertraukė 'di- 
plioma tiškus susi neši mus su 
Serbija už užmušimą dviejų 
ypatų, taigi karaliaus ir jo 
pačios, o tyli, jeigu ant pri
sakymo maskoliško rando ža
do tūkstančius nekaltų žmo-l 
nių! Thorne paklausė An-> 
glijos užrubežinių dalykų 
ministerio, ar jis bent prote-j 
stavo prieš biaarius masko
liško rando pasielgimus? Mi
ni s tari s ant to atsakė: „ne, 
ponai, aš nuo atsakymo ant 
tų klausymų atsisakau”. Ži
noma, vieno krašto ministe- 
ris ne galėjo kitaip atsakyti. 
Juk jeigu Anglija kištųsi į 
vidurinius reikalus kito kraš
to ir kiti galėtų kištiesi ir į 
Anglijos pasielgimą, o ji 
teipgi turi ant savo šautinės 
daug negražių darbų ypač 
kolionijose, kur mažiau ją 
prižiūri, kur pats dori parla
mento pasiuntiniai atleidžia 
negražius, ne dorus pasielgi
mus kolionijose. Daug mat 
yra nedorų darbų visur, ne
dorai pats besielgiantis, už 
toki jau darbą negali peikti 
kitų. Dora musų mat reika
lauja taisymo, bet ją ne ran
dai pataisys, reikia apie jos 
taisymą rupintiesi patiems 
žmonėms. -

KO-

| Čekijoj užtvino Savos 
klonis. Prigėrė 16 žmonių. 
Laukai visoj klonyj su visu 
išnaikyti. Nuostoliai tvanų 
padaryti labai dideli.

| Ant Kubos likosi su visu 
išnaikytas turintis 12000 gy
ventojų miestas Sagua la 
Grande. Sulyg vieno tele
gramų: miestą išnaikino tva
nas, sulyg kito — gaisras. 
Ar pražuvo ir kiek žmonių, 
apie tai žinių nėra.

| Ekaterinoslaviaus guber 
nijoj, kaime Kamenka, ūžti 
ko policija krautuvę eaplio 

’ | duojančių medegų, rado teip 
gi 13 gatavų bombų. Be 
imant, viena bomba ezplio 
davo. Espliozijos vienas po 
Įleistas likosi užmuštas, o dr 
sunkiai sužeisti.

| Varšavoj,susirinkę krikš 
čionys ir žydai prekėjai, už 
Igyrė nelaikyti pardavinyčio 
se nė jokių paeinančių iš Vo 
kietijos tavorų,' išėmus vien 
paeinančių iš Saksų ir Bawa 
rijos. Mat Varšuvos prekė
jai nutarė tokiu būda atmo
kėti Vokietijai už vaikymą 
laukan maskoliškų pabėgėlių 
ir išdavinėjimą jų masko
liškoms valdžioms. Vien Sak
sų ir Bawarijos #valdžios ne 
vaikė pabėgėlių, todėl tų 
kraštų ta vorai išskirti nuo 
boycoto.

] 22 d. berželio, mieste 
Drontheime,vietinėj katedros 
bažnyčioj, likosi apvainikuo
tas Norvegijos karalius Haa- 
kon II. Nors, bent iki šiol, 
Norvegijoj ne buvo tokių, 
kurie bombomis ar peiliais no
rėtų visus karalius nuo žemės 
paviršiaus išnaikinti, bet val
džios pasirūpino apie saugoji
mą karaliaus ypatos, nors tas! 
ir nelengva, kadangi karalius 
patą lenda į žmonių pulkus, 
nesisaugoja, netiki, kad Nor
vegijos ukėsai ką blogo jam 
padarytų, kadangi jie pats
juk jį išrinko ir pakvietė ant 
sosto Ii uos u pastojusio kraš
to. Ant apvainikavimo iš
kilmių atkako ir caro brolis, 
kunigaikštis Mikola.

| Už užmušimą šešių pran
cūziškų misijonierių, Cbinų 
randas užmoka 600000 dol., 
taigi išpuola po 100000 dol. 
už kiekvieną.* Brangiai la
bai mat išpuola.

| Ant Filipinų salų, ant 
salos Leyte, pasikėlę prieš 
amerikonų valdžią Palajanai, 
skaitlluje 300 vyrų, užpuolė 
ant miesto Burauen ir miestą 
apvaldė. Jie užmušė 5 poli- 
cistus, kitus paėmė į nelais
vę.

| Šiaurinėj Afrikoj, Mo- 
rokko ciecorystėj, šaitano ša
lininkai bandė užmušti pasi- 
kėlėlių vadovą, pretendentą - 
Bu Kamara, bet tas nepasi
sekė. Užpuolikai užmušė 
vien tūlą sargų skaitlių, sau
gojusių miegantį šėtroj Bu 
Kamarą.

| Arabijoj, Yemeue, sūri- 
buntavojo turkiški kareiviai. 
Užgimė mušis terp ištikimų 
ir susibuntavbjusių, kariame 
ypač daug susibnntavojusių 
likosi užmuštų.

| Odesoj trįs vyrai kariško 
sūdo likosi ant nužudymo nu
spręsti už užpuolimus ant 
uredninkų.

| Waršavoj revoliucijonie- 
riai išnaikino gėrymus .trijo
se rando karčiamose ir pa
ėmė iš jų visus pinigus.

M



| Ri&zaniuj snribuntavojo 
kareiviai Balchovo regimen* 
to ir užmušS vienų oficie- 
ta.

| Londono laikraštis „Tri- 
Tjune” pagarsino, buk caras 
sutinka prašalinti Goremiki- 
no ministeriją, bet jos vietoj 
nori sutverti dar biauresnę, 
iš bjauriausių reakcijonierių 

-— Trepovo ir Pobedonosce- 
vo.

| Mieste Santiago, ant sa
los Kabos, 22 d. berželio 
siautė žemės drebėjimai, ku
rie pagadino daug triobų. 
Prie to diktai žmonių likosi 
sužeistų, bet terp jų mirtinai 
sužeistų nėra.

Badavimas kalė
jime.

Parašo Marion.
Nuo trijų dienų visi poli- 

tiškiejie kaliniai visame ka
lėjimu paliovė valgę.

Sargai atneša valgį ir ima 
atgal nedasilytėtų. Nieks į 
burną ne ima. Jeigu kalėji
mo direktorius klausia,kokia 
tai priežastis — tai sargai ra
portuoja, jog visi vis vieno 
reikalauja:

— Paleisti Zorijaną!
Zoi i janas, jaunas, penkioli

kos metrą gimnazijos moki
nys. Tirinėjant, sumušė jį 
Pančiais teip, kad dabar jis 
guli terp gyvasties ir mirties. 
Plačiai atidarytas akis įsmei
gęs į laiigą, žiuri į mažą mė
lyno dangaus kraštelį, kokį 
galima buvo matyt per gro
tas. Tik kada nekada varg
šas sustena kaip per sapną:

•— Pas mamą.... pas ma
mą. ...

Karščiuoja, tai rodosi jam, 
kad jis ne kalėjime. Jam ro
dosi, kad aplink kvepiančios 
kvietkos, teip daug tų kviet- 
kų...... Čiela krūva.... Jis
sėdi terp jų — o aplinkui vi
sa šeimyna — arti jo motina 
gimdytoja. Ji deda ranką 
ant galvos^ šaldo karštus 
smilkinius ir meilingai,minkš
ta ranka glosto jo kaktą.... 
Šypsosi, į jį žiūrėdama teip 
atvirai, teip meiliai....

Pabunda; kietas šieno pri
kimštas maišas ir juodas 
kambarys....

Jo gi drangai per storas 
sienas kaip! jaučia jo kentė
jimus, nežmoniškus kentėji
mus vaiko. Nuo ryto iki 
nakties visas kalėjimas, visos 
kamaros šaukia vienu bal
su:

— Paleisti Zorijaną!....
Ateina vakaras. Pailsęka- 

liniai'puola ant purvinų, ne
valių guolių. Tai jau nuo 
trijų dienų nė vienas iš jų 
neturėjo burnoj nė duonos 
plutelės, nė lašo vandens. 
Akys dega baisia šviesa. Per 
išdžiuvusią gerklę vos seilės 
pereiua. Bet nė seilių bur
noj nėra. Į galvą muša 
kraujas, veržiasi nuožmios 
mislys.

Vienas prie sienos stovi be 
krutėjimo, kitas vaikščioja 
po kambarį — ir juokiasi 
teip baisiai.... Kitas ver
kia, žliumbia teip graudžiai 
kaip mažas vaikelis motiną 
laidojant. Kitas, pasistojęs 
ant pirštų, rankoms griebia 
grotas, stengiasi nors truputį 
šviežio oro įtraukti į plau
čius.

Štai sargai palengva nu
stumia užstumą ir atidaro už
raktus. Atneša vakarienę.

— Eik laukan! Atsiimk! 
Atsiimk! — šaukia visi vie
nu balau. Kaliniai užmer
kia akis, kad nesikankyti 
maisto išveizdžiu ir kvapu, 
nes maistas stojosi jiems ro
jišku uždraustu vaisiu.

— Bet ponai....
— Atsiimk! Atsiimk! — 

Šaukia visas kalėjimas. Vie
nas griebia sargą už apika-

klėe, prie kito šoko kitas fu 
pakeltoms kumščioms.

Parsigandę sargai, tuojaus 
išėjo. Paskui juos eina vie
nas šauksmas:

— Paleiskite Zorijaną!....
Naktis.... Tyki, liūdna 

kalėjimo naktis. Vieni mie
ga..... Kiti tik snaudžia.....
Kaip koks per sapną sunkiai 
sustena... /

Rytas visus audru tina. 
Visi kelia bruzgm, štukavo- 
ja,juokiasi. Bet apie pietus 
pasidarė trošku, lauke karš
tis.... Visi pailsę, kaip ka
ladės. puola ant guolių. Gu
li kaip negyvi, vien sunkus, 
suspaustas kvėpavimas rodo, 
kad jie dar gyvi;

Vakaras ir naktis pereina 
klajojimuose. Čia po visą ka
lėjimą lakioja baisus maty
mai, baisybės, kurios savo 
slidžioms rankoms griebia 
veidus. Nuo kiekvieno eina 
karštis, rodosi kad jie dega. 
Lašą vandens .... duonos 
trupinį, nors mažiausią. Ro 
dosi, kad jie jaučia ne alkį 
bet skaudėjimą, tokį baisų 
skaudėjimą.

Ateina penkta diena....
Ant guolių guli, rodosi, ne 

žmonės, bet pageltę, išdžiuvę 
žmonių kaulai, geltinės su de
gančioms akims. Nepaken
čia nė jokių balsų.... Per
lėks musė, tai rodosi užmuš
tų tą musę už jos sparnų zim- 
bimą. Vienas -sukinėjasi be 
mislies, kitas muša galvą į 
kietą sieną. Kiti garsiai ver
kia.

Ateina augstas, urėdnin- 
kas, sūdo perdėtinis, ponas 
gyvasties ir mirties visų kalė
jime sėdinčių

— Ponai.... apsi maišyki- 
te.... Teip juk negalima 
be sūdo.

Ne duoda jam pabaigti. 
Ne žmoniškais, bet žvėriš
kais balsais šaukia šimtas ne- 

i laisvių:
---- Paleiskite Zorijaną!....
Perdėtinis persi gando tų 

degančių akių, tų alkanų, tų 
į nusiminimą įstumtų žmo
nių.

Pabėgo kuo greičiausiai.
Šešta diena.._..
Visi guli kaip kaladės. 

Nė vienas ne turi pajiegų 
nors pirštą pakrutinti. Visi 
guli be krutėjimo, be balso. 
Ta nepaprasta tykumą gaz- 
dina sargus. Argi visi nu
mirė? .... Žiuri per ply
šius ....

— Ponai.... turėkite pro
tą....

— Paleiskite Zorijaną.... 
— atsiliepia balsas, bet pri
spaustas, panašus į kokį ten 
taškė j Imą.

Pons perdėtinis užtikrina, 
kad Zodjanas bus paleistas.

— Tai jį mums parodyki
te! Mes turime jį matyti, 
kaip • jis eis per kiemą. 
Mes netikime jums.

Sargai prapuola.
Vakare vėl ateina. Iš iš

džiuvusių krūtinių veržiasi 
vienas vaitojimas, kaip pas- 
kutis pasiskundimas mirštan
čio.

— Kamgi mus kankinate? 
Kodėl iš musų tyčiojatės? 
Išgriaukite • sienas, nes mus 
troškina, mus kankina, kan
džioja.... Oro! Gelbėki
te!

Vienas iš sargų, pasilenkęs, 
šnabžda į ausis:

— Ponai, bijokite Dievo.... 
Zorijano jums parodyti nega
li, nes Zorijanas.... vakar 
numirė.

„Aušros” Dr-tės susirin
kimas.

Draugai aušriečiai! Mė
nesinis susirinkimas ,,Auš
ros” Dr-tės atsibus nedėlioj, 
1 d. liepos 1906 m., pu. 869 
33 pi. 12:30 po pietų. Ant 
tos valdos yra kviečiami atsi
lankyti visi ,,Aušros” sąna
riai, nes yra daug svarbių 
apsvarstymui reikalų. Teip- 
gi ant minėto susirinkimo at
siveskite ir naujų draugų. 
Kviečia visus. Komitetas.

Protokolas XXI Seime 
Susiv. Liet Amerikoje. 
Laikyto 28, 29, 30 ir 31 dienose gegužio 
mėnesio, 1906 m., Chicaoo, III., South 
Side Tumei Hali, 3143-47 So. State Str„

SESIJA I.
Seimas prasidėjo 9 vai. ryte, 28 d. gegu

žio. Pirmiausiai'Sus. L. Am. prezidentas, 
J. Taraila, paaiškino busiančias seimo reika
lus.

Komisija, paskirta priėmimui mandatų, 
išdavė raportą, kad delegatai pribuvo šie 
(komisija buvo paskirta iš šių kuopų: iš 36 
kuopos, Cbicago, 111., M. Damijonaitis, i? 
109 kuopos, A. Kriščiūnas, ir iš 74 kuopos, 
i^S. Cbicago — B. Jasiulis):
I kuopa iš Edwardsville, Pa.

Stan. Tamulis.
7 kuopa iš Pittston, Pa. 

Juozas Samuolis.
10 kuopa iš Pbiladelphia, Pa.

A). Jocius. - •
II kuopa iš VVaterbury, Conn.

Ant. Povilaika, Jonas Žemantauskas, 
Jonas Tarailą Jurgis Laskevičia.

14 kuopa iš Cleveland, Obio.
P. Gritė, Mot. Jokubėnas.

18 kuopa iš Westville, III. 
Edv. Zenevskis.

21 kuopa iš Detroit, Mich. 
Ant. Melnikaitis.

23 kuopa iš Sbenandoab, Pa.
Ant. Audėjaitis, P. W. Bierštonas.

24 kuopa iš Glen Lyon & VVauamie, Pa.
Juoz. Sluškonis.

29 kuopa iš Westville, III.
Juoz. Uždavinis, Vin. Kreivėnas, Pr. 
Benderius, Pranas Mickcvičia.

30 kuopa iš Scranton, Pa.
Juoz. Judickas.

32 kuopa iš So. Boston, Mas s.
P., Lazauskas, J. Kaminskas.

33 kuopa iš So. Boston, Mass.
M. Mėšlis.

34 kuopa iš New Britain, Conn.
Jon. Gerdanskas, Jon. Skritulskas.

36 kuopa iš Cbicago, III.
M. J. Damijonaitis, Aleks. Bijanskas, 
Pr. Golubickas, Jonas Ilgaudas, Jon. 
Aleksandravičia, M. Damijonaitienė, 
Pr. Eismontas, Marė Laukienė, Kaz. 
Petronis, Kaz. Kodis, Juoz. Skinde- 
ris, Kaz. Jokūbaitis, Ona Matikienė, 
Jonas Kurila. Laur. Atakas, Jonas 
Bagdžiunas, Ant. Olševskis, V. Jo- 
kubinas.

40 kuopa iš Pittsburg, Pa.
Ant. Rauktis.

43 kuopa iš So. Boston, Mass. 
Ant. Ramanauckas.

46 kuopa iš Spring Valley,* III.
Juoz. Gvaizdikas.

60 kuopa iš Grand Rapids, Mich. 
Raf. Gaubas.

74 kuopa iš Cbicago, III.
lon. Medelis, Juoz. Trijonis, Juozas 
Pastoraitis, Balt. Jasiulis.

78 kuopa iš Piymoutb, Pa.
Dr. Joh. Želvienė.

79 kuopa iš Springfield, lll.
Vinc. Černauskas, Jon. Žvingilas. 

92 kuopa iŠ Courtney, Pa.
Dom. Lekavičia.

103 kuopa iš Jobnston City, III. 
Ant. Bajoras.

109 kuopa iš Cbicago, III.
Petras Jaukštys, Ant. Kriščiūnas, 
Mat. Palionis, Mot. Meldažis.

110 kuopa iš Ladd,'Ill.
Jadvyga Juozavitienė.

Viso — 60 delegatų.
Priėmus mandatus ir peršaukus delega

tus kilo tuojaus ginčai apie priėmimą 86 kuo
pos delegatų, nes, sulyg paskutinės atskai
tos, jų esą perdaug, taigi — jie nelegališkai 
išrinkti. Vienok konstitucijoj nieko nėra 
minėta, ar dėlegatus sulyg paskutinės atskai
tos rinkti ar pagal skaitlių pilnų sąnarių, 
esančių laike rinkimo. Po ginčų delegatai 
pripažinti už legališkus ir nutarta, dalyką ant 
toliau sutvarkyti. Taigi, ko turi kuopos lai
ke rinkimų laikytis: ar skaitliaus sąnarių ar 
paskutinės atskaitos.

Toliau buvo skaitymas Waterbury’o ne- 
oficijališkos kuopos rezoliucijos, prisiųstos 
per ,,Lietuvos” redaktoriaus, p. Šerno, ran
kas. Po rezoliucija pasirašę 141 sąnarys ne- 
pripąžysta J. Tarailą ir A. Povilaiką legali- 
škai išrinktais delegatais. Po diskusijų mi
nėti delegatai pripažinti legališkais ir rezo
liucija atmesta.

Po segimui delegatystos ženklelių, Cen- 
trališkas sekretorius, J. Žemantauskas, per
skaitė protokolą XX seimo, kuris tapo dele
gatų patvirtintas. Toliau, minėtasis sekre
torius, perskaitė metinį bėgį S. L. A., kuris 
skamba š’teip:
„XXI-mam SEIMUI S. L. A. RAPORTAS 
NUO CENTRALIŠKO SEKRETORIAUS.

„Į trumpą laiką po XX seimui buvo 
gauta „biH*a” nuo p. P. Mikolainio dėlei ap
mokėjimo jam lėšų kelionės ant XIX ir XX 
seimų abu 134,10, bet, centr. viršininkai, ati
dėjome nusprendimui XXI-mo seimo, dėl
to, kad P. Mikolainis galėjo tų lėšų pareika
lauti ant buvusio XX-to seimo, teip lygiai, 
kaip ir Įriti tame reikale pasielgė. *,

„Kad išleistojas laikraščio „Vienybės 
Lietuvninkų”, kuris per XX seimą buvo pa
liktas ant tolinus organu S. L. A., p. J. J. 
Paukštis atsisakė talpinti- „V. L.” vardus 
naujai prisirašiusių sąnarių, todėl toki buvo 
talpinami atskaitose.

„Apie pargabenimą iš Prūsų į Suvieny
tas Valstijas liekanų Paryžiaus Parodos, bu
vo kelis kartus rašyta p. M. Zauniutei, bet 
pasiliko be pasekmės.

„Prova su S. L. R.-K. A. pasiliko už
baigta taikos kuliu, kurio rezultatą praneš 
seimui S. A{c prezidentas p. J. Taraila, 
kariam provos komisija suteikė susitaikymo 
dokumentus, Trova nuo užvedimo iki už
baigimui kaštaverkpie 81010.54, išėmus gau
tus nuo priešininkų 3300, tai tikrai kaštavo 
3710.54. pi p

* „Komisija užvedimui sistemos vedimo 
knygą, susidedanti iš: P. Bierštono,V. Luko
ševičiaus i?Dr. Želvienės — jų neparupino.

„Pagal, patarimą XX seimo, A. Vištaliui 
pasiliko išmokėta pašelpos 360. Platesnę 
žinią apie padėjimą A. Vištaiiaas, tikiuosi, 
praneš komisija. 1

„Buvo atspausta 1,000 egz. konstitucijų 
vaikų skyriaus, 4,000 blankų siuntimui duo
klių, 5,000 saparystės paliudyjimų ir 2,000 
aplikacijų. Šios, paskutinės, jau išsibaigė.

„Visokį išmokėjimai pagal nutarimą XX 
:eimo atlikta ątsakančiame laike, vien neap
mokė ta p. T. Paukščiui 311,00 už dingusius 
ant pačto ženklelius, dėlto, kad tų pinigų ne
buvo užrašyta pribuvime.

„Pilnų posmertinių po $150,00 išmokėta 
13, taigi — 36,450,00 ir po Motiejui Lukoše
vičiai, sąnariui 88 kuopos, Brooklyn, N. Y. 
pusę posmertinės, 375,00, (nes pusė buvo iš
mokėta jam gyvam), po Petrui Kanapinskui, 
ianąriui 24 kuopos, Glen Lyon & Wanamie, 
Pa., 375,00, Ipusė jam išmokėta pirmiaus) 
ir po Florui černauckui, san. 35 kuopos, 
Wilkes Barre, Pa., išmokėta 3112,86, kurio 
dar kasoje S. L. A. pasiliko 337,14. Labu 
posmertinių išmokėta 36,712,86.

,,Išmokėjimai posmertinių atidėta dėlei 
nusprendimo XXI seimui po myriui šių sąna
rių:

1) Juozapo Jonio, sąnario 58 kp., Hud- 
son & Maynard, Mass.

2) Petro Lutkaus— 29 kp., Westville, 
III.

3) Onos Končienės — 4 kp., Lošt 
Creek, Pa.

4) Marės Žurinskienės— 50 kp., Jersey
City, N. J. •>.

5) Bronislavo Dabkevičiaus — 1 kp., 
Edwardsville, Pa.

6) Antano Andriulaičio — 11 kp., VVater
bury, Conn. ir

7) Jono Vitkaus — 30 kp., Scranton, 
Pa.

“ „Paveldėjai- posmertinės šio paskutinio 
sąnario turi tiesą gauti, bet, kad negauta do
kumentų, pinigai liekti kasoje S. L. A..

„Norint, iš eilės, paskutinis numeris 
kuopos yra 128, bet išėmus išnykusias 7 kuo
pas, S. L. A. tari kuopų - - 121
pilnų sąnarių - ) - - - • 5391
suspenduotų ..... 425
vaikų skyriais pilnų sąnarių - - 164
suspenduotų ..... H

l'Latni .... .611$
„Paskutinį feertainį išbraukta (labu 

abiejų skyrių? - - - - - 822
XX seimas turėjo kuopų labu - - 102
„ „ „ sąnarių labu - 5.082

Tiagi XXI seimas turi daugiau sąnarių už
XX seimą - - - 1.030

XX seimas pinigų turėjo - 316.471.06
XXI seimas pinigų turi • 321.522.78
Taigi daugiau už XX seimą ant 35.051.72
Nuo XIX iki XX seimui labu išmo

kėta - - - - 36.068.93
Nuo XX iki XXI seimui labu išmo

kėta . ; - - - 810.072.63
Taigi paskesniame perijode išmokė

ta virŠiaus už pirmąjį ant 84.003.70 
„Nuo XX iki XXI seimui pri

buvo: ‘
Ant „Tautiškų reikalų” - - - 8754.42
Užlaikymui administratijos - - 3817.28

Labu - - - 81.571.70
Jonas Žemantauskas.”

Paskirtas komitetas peržiūrėjimui centr. 
sekr. ir kasieriaus knygų: A. Ramanauckas, 
A. J. Povilaika, J. Aleksandravičia, J. Sa
muolis ir A. Audėjaitis, išdavė sekančią at
skaitą:

Išrinktais tapo'diduma, slaptu balsavi
mo:

Pir m sėdžiu —- Pius W. Birštonas;
Jo vietininkas-— M. J. Damijonaitis;
I raštininku — Jonas Ilgaudas;
II rašt. — A. Ramanauckas.
Presos .komitetas, išrinktas paprastu 

balsavimu:
A. Olševskis,
J. Aleksandravičia, 
Pr. Golubickas.
Maršalkoms:
A. Bijanskas,
J. Kurila.
Skaitymui laiškų:
V. Jokubinas, 
A. Audėjaitis.
Užėmus komitetams vietas, padaryta 

pertranka 10 minntų.
Po pertraukai tapo aplaikyta dovanos: 

vainikas iš gyvų kvietkų su įrašu „XXI sei
mui S. L. A. 36 kuopa” ir lyra iš gyvų kviet
kų su įrašu „XXI seimui S. L. A. Dr. V. Ku
dirkos Giesm. Dr-stės”. Už dovanas ištarė 
seimas širdingą ačiū. Tada buvo kalba B. 
BaleviČraus, moksląeivio Vai para iso Univer
siteto apie žmogaus išsivystymą, jo protą ir 
apie naudą mokslo, kuri traukėsi apie 15 mi- 
nutų. Po kalbai tapo priimti kuopų įneši
mai, atvežti delegatų ir atsiųsti tiesiog pačtu 
ant seimo. Kiekvienas tapo perskaitytas ir 
kožnas punktas seimo apsvarstytas. Įneši
mai skaityti nuo Šių kuopų: 2, 4, 7, 10, 11, 
18, 14, 15, 16, $), 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 
33, 84, 36, 88, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 55, 
58, 60, 66, 71, 74, 75, 78, 79, 82, 92, 94, 103, 
104, 105, 109, 110, 111, 115, 121, 124.

Užbaigus skaityti y vairius įnešimus kuo
pų, kilo klausimas apie atsiųstą rezoliuciją 
neoficijališką 11 kuopos iš VVaterbury, 
Conn.; po kuria pasirašę 141 kuopos sąnarys. 
Klausimas buvo: ar ją padėti prie visų S. L. 
A. dokumentų, ar priduoti oficijališkai kuo
pai, ar sugrąžinti raŠėjams, kurie seimau pri- 
vatišku keliu prisiuntė. Po ginčų didumu 
balsų nutarta, sugrąžinti rezoliuciją rašė- 
jams, tokiu-pat keliu, kokiu ji gauta, taigi 
per p. šerną. RaŠėjams rezoliucijos, vienok, 
reikia nusiųsti laiškas, dėl ko jų rezoliucija 
nepriimta, būtent: 1) kad nėra po rezoliuci
ja nė pusė kuopos sąnarių pasirašę. 2) kad 
šaukė susirinkimą savarankiškai, taigi, kad 
nereikalavo administratijos, kad ji antrą kar
tą susirinkimą Šauktų, užtai jų susirinkimas 
nelegališkas. Per tat jų rezoliucija tapo sei
mo atmesta.

Sesija II pasibaigė ant 6:15 vakaro.
I

SESIJA III.
Prasidėjo 9 vai. ryte. Peršaukimas de

legatų. Po to kilo protestas prieš delegatus, 
kurie drovisi nešioti delegatystos ženklą. 
Toliau, kad kiekvienas delegatas pribūtų sa* 
lėn ant paskirto laiko, o apie nepribuvusius, 
nutarta, pranešti toms kuopoms, kurių minė- 
,ti delegatai atsiųsti. Tada tapo skaityti lin
kėjimai, kas traukėsi iki 10:15. Vėliau, ko
misija sutvarkymui įnešimų,' Dr. J. T. Žel
vienė, J. Taraila ir Fr. Eismontas, išduoda 
raportą: koki įnešimai ir nuo kiek-kuopų. 
Įkėšimai šitie ir kiek kuopų-to reikalauja:

1) Posmertinę palikti tą pačią (reikalau
ja didžiosios kuopos) * 29 kp.

2) PaŠelpą ligoje (/ 13 kp.
x 3) Padidinti posmertinę 8 kp.

Tame skaitliuje: 4 kp. ant $200, 
* 1 kp. ant 8300, o kitos palieka 

ant seimo valios.
4) Įsteigimo „Prieglaudos Namo” 26 „
5) Padalyti posmertinę į skyrius 9 ,,
6) Padėti S. L. A. pinigus ant di

desnio -nuošimčio • 11 „
7) Paliuosuoti vaikus nuo tautiškų

centų 10 „
8) Viršininkams jokių dovanų ne

duoti ' ' 1 »»
9) Organo reikalauja 21 „

Tame skaitliuje: 12 kp. — savo 
organo, 5 kp. — „V.L.”, 1 kp.
— „Drb; Vii.”, 1 kp, .Keleivį.’

APYSKAITA
P1RŽIURETOJU KNYGŲ CENTR. Kom. SUS. L. A. PER XXI SEIMĄ, 

Chicaoo, III,, gegužio 26, 1906 m.

Pribuvimai
Nuo XX Seimo priėmė nau
jas Kasierius J. Skritulskas 
I. Bertainis •
II
III „
IV „_____________ ___

Inatojlmas T*utii. Valk» VU°
■ ir bertain. orntul. »kyriu« li»i_______ aama. knygai__imčial

8 c 8 c 3 c 8 c 8 c 8 c 3 c

2588.50 75.77 90.57 25.75 10.50 75
T'

2761.25 63.56 75.75 33.75 6.45 150.68
8310.00 1294.44 117.25 41.75 509.54 32.15 128.68
2990.50 137.93 93.75 180.75 58.07116.14

—1 ■ ” ■

16) Vaikų geležinis kapitolas 1 n

17) Siųsti delegatus ant seimų ap
mokant jiems lėšas iš Centrališkos S.
L. A. kasos 1 „

18) Gauti nuo geležinkelių kom
panijų pigiau tikietus važiuoti delega
tams ant seimų 1 „

19) Padaryti seimą į du metu 1 „
20) Parūpinti blankas 1 „
21) Konkursas poėtams 1 „
22) Tautiškus centus palikti 3 ,,

. 23) Moksląeiviams paskirti . 2 „
(viena — 8200, kita — $500).

24) Revoliucijai paskirti 13 „
Tame skaitliuje: viena — $1000,
kita — pusę tautiškų centų, o 
kitos palieka ant valios.

25) Vaikus palikti ant tų pačių iš-
!y«’i 1 „

26) Kur seimas? (Elizabeth, Phi-
ladelphia) 2 „

27) Viršininkams mokėti metinę
algą, ne nuo sąnarių 5 „

28) Reikalai Vištaliaus 2 „
29) Persikėlimo kortos nereika

lingos 2 „
30) Paskirti pusę tautiškų centų

organizatoriui 1 „
31) Assęssmentais mokėti 3 „
32) Aplikacijos nereikalingos 2 „
33) Kasierius turi būti renkamas 

ant trijų metų t * 2 „
84) Paskirti kiek „Mokslo Biu

rui” . < 3 „
35) Organizatorius reikalingas 5 ,,
36) Ligonius nesuspenduoti 1 „
37) tfad butų padaryta rubrika

gyventojų skaitymo blankose 3 „
38) Pertaisyti konstituciją (Skir

snį 3, par. 6) 2 ,,
39) Skundai ant P. Mikolainio 3 ,,
40) Duoti kuopoms tiesą pasidirb

ti sauvališkai susivienyjimo ženklelius 2 „
41) Kokia spalva lietuviškos vėlia

vos ir kokia jos išžiūra 1*,,
42) Sušelpimas, apsirūpinimas at

keliavusiais iš Lietuvos, kurie buvo 
persekiojami už kurstymą revoliucijos 2 „

43) Prašalinti šiokiu-tokiu budu
nesusipratimus 1 „

44) Pajudinti klausimą įsteigimo
Vilnjuje universiteto 1 „

45) Viršininkai turi daugiau dirbti 1 „
46) Laikymą seimo liepos mėne*

sin perkelti 1 ,,
47) Kasieriui ir sekretoriui nemo

kėti algų už suspenduotus sąnarius 1 „
48) Ką daęyti su sąnariais suspen

duotais 1903-04 m.-13 kuopos 1 „
Komisija peržiūrėjimui įnešimų su išta

rimu ačiū — atleista. Skaitymas protokolo 
pirmos dienos seimo, sesijų I ir II. Proto
kolas I sesijos su kaip-kuriais pataisymais 
užtvirtintas. ; Protokolas II sesijos neuž
tvirtintas — reikalauja pertaisymo. Po pa
taisymui užtvirtintas. (Protokolas čionai su 
pataisymais). Po to pradėjimas svarstyti 
kuopę įaešimns:

1) Apie posmertinę. Didumu balsų nu
tarta, kad liktųsi ta pati.

2) Apie gavimą daugiau nuošimčių už 
Sus. Liet. A. pinigus. Įnešimai — duoti 
pinigus ant nepajudinamo turto — atmesti. 
Didumu balsų nutarta, kad pinigus palikti 
ant to pačio nuošimčio, taigi, ant 3%.

Sesija III užsibaigė ant-12:15.

SESIJA IV.
Prasidėjo 1:30 po pietų. Peršaukimas 

delegatų. Delegatai nepribuvo šie: J. Alek
sandravičius, 36 kuopos (tapo atleistas dėf 
provos reikalų, bet vėliau pribuvo); J. Bag
džiunas, 36 kuopos. Tada seimas perėjo 
prie svarstymų tolesnių įnešimų:

3) Apie paliuosavimą vaikų nuo tauti
škų centų. Nutarta, palikti kaip buvo, bū
tent, kaip iki šiol vaikai nemokėjo tautiškų 
centų, teip ir ant toliau nemokės. (Jų mo
kama mokestis, 8*2,25 ant metų yra visa ber- 
taininė, arba kitaip sakant, vaikai moka dau
giau ant metų negu suaugę: suaugę moka 
82.00 ir 25c. tautiškų centų, o vaikai moka 
viso į posmertinės fondą 82.25 ant metų ir 
štai Šiteip: 75c. pirmos bertaininės, o kitas 
tris bertaininius po 50c., kas pasidaro 82.25.
Tie 25c. viršaus 82.00 nėra vaikų tautiškais 
centais, 4caip daugumas supranta, bet vien 
didesni“ pirma bertaininė). Nutarta, ištei
sinti kokiu-nors budu J.. Tarailą, Centr. 
pirmsėdį ir J. Žemantauską, Centr. raštinin
ką, nes jiems klaidingai užmesta, buk jie vai
kams tautiškus centus padarę, kas neteisin-

4) Dovanos virfioinkams. Vienbal- 
šiai atmestas.

5) Organas. Nabalsuota, kad reikalin
gas. Kyla klausimas: ar savas ar pasirinkti 
vieną iš lietuyiškų laikraščių ant tų pačių iš
lygų ką „V. Lietuvininkų.” Didumu balsų 
įsteigimas savo organo atmestas, Rinkimas 
organo slaptu balsavimu. „Lietuva” gavo 
33 balsus; „Darb. Viltis” — 10; „Vien. L.” 
— 5; „Keleivis” r- 7; „Vilniaus Žinios” — 
1. Didumu balsų nuskirta „Lietuva” už Or
ganą S. L. Ą., ką ji ir apsiėmė ant tų pač-'ų 
išlygų ką ir „V- L.”. S. L. A. turės „Lie
tuvoj” savo tam tikrą rubriką oficijališkiems 
raštams, reikalams; kita gi laikraščio dalis 
visiškai liuosa nuo S. L. A., t. y., ten gali 
talpintis visoki raštai apie S. L. A. įr po 
pseudonimais (slapyvardžiais), su tuom S. 
L. A. nieko rbendro neturi. Vardai naujų 
sąnarių, vienok, nesigarsins organe, bet vien 
atskaitoj.

6) Tautiški centai. Nubalsuota palikti 
kaip buvo.

7) Pašelpa ligoje. Visiškai atmesta.
8) Organizatorius. Nutarta, kad nerei

kalingas.

. 8 c 
16471.06 
2845.94 
3391.44 
5459.83 

^3427.14 
15124.35 
16471.06 
81595.41 
10072.63 
21522.78 

(13.20) 1091.31 
______ 20431.47

11650.25 1571.70 877.32 282.00 578.11 55 
Nuo XX Seimo 
Viso............... .
Nuo XX išėjo................... ..
Lieka pas Kasierių...............

Tame skaitliuje ant koh'onijos (prieglaudos namo) 
Susivienijimo be prieglaudos namo.... ...................
Nuo 20 liepos nuošimčių 266.16. Viso 279.86.

KOM’ITE^TAS: A. Ramanauckas, A. J. Povilaika, J. Aleksandravičia, Juozas 
Samuolis, Antanė Audiejaitis.

Sykių

&
l 
it

t9
I

Si

I. BertainiJI ii 
H 
III 
IV 
Viso

16 r aJ
1J8

PMOier- Po*mer. AlgMC. UA Popler* Kltokl,t«- Vi«o
tint Komlt. ipaudį irexped.

3461.10
1717.48
2676.28
2217.77

10072.63

1575.00
1072.86
2265.00
1800.00

< -
332.00
243.75
219.30

104.90
151.40
58/50
84.00

97.12
89.47
50.46
59.92

1252.08
160.00
83.02

273.85
6712.86

KOMFITETTAS: A. Ramanauckas, A. J. Povilaika, J. Aleksandravičia, Juozas 
Samuolis, Antanas Audiejaitis.

Komitetas'ištarė širdingą ačiū ir pagyrė 
centr. sekretorių už gerą knygų vedimą, kas 
labai palengvino komitetui peržiūrėjimo dar
bą.

Pirmoji sesija užsibaigė ant 12 vai..

SESIJA II.
Sesija 2 prasidėjo 1 vai. po pietų.

-10) Organas nereikalingas
11) Nedėti extra mokesčių
12) Centrališkas sekr. tari bati po 

kaucija
18) Apie Paryžiaus Parodos lie

kanas (nuomoniavimai)
' 14) Konkursas parašymui istorijos

4 
1

2

Sesija 2 prasidėjo 1 vai. po pietų. Po 
peršaukitnui delegatų, buvo rinkimas virši* 
ninku vedimai seimo.

15) Atspausti daugiau P, Kriau-
2

1



f

\ V“*

4
9) ųentr. sekr. kaucija. Nubalsuota, 

kad kaucija reikalinga. Didumas kaucijos 
nutarta — >500. S. A. moka už bondsą, 
kuris turi būti „Surety Bond".

10) Chicagos kunigai. Didumu balsų 
nutarta šešiems Chicagos kunigams, drau- 
džiusiems ant seimo pavieniams ar draugy
stėms dalyvauti, — išreikšti papeikimą. Pa
peikimą parūpins „Presos Komitetas".

11) Algos viršininkų. Didumu balsų 
nutarta, kad liktųsi tos pačios.

Pertrauka 10 minutų: nuo 3:30 iki 3:4b. 
Po pertraukai —skaitymas laiškų su auko
mis ir linkėjimais. Užbaigus tą, ištarė sei
mas aukautojams, atsistojimu, Širdingą ačiū. 
Tada priėjo prie reikalo pasiųsti telegramą į 
Torrington, Conn., nes laiške buvo paminė
ta, kad prisiunčia >20,00, vienok jų nerasta, 

. iš ko kilo nežinė. Komitetas apdirbimui te
legramo paskirtas J. Tareila; nunešimui 
maršalka. Po to prasidėjo svarstymai tole
snių punktų įnešimų.

12) Apie Vištalių. Reikalas tapo atidė
tas ant vėliau, kadangi paskirtoji komisija iš
duos kitoj sesijoj visą raportą.

18) Paryžiaus Parodos liekanos. Skai
tymas M. Sauniutės laiškų. Nutarta reikalą 
palikti ant Centr. kom. rankų; taigi Centrali- 
Škas Kom. turi sužinoti, kiek jų da yra ir ar 
apsimoka jas pergabenti Amerikon, ar geriau 
palikti Europoj.

14) Istorija S. L. Ą. ir jos konkursas. 
Nubalsuota paskirti konkurso >50,00 parašy
mui S. L. A. istorijos.

15) Prieglaudos Namas. Kalbos, aiški
nimai ir svarstymai apie jį. Po ilgų svar
stymų nutarta nupirkti žemę, kaipi kolioniją 
ir ant jos statyti Prieglaudos Namą. Pirki
mas žemės, vienok, atidėtas ant nepaskirto 
laiko. Tolesni reikalai Prieglaudos Namo 
atidėti ant V sesijos.

<f6) Moksląeiviai. Atidėtas.
17) Revoliucijos reikalas. Atidėtas.
18) Atspaudinti daugiau P. Kriaušaičio 

gramatikų, 
prikergimu 
autoriaus, 
trotypiškas
tas ne perdaug brangiai atsieitų. Išpildymas 
to paduotas ant Centr. komiteto rankų.

19) Persikėlimo kortos. Didumu balsų 
nutarta, kad persikėlimo kortos turi liktis, 
bet jų formą reikia pagerinti.

20) Apie rubriką lietuvių į gyventojų 
skaitymo blankas. Nutarta atsišaukti į Cen- 
zaus Biurą, kad tas skaitytojams duotų pata
rimus, instrukcijas kaslink užrašymo lietuvių 
į skaitymo blankas, t. y., kad skaitytojai už
rašytų lietuvius lietuviais, o ne kitataučiais.

21) Klausimas aplikacijų. Po ilgokų 
svarstymų didumu balsų nutarta, jog jos ne
reikalingos, bent ant šių metų.

Sesija užsibaigė ant 6:20.

sirtšymo mokesties: nuo. 10 metų iki 40 m. 
— 50c. ir pirmos bertaininės’ mokestięs 50c.> 
iš ko sykiu pasidaro >1.00; nuo 40 iki 50 mė» 
t<| — >1.5pjstojimo mokesties ir 50c. bertai*, 
mnės, taigi sykiu — >2.00." Pertaisymas 
turi būti padarytas protokole ir atskaitoj.

23) Draugysčių reikalai. Atmestas.
24) Rinkimas viršininkų australišku bu- 

du. Po ilgų besiginčijimų, didumu balsų 
nutarta, kad būdą viršininkų rinkimo palikti 
kaip buvo.

Skaitymas telegramo iš Torrington, 
Conn., kuris išaiškina, kad laiške minėti pini* 
gai pasiųsti Ceutr. kasieriui, J. Skritulskui, 
New Britain, Conn., bet tik pasivėlinta su 
jų pasiuntimu dėlko kilo nežino kur jie yra.

Sesija užsibaigė ant 12 vai..

Raportas knygių, ypatiškai į seimą nc- 
pribuvusio, knriWP»4^«

Nutarta atspausti iki 5000 su 
syntaksio, kurį reikia gauti nuo 
Spaudinant verta padaryti elek- 
ar stereotypiškas platas, jeigu

- SESIJA V.
Prasidėjo 9 vai. ryte. Peršaukė delega

tų. Pribuvo vienas delegatas, Jonas Di- 
minskas iš 74 kuopas. Skaitymas protoko
lo III ir IV sesijų. Protokolas abiejų sesijų 
vienbalsiai priimtas. Skaitymas linkėjimų 
ir kaip-kurių telegramų. Po to skaitymas 
atėjusių tuotarpu nuo kuopų ir nuo pavienių 
ypatų įnešimų. Įnešimai buvo nuo šių kuo
pų: 31, 37, 44, 51, 52, 57, 69, 73, 83, 85, 101 
ir 112 ir V. Kauno. Po to pereita ant svar
stymų reikalų atidėtų nuo sesijos IV.

Pirmiausias reikalas — Prieglaudos Na
mas su kolionija. Didumu balsų nutarta iš
rinkti tam tikrą komisiją iš penkių ypatų iš 
yvairių Amerikos kraštų, kur daugiausiai lie
tuviai apsigyvenę. Šitos komisijos užduočia 
yra — apžiūrėti žemę kur geriausiai butų ga
lima įtaisyti kolionija su Prieglaudos Namu. 
Tada tapo duntL įnešimai iš kokių valstijų 
rinkti komisiją. Nutarta rinkti iš Illinois, 
Fennsylvania, Massachusetts, Connecticuit 
ir Ohio-Michigan distriktų. Ant Illinois di- 
strikto, apimančio šias valstijas: Illinois, In
diana, Missouri ir Wisconsin, didumu balsų 
išrinktas į komisiją iš 36 kuopos Fr. Golu- 
bickis. Ant Pennsylvania distrikto, apiman
čio šias valstijas: Pennsylvania, Maryland, 
Deleware, V irgi n ia ir West Virginia, didumu 
balsų išrinktas Pins W. Birštonas iš 23 kuo
pos. Ant Massachusetts distrikto, apimančio 
valstijas: Massachusetts, Vermont, New 
Hampshire ir Maine, didumu balsų išrinktas 
Petras Lazauskas iš 32 kuopos. Ant Con
necticuit distrikto, apimančio valstijas: Con
necticuit, New York, New Jersey ir Rhode J 
Island, vienbalsiai aprinktas Jonas Tareila if* 
11 kuopos. Ohio-Michigan distrikto,
apimanti 
sų išri 
Minėtoji 
kuopų, žemę ir ie kiekvieną žemės
plotą visuomenei par S. L. A. organą. Va
žinėjimus darys vien tuomet, kada komisija 
nuspręs tą reikalingu esant; o visa komisija 
•usivažiuos vien labai svarbiame atsitikime. 
Abelnai, komisija turi stengtis kuomažiausiai 
lėšų padaryti. Visos lėšos bus apmokamos 
iš fondo, esančio tam tikslui. ■ Reikalas, ko
kį žemės plotą užimti ir kokią žemę, palikta 
ant komisijos rankų. Kolionija, vienok, su 
Prieglaudos Namu bus rengiama ten, kur vi
suomenė nutars.^ Beto, komisijos užduočia 
yra — apžiūrint žemės plotą, apžiūrėti ir 
kiek jis augšČio virš jūrių paviršiaus, koks 
drėgnumas ir, abelnai, koks klimatas. Gei
stina, kad klimatas butų maždaug panašus 
Lietuvos klimatui.

Toliau paimti apsvarstymui likę punk
tai įnešimų.

22) Pataisymas konstitucijoj, 8 skirsny j, 
paragr. 6. Ta vieta konstitucijoj skamba ši
teip: „.... užmoka prisirašymo mokesties ir 
sykiu pirmąją bertaininę: nuo 10 metų iki 40 
metų >1.00; nuo 40 metų iki 50 metų >2.00." 
Turi būti atitaisyta Šiteip: „....užmoka pri-

didumu bal- 
zl kuopos, 

su* prisidėjimu

SESIJA VI.
Prasidėjo 2 vai. po pietų. Peršaukimas 

I* delegatų. Delegatai pribuvo visi. Skaity
mas vieno linkėjimo, o potam tolesni svar
stymai įnešimų.

I . .25) Kasierių rinkti ant trijų metų. Bal
savimas: a) palikti posenovei — 12 balsų; 
b) rinkti ant dviejų metų — 30 bal.; c) ant 
trijų metų — 3 balsai. Taigi nubalsuota 
rinkti ant dviejų metų. Nutarimas liekasi 
vien protokole, nemainant konstitucijos, — 
tas tiekti kaipi išbandymu.

26) Paskirti >300.00 Mokslo Biurui. Nu
tarta atidėti ant tolesnio laiko.

27) Skundai ant P. Mikolainio už sukė
limą ermyderių Bostono S. L. A. kuopose. 
Po diskusijų nutarta: parašyti P. M i kolai - 
niui laišką su pasergėjimu, kad daugiau to
kių ermyderių ir nesusipratimų tarpe S. L. 
A. kuopų nekeltų.

28) Perkėlimas laiko seimo. Didumu 
balsų nutarta, kad palikti posenovei, t. y. — 
apie „Decoration Day."

29) Apie tiesą, kad kuopos galėtų sau- 
valiai pasidirbti S. L. A. ženklelius. Po 'I 
apsvarstymo, didumu balsų, nutarta, palikti 
kaip dabar yra; taigi kuopos ims visada iš 
centr. kasos ženklelius. Teipgi nutarta pa
daryti ženklelius moterims su išilgine špilka. I 
nubalsuota padirbdinti ženklelius trijų sky-

I rių: pirmo skyriaus 
j trečio — >1.50.

30) Klausimas: 
—T spalva ir išžiūra;
Kom. rankų. Centralinis Komitetas turi iš 
istorijos ištirti, kokia spalva ir kokia išžiūra 
lietuviškos vėliavos.

31) Apsirūpinti apie atkeliavusius iš Lie
tuvos, priverstų prasišalinti iš tėvynės už kė
limą revoliucijos. Didumu balsų nutarta klau
simą visai atmesti.

32) Spausdinant konstituciją patalpinti 
joje visus nutarimus iš protokolų, pradedant 
nuo XVII seimo. Didumu balsų nutarta vi
sus nutarimus nuo XVII seimo tolyn patal
pinti konstitucijoje, žinoma, tiktai tuomet, 
kada konstituciją išnaujo parsieis spausdinti.

| . 33) Klausimas sulig universiteto Vilniu
je didumu balsų liko atidėtas ant toliau.
- 34) Sulig pasirašymo po certifikatu pir
ma gavimo posmertinės nutarta, kad reikia 
pirma po certifikatu pasirašyti, o tąsyk tik 
bus išmokama posmertinė, kaip tas yra daro
ma visūr.

35) Dėlei klausimo suspendavimo ligo
nių^ ir ilgai esančių be darbo likosi nutarta 
palikti tą po senovei, teip, kaip buvo.

36) Uždėjimas mokesties 5c. ant kožno 
sąnario apmokėjimui iškašČių siunčiamiems į 
seimus delėgatams likosi atmestas.

37) Susižinojimas su geležinkelių kom
panijoms dėl išgavimo nuo jų numažintų kai
nų tikietų važiuojantiems ant* seimo dele
gatams tapo pavestas Centr. Į<om.

38) Laikymas seimo kas du metai atme
sta. >

39) Peržiūrėtojais knygų skirti iš arty- 
mesniųjų, palikta po senovei.

40) Budas rinkimo aukų prieglaudos na
mui su kolionija palikta Centr. Komit.

41) Priimtas įnešimas paskirti konkursus 
rašėjams lietuviškų poezijų ir kompozitoriams 
lietuviškų me)iodijų:už geriausią tautišką po- 
ėziją >50 ir už geriausią meliodiją >50. Pini
gai turi Puti imami iš tautiškų centų.

42) Dėl klausimo, ką daryti su sąnariais 
13 Kuopos, suspenduotais 1903-04 m., kaip 
Centr. Sekr. paaiškino, už nemokėjimą tau
tiškų centų, didumu balsų nutarta visiems są
nariams S. L. A. suspenduotiems už tai 1903 
—04 m. atleisti. Čia pat kilo klausimas apie 
vaikų skyrių. Perskaičius ta skyrių iš konsti
tucijos, tapo nutarta: vaikams suspenduo
tiems dėl 25c. pranešti, kad turi tą užsimokė
ti, kadangi tie 25c. nėra tai tautiški centai, 
tik didesnė pirma bertaininė mokestis (žiur- 
rėk platesnio paaiškinimo protokole, sesijoje 
IV., punkte 3. Rašt.). Be to nutarta, kad 
kiekvienas sąnarys turi užsimokėti tautiškus 
centus drauge su pirmąją bertainine sausio 
mėn.; to sąnariui negalint padaryti kuopos 
administracija neprivalo imti nuo jo nė ber- 
taininės mokesties.

43) Dėl sumanymo rengti knygynus ka
lėjimuose ir mokyklose didumu balsų nutarta 
atsišaukusiems knygynams paaukauti po ke
lis egzempliorius iš savo knygyno ir atsišauk
ti į T. M. D., kad ir ji rengiamiems knygy
nams suteiktų po kiek iŠ savo išleidimų.

Pertrauka 15 minutų, nuo 4:15 iki 4:30.
Po pertraukai prasidėjo visoki raportai 

nuo įvairių komitetų.
Pirmiausiai buvo paimta gvildenti reika

lai Vištaliaus. Komiteto sąnarė D-r ė L T. 
Želvienė skaitė laišką iš direkcijos beprotna
mio Buenos Aires, tilpusio organe „V. L."; 
po to skaitė laišką A. M. Zeitchaus, pasisiū
lančio važiuoti Argentinon, ir V. Ambrazevi
čiaus, tilpusį orgaoe ,,V. L.". Nutarta likosi 

- komisiją atlessti ir jai širdingą ačiū pasakyti už 
darbavimąsi; Vištaliui pašei po s siųsti tiek jau, 
kiek lygšiol buvo siunčiama, t. y. po >5 kas . 
mėn.. arba >60 per metus

— 25c., antro — >1.00,

kokia lietuviška vėliava, 
— atidėta ant Central.

Atskarti Knygiaus.
HPBobtrin. Mass, gegužio 28. 1900.

XXI Seime S. L>?A.: begalėdamas pribūti ant 
seimo, nors trum pa9praneš* apie stovį knygų. Kny
gos nuo Paryžiaus myodosjdabar esančios po globa p. 
Sauniaus Tilžėje, rgiaups^iki šiol nėra dar prisiųs
tos, nors po kelis kartus visas Centr. Kom- B. L. A. 
siuntė meldimą parrtbstt Knygas. Pora atsakymų ga
vome, kuriuose globėjai tdlunasi, buk jie neturį laiko 
prirengti jas siantimto/t ? «

Gramatikos stovj pas kasierių p. Skritnlską; kiek 
jų ten yra, tai aš nešąli u pasakyti ten nebūvąs.

Atimtos knygos nuo S L- R. K. yra dabar pas 
mane, kurių skaitlių čiort-’jėrtsiunčiu. Iš Šito skait- 
liaus yra parduota p. J. J. ^Paukščiui 130 egzemplio
rių su 50 nuošimčiu sęlyg aptarimo Centr. Komiteto.

Mano apskaitymas su paduotuoju apskaitymu ii 
Plymoutho, Pa. nesūsliaikd. bet aš kitokio išaiškini
mo negaliu duoti, kaip tik kad aš perskaičiau su atida

Butu gerai, jeigu nutartumėte, kaip šitos knygos 
dalyti S.L.A. sąnariams. Butų gerui nors po dvi Šitų 
knygučių apdaryti ir palikti Jas knygyne ant visados 
8. L. A. Ar nereikėtų knygas-apdrausti (įtraukti į ugne- 
vąj!

M. PalUnsviČia, knygius.

Knygo* priimto* nuo S.L.R.K. ko
vo, lW!n>. Antroj* koliumnoj* *k»itll- 
nėn parodo kiek U priimi**.M. F.

1 Konradas Valenrodas
2 Kražių Skerdyne
3 Europos istorija -*
4 Chrestomatija
5 Kun. A. Burba
6 Diedai Gražina
7 Petras Žemaitis
8 Gipsinis Jotis
0 Kuomi žmonės gyvena

10 Jonas iš Kempė*
11 Naktis
12 Lietuviai Amerikoje
13 Budas senovės Lietuvių
14 Kelionė į Europę
15 Položenie lltovskavo naroda
16 Pajauta
17 Kristijono Duonelaičio raštai
18 Dirva
19 Rankvedis senov. istorijos

Padėjimas Lietuvių tautos 
Dogma tas apie pragarą 
Prieš religiją 
Tėvynės t •

Naktis

r

20
21
22

<27fcWOhrukita 
1006 7801 ‘ 
603 604 
723 7*23 lygiai ' 
330 327 truk.ta 
319 296 I 
20)221 

180 180 
90 
50 
54 
85 

185 
90 
20 
15 
25 
12 
25 
20 
10 
56

trūksta 
perdaug

trūksta

03

38 
220 

1

3 
23 
21

lygiai 
trūksta 
trūksta 

M lygiai 
perdaug 
lygiai * 

lygiai
10 trūksta 
25 lygiai
12 lygtai 
25 lygiai
0 trūksta 
6 trūksta 

56 lygiai

83 
41 
r* 
97 

1S<( 
90 
20

7
9

12

0

14

Raportas buvo priimtas.
Toliam ėjo raportas kasos globėjų, kuris 

I didumu balsų buvo priimtas.
Raportas komiteto provos reikalų po per

skaitymui oliciališko rašto angliškoj kalboj,, 
kuriame buvo paduotos išlygos susitaikymo 
S. L. A. su S. L. R. K. A. provos komisiją 
didumu balsų nutarta atleisti.

Perskaičius savo raportą komitetui ratai- 
symo knygų S. L. A. nutarta palikti tą pačią 
ant toliau ir uždėjo ant jos pareigą parūpinti 
knygas per tris mėnesidi.

Galinus ėjo raportas spaudos komiteto ir 
skaitymas laiško nupeikiančio šešis lietuvius 
kunigus Chicagos. Laiškas didumu balsų bu
vo priimtas ir likosLantarta pdtalpinti organe 
su pažymėjimu perspausdinti kitiems lietuvi
škiems laikraščiama ir atkartoti jį protokole. 
Laiškas tas teip skamba:

Kadangi Šeši .Chicagos lietuviški kuni
gai: M. Krawczunas, N. J. Lukoševičius, 
A. Skrypka, A. Petraitis, E. Steponavičia 
ir Ambrazaitis viešai pasikėsinę kenkti Su- 
sivientjimtfi LiefJ'* Am., stengėsi suardyti 
XXI Seimo apvaikvaikŠčiojimą, drausdami 
lietuviams i! sakyklų ir speciališkais cirku- 
liorais imti dalyvumą seimo apvaikščiojime 
ir jo posėdžiuose. (

Kadangi jie (aukščiau minėti kunigai) 
tuose savo cirkulioruose apjuodino vardą, 
ir garbę Sus. L. A., pasakydami, jog rasi- 
važiavę į seimą Susivienijimo delegatai nie
kina katalikiškus kunigus, bažnyčią ir šv. 
Tikėjimo dogmas, kas nėra teisybe, nes S. 
L.A. neužsiima reikalais nei kunigų, nei 
bažnyčios, nei tikėjimo ir užsiimti jais ne
galimą aiškiai rodo ir patys S.L.A. įstatai 
(žr.Skirsnys 2, §6: „Visoki tikėjimiški gin
čai, už tikėjimą ar prieš tikėjimą neturi bū
ti keliami tarpe sąnarių S. L. A.");

Kadangi kunigai, pažindami S. L. A. 
įstatus, žinodami jo mierį ir uždavinį atbu- 
lai perstato juos žmonėms, idant tuomi at
grasinti lietuvius nuo S. L. A. ir tuomi ap- I 
silpninti patį Sus. L. A. ir stabdyti jo pir 
mynžengystę.

Todėl XXI Seimas S. L. A., laikytas 
Chicagoje 28, 29, 30 ir 31 dieną gegužio, 
apsvarstęs Šitą netikusį musų kunigų darbą, 
nutarė išreikšti jiems papeikimą kaipo pik- 
čiausiems lietuvių nevidonams, ardytojams 
jų vienybės ir stabdytojams pirmynžengy- 
bės ir gerovės lietuvių tautos,

Tegul šituos kunigus pažyšta kiekvie
nas lietuvys kaipo pikčiausius savo priešus 
ir išgamas savo tautos, ardytojus žmonių 
gerovės ir vienybės. Tegul kiekvienas su- . j 
pranta, jog šitie kunigai trokšta lietuviams 
pražūties; jie nori turėti juos savo vergais, 
kaip ir kapitalistai kad kitados vergais lai
kė negrus, apsieidami su jais kaip su gyvu
liais ir pardavinėdami juos ant rinkų. Už 
šitą tai nasibiaurėtiną darbą XXI Seimas I 
Sus. Liet. Am. i^įąria ^jems kunigams savo 
paniekinimą. d t: *

SESIJAWII.
Prasidėjo 9 val^rytų^ Peršaukimas dele

gatų, Delegatai pribuvo visi. Tada skaid
mas laiškų, su linkėjimais, tarpe kurių bu
vo ir kun. J. Žilinsko, garbės sąnario, 
S. L. A. su nauju g]žmyįymu. Užmanymas 
šitas: padirbdinti jokius 25000 aluminių, 
dolierio didumo medalių<natminimui revoliu
cijos ir pardavinėti<įhos ifciekvieną po >1.00, 
o pinigus siųsti rė*oliūCtjos fondui. Pats 
užmanytojas prižaJtf 129' išparduoti ir pini
gus išviršaus prisiųsti, kas uždengtų pada
rymo medalių lėšas. Užmanymas priimtas, 
bet jo svarstymas atidėtas ant toliau.

Skaitymas protokolo sesijų V ir VI.' I 
Protokolas — vienbalsiai priimtas.

Posmertinės:
Nutarta, velionės Onos, Končienės, sa 

narės 4 kuopos, posmertinę išmokėti, nes 
Čia ne velionės kaltė, bet kuopos sekreto
riaus. Kuopoms gi YiNtM’ duoti pasergėjimus,

kad vestų yį^da reikalus atsakančiai, tuomet 
Į nepasidarys klintys su posmertinėmis.

Nutarta, išmokėti pusė posmertinės Si- 
manui Anckaičiui, sąnariui 28 Čios kuopos. 
Mat, jam angliakastynėse vieną koją sutra- / 
Škino.

Kaslink prašymo Antano Urzy, pašelpti 
jį, tai tas atidėtas ant Centr. Komiteto ran
kų. Šitas turi reikalą gerai ištirti, nes jis 
vienas teatsišaukė, be jokių paliudijimų kuo
pos; sakosi prigulys prie 88tos kuopos.

Nutarta, užklausti Franciškų Gudišau- 
ską, sanarį 121 kuopos, ką. jis reikalanja: ar 
pusę posmertinės ar pašelpą. Jeigu po
smertinę, tai bus ji jam išmokėta, bet 
jeigu pašelpą, tai tegul atsišaukia per or
ganą į S. L. A. sąnarius; ištirti dalyką tu
ri C. Kom.

k Nutarta, išmokėti pusę posmetinės Rai
niui Andriui, sąnariui 66 kuopos, džiovos 
sunaikintam.

Nutarta, išmokėti visą posmertinę Kazi
mierui Kilikevičiui, kadangi žmogus teip 

I kaip ir miręs. Draugystės ženklas sugražin
tas, vien turi po juom pasirašyti.

- Dalykas Rafolo Stankevičiaus, sąnario 
.£3 kuopos, atidėtas-ant Centr. Kom. ran
kų, kad tas dalyką gerai ištirtų; jeigu rei
kalas butų, tai gali jam pusę posmertinės 
išmokėti.

Diskusijos apie senus, sąnarius; kaip 
jiems išmokėti posmertinę.

Nutarta, Veronikai Vaičaitienei, sanarei 
11 kuopos, išmokėti pusę posmertinės, ka
dangi ji jau labai sena.

Nutarta, su reikalu Juozapo Jonio, są
nariu, 58 kuopos, padaryti šiteip: Draugy
stei šv. Juozapo, prie kurios minėtas są
narys prigulėjo, užmokėti bilas, o kas lie
ka nuo posmertinės, išmokėti jos dukteriai, 
esančiai Lietuvoj, kada ta pareis į pilnus 
metus ar apsives.

Skaitymas dviejų linkėjimų.
Nutarta, reikalą apie posmertinę Petro 

Lutkaus, sąnario No. 4272, atidėti ant 
Centr. Kom. rankų.

Nutarta, Marei Žiurienei, No. 4, išmo
kėti visą posmertinę.

Nutarta, Bronislavo Dobkevičiaus po
smertinę neišmokėti, kadangi velionis jau 
džiova sirgdamas į S. L. A. prisirašė, taigi 
nelegališkai.

Nutarta, Antanui Andrulaičiui, sąnariui 
11 kuopos, išmokėti visą posmertinę.

Nutarta, J. Vitkaus posmertinę tik tjio- 
met išmokėti, kada bus atsakanti dokumen- . I 
tai pristatyti.

Svarstymai apie bilas.
Bilą P. Mikolainio, ant >34.10. už va

žinėjimus ant XIX ir XX seimų išduoti ra
portą kaipo provos komisija, atmesta didu
mu balsų, nes P. Mikolainis, ant abiejų 
seimų buvo atsiųstas-kaipo delegatas kuo
pų, o ne specijaliŠkai važiavo, už ką, žino
ma, užmokesties reikalauti negali. Beto, 
P. Mikolainis, atvirai ant XX seimo paša- j 
kęs, kad visi išleidimai provos reikaluose 
jam apmokėti, ir daugiau nieko nereikalau
jąs. Kita vėl, P. Mikolainis turėjo jau XX 1 
seimui paduoti bilą, o ne laukti XXI seimo.

Nutarta, M. Valentina vyčiui, provos 
Komisijos sąnariui, užmokėti jo bilą ant 
>23.35 . už sutrukimą ir važinėjimus išduoti 
raportą.

Nutarta, užmokėti J. Tarailos bilą ant 
>20.76 už stempas, popierą, expresą, ir tt.

Nutarta, užmokėti J. Tarailos bilą ant 
>159.20 už prezidentavimą ir kelionę į Chi- 
cagą ant XXI seimo.

Nutarta, užmokėti J. Žemantausko bi-' 
lą ant >25.00 už extra darbą S. L. A. (Ex- 
tra darbas buvo — išrašinėti sanarystos žen
klus sąnariams, ką senasis sekretorius, T. 
Astramskas, nebuvo padaręs.)

Nutarta, peržiūrėti visada Centr. sekr. 
darbą, atsitraukiant jam nuo vietos, idant Į 
ant toliau toki extra darbai nepasitaikytų.

Nutarta, užmokėti J. Žemantauskui al
gą už ketvirtą bertainį, išnešančią >128.91.

Nutarta, užmokėti Jonui Skritulskui, Į
algą už kasieriavimą nuo Kovo iki Gegu
žio, arba iki XXI seimui. >78.91.

Nutarta, užmokėti visiems peržiūrėto- ’ I 
jams knygų, po >3.00 už dienos darbą.

Sesija VII užsibaigė ant 12.10.

SESIJA VIII.
Prasidėjo 1:80 po pietų. Delegatai pri

buvo visi. Skaitymas skundų — atidėtas, o 
skundas, ant Chicagos lietuviškų muzikantų, 
kurieIMngėsi užkenkti S.L.A. XXI seimo ap- 
vaikščiojimui, atiduotas 86 kuopos valiai.

Skaitymas prašymo pastatyti paminklą 
J. Paukščiui, uždėtojui S.L.A. Nutarta pa
statyti jam paminklą už >50.00; pinigai imami 
iš posmertinių fondo.

Skaitymas atsišaukimo Kankinių Komite
to. Priimtas; nutarta, laišką tai ypatai sugrą
žinti, per kurią gautas, būtent Dr. J. T. Žel
vienei. *. Skaitymas laiško ,,Aušros" dr-stės. 
Priimtas, bet atidėtas iki parsieis dalinimas 
tautiškų centų.

Skaitymas prašymo moksląeivio Vinco 
Pasecko suteikti jam per keturis metus pasko
los po >100.00 kas metas, idant tokiu budu 
galėtų pabaigti mokslą inžinerijos.— Diduma 
balsų prašymas atmestas.

Skaitymas Mikolainio patarimų kaslink 
uždėjimo kolionijos su ‘Prieglaudos Namu. 
Nutarta paduoti laišką komisijai žemės apžiū
rėjimui.

Skaitymas antru kartu kun. J. Žilinsko, 
garbės sąnario S.L.A. laiško ir užmanymų. 
Užmanymai priimti ir išpildymas atidėtai ant 
rankų Centr. Komiteto.

Klausimas apie lietuviškas ^pravardes. 
Nutarta, kad apie tai labiausiai pasirūpintų 
kuopų sekretoriai.*

Klausimas apie mirusias kuopas: ar nr.

palikti, ar tą, mirusios kuopos numerį, duoti 
I naujai susitvėrusiai kuopai. Nutarta, palikti 

kaip yra, būtent, mirus kuopa — miręs ir jos 
| numeris; naujai kuopai to numerio negalima 

duoti, nes kartais užgimtų keblumai.
Svarstymai apie provos reikalus.
Nutarta, kad visokios bilos visada luitu 

I prisiunčiamos ant seimo, idant tokiu budu ap« . 
sisaugoti nuo neparankumų.

Nutarta surasti kuogreičiausiai protokolų 
I knygas. Centr. sekr. J. Žemantauskas, pri

žadėjo įrašyti į jas protokolą XX seimo, be 
| extra mokesčio.

Nutarta, įpirkti ugniavon (asekuruoti) 
S.L.A. knygas. Teipgi n u tirta apdaryti jų 
pe keletą egz. ir padėti knygyne. Nutarta, 

|. dubti knygas sąnariams už pusę kainos (pre
kės), platinimui po žmonis. Teipgi nutarta 

|. duoti po kelis egz. atsišaukiantiems knygy
nams.

Klausimas rinkimo delegatų. Nutarta, 
kad liktųsi kaip yra, žinoma, nepilnamečiai, 
vaikai neturi tiesos balsuoti.

Klausimas apie kuopų kasierių kauciją. 
Nutarta, kad liktųsi teip kaip yra, nes Sus. 
nesikiša į kuopų reikalus.

Nutarta didumu balsų, nemokėti posmer- 
tinės jokiam suspenduotam sąnariui, ar už 
bertainines ar už tautiškus centus, išimant at
sitinkančias klaidas.

Pertrauka 15 minutų; nuo 3:45 iki 4:00.
Po pertraukai paduoda 36 kuopa surink

tas aukas ant baliaus, viso >18.75, kurios pa
skirtos revoliucijos reikalams.

Skaitymas laiško (angį, kalboj) į arei vy
skupą Quingly, kuriame S.L.A. apskundžia 
šešis Chicagos lietuviškus kunigus. Laiškas 
priimtas.

Skirstymas tautiškų centų, kurių yra 
iš viso >754.42. Balsavimas buvo dvejopas: 
a) atimant >60.00 Vištaliui, paskirti visus 
tautiškus centus revoliucijai ir kankiniams — 
12 balsų; b) paskirstyti šiteip: >100.00 mok- 
sląeiviams, >210.00 Konkursams ir Vištaliui; 
>100.00 Prieglaudos Namui ir >344.42 revo
liucijai ir kankiniams — didumas balsų. Tai
gi, didumu balsų nutarta, kad tautiškus cen
tus visiems paskirstyti. Teipgi nutarta didu
mu balsų, nieko neduoti revoliucijai iš po
smertinių fondo.

Nutarta, laikyti XXII seimą Clevelande, 
Ohio.

Nutarta, kad visas S.L.A. turtas butų 
pas kasierių.

Nutarta, paskolinti iš posmertinių fondo 
>5000.00 be nuošimčių ant įrengimo kolioni- 
jos su Prieglaudos Namu, bet tiktai tuomet, 
kada bus reikalas.

Nutarta, palikti kasieriaus kauciją tą pa
čią, t.y. >80,000.00. Vienok kasos globėjams 
duota privilegija padidinti kasieriaus kauciją 
pagal reikalą.

Rinkimai Centrališeu Viršininku:
Kandidatai ant prezidento ir po kiek kas 

balsų gavo: P. W.Bierštonas — 28; J. Tareila ’
— 20; V. Jokubinas —13. Liekasi: P. W. 
Bierštonas— prezidedtu; J. Tareila — vice-

— prezidentu. (Delegatai ištaria atsistodami 
ačiū buvusiam Centr. prez., J. Tarailai).

Kandidatai ant Ceigr. sekr.: V. Jokubi- 
nas, M. J. Damijonaitis ir J. Žemantauskas. 
Pirmas rinkimas buvo nelegališkas, kadangi 
atrasta daugiau balsų, negu buvo delegatų. 
Antras balsavimas: M. J. Damijonaitis— 29 
balsus; J. Žemantauskas— 27; V. Jokubinas
— 5. Išrinktas M. J. Damijonaitis.* * '

Kandidatai ant kasieriaus: J. Skritulskas, 
A. Olševskis ir J. Skinderis. Balsavimas: J. 
Skritulskas — 32 balsu; A. Olševskis — 27; 
J. Skinderis —2. Kasierium liekasi J. Skri
tulskas. __-

Rinkimas knygiaus — vienbalsiai atsisto
jimu aprinktas senasis, M. Paltanavičia.

Kasos globėjais vienbalsiai atsistojimu 
išrinkti: A. Ramanauckas ir A. Povilaika.

Sudžia ant konkursų, tautiškos poėzijos 
ir lietuviškų meliodijų kompozicijos, vienbal
siai aprinktas, p. šernas, ,,Lietuvos" redak
torius.

Nutarta, užmokėti sekretoriams už darbą 
po >10.00.

Nutarta, už&okėti J. Žemantauskui už 
expresą >1.30.

Aukų viso prisiųsta ant seimo: (pagal pa
duotą rokundą) >449.78; (pagal laiškus) 
>443,99. Nutarta, nepaskirtas aukas padalyti 
per pusę: revoliucijai ir Prieglaudos Namui 
su kolionija.

Ant seimo buvo prisiųstas anonymiškas 
laiškas, bet jis netapo visai skaitytas.

Ištarta atsistojimu ačiū seimo darbinin
kams. Ištarta atsistojant „amžiną atilsį" mi
nimiems S.L.A. draugams. Ištarta atsistoji
mu ačiū 36 kuopai už* parengimą seimo.

XXI seimas S.L.A. užsibaigė ant 7 vai.

NAUJAI IŠRINKTAS CENTR. KOMITETAS S.L.A.
Prezidkntas — P. W. Biersztonas,

Sbenandoah, Pa.
Vice-prezidkntas — J. Tareila,

22 Star Street, Ansopia, Conn. 
Sekretorius — M. J. Damijonaitis,

3120 So. HalstedSt., Chicago, III. 
Kasierius — J. Skritulskas,

26 Broad St., New Britain, Conn. 
Kasos Globėjai:

A. Ramanauckas, 10 Henderson Street, 
Somervillė S ta., Boston, Mass.

A. Povilaika, 824 Bank Street, 
Waterbury, Conn. 

Knygius — M. Paltanavyčia,
52 B Street, So. Boston, Mass.

Seimo Komitetas:
P. W. Biersztonas, pirmsiais, 
Jonas UgaudūS, I raitininkas, ■
A. Ramanauckas, II raitininkas,

jf.
.•J

J



Iš Chieago, 111.
Aušros Vartų Paneles Šv. 

parapijoj, antWestside, atei
nantį nedėldienį, 1 d. liepos, 
10 vai. ryto, bus primicija, 
arba pirmos šv. mišios, kuni
go Juozapo Klonausko.

Kun. J. Kl. pribuvo į Ame
riką 1905 m., 26 d. vasario 
klieriku, baigęs dvasiškus 
mokslus Kauno seminarijoj.

Atvykęs į Ameriką, apsi
stojo pas kunigą K. Ambra
zaitį, Waukegane, III. Pas 
jį išbuvo iki rugsėjo. To 
mėnesio pradžioje įstojo į St. 
Francisk. seminariją, kur, kai
po mokslą pabaigęs, neturėjo 
ką veikti, visą tą laiką su
naudojo išsimokinimui ang
liškos kalbos. Mokslo laikui 
pasibaigus, per egzaminus at
sižymėjo labiau už kitus savo 
draugus.

Pirmus keturis šventinimus 
ir tonsurą buvo gavęs Kau
no seminarijoj. Sulyg vys
kupo noro, jaunas klierikas į 
subdiakonus ir diakonus bu
vo įšventintas Chicagoj, ber
želio 8—9 dienose. Vysku
pas P. J. Muldonas D. D. pri
sakė musų tautiečiui dar kar
tą išduoti egzaminus Chica- 
gos archivyskupystės exami- 
natoriams. J. Kl. ir čia iš
sirito. Vyskupas ir profeso
riai .nusistebėjo išto, jogei J. 
Kl. ne vien tiktai kunigystės 
mokslo dalykuose atsižimėjo, 
bet ir pasistebėtinai gerai 
angliškai kalbėjo, ir egzami
nus lengvai lotyniškai iš- 
reikšdama, kuo geriausiai iš
davė. Rev. E. S. Keough 
D. D., kaipo sąnarys egzami
natorių, pasistebėdama, klau
sė: ar ilgai tu lotyniškai mo- 
kinaisi?

Diakonas ka^ J. Kl. pri
guli prie St. Antonio vysku
pystės, Teiase. Iš ten gavo 
vyskupo prisakymą, Chieago 
apleidęs, 25 berželio pribūti į 
Texas Įsišventinti į kunigus; 
prisiuntė kunigui K. Ambra
zaičiui telegramą, jogei jau 
yra kunigu ir kad vyskupas 
leidžia grįžti Chicagon pas 
kunigą K. Ambr. su primi
cijoms Aušros Vartų P. Šv. 
parapijon. Šv. mišios, su at
laidais, bus labai iškilmingai 
atlaikytos, nes užprašyti visi 
Chicagos lietuviški kunigai 
ir klierikai. Šios parapiji
nės draugystės: Šv. Rocho, 
Šv. Stepono ir Aušros Vartų 
P. Šv ir tautiškoji Apšvieti
mo Brolių pribus į bažny
čią iškilmingai, su savo drau
gystės ženklais. Ant iškil
mių kviečiame ir kitus tau
tiečius, savo ir kitų Chicagos 
parapijų.

K. K. A.

Dėk savo taupinį į seną ir 
galingą banką. 1

* Chieago yra laimingu, tu
rėdamas bankus, kurie yra 
žinomi sviete kaipo tvirčiausi 
Suvienytose Valstijose.

Vaisbininkų Skolinimo ir 
Vienybės Benbrija buvo 
įsteigta 1857 m. ir yra ,,se
niausiu banku Chicagoje”, 
atlaikęs laimingai kiekvieną 
nelaimę, žinomą istorijai ban* 
kų šitoje šalyje bėgyje pas
kutinių 50 metų.

Jis atlaikė paniką 1859 m.
Didžią civilišką karę 1861 

-65 m.
Chicagos gaisrą 1871 m.
Pąniką 1873 m.
Paniką 18^3 m.
Vaisbininkų Skolinimo ir 

Vienybės Bendrija ištaisė 
tvirtą bankinimo užsiėmimą 
dėka užsitikėjimui savo sudė- 
jikų ir savo būdams konser- 
vatyviško ir užtikimo banki
nimo. Ji turi išmokėto Kapi} 
talo ir Prieauges $6.500.000. 
Padėliai jo viršija $50.000- 
000. ' :■

nimo padėjikai gauna 8% 
palukio. Padėliai $1.00 ar 
daugiau yra priimami.

Taupinimo Įdėliai visų no
rinčių patarnavimo seno ir 
tvirto banko yra širdingai 
užprašomi.

Viršininkais yra: 
Orson Smith, Pirmininkas, 
J. G. Orchard, Išdininkas, 
F. N. Wilder, Pagelbininkas

Išdininko,
F.G-.Nelson,Pagelbininkas Iš-

• dininko,
P. C. Peterson.Užveizdas Už

sieninio skyriaus,
J.E.Blunt Jr.,Užveizdas Abli- 

ginio skyriaus,
Leon L, Loehr,Užveizdas Vie- 

nybinio skyriaus,
F. W. Thompson, Užveizdas 

Ukininkiškojo Skolinimo 
skyriaus.
Vaisbininkų Skolinimo ir 

Vienybėm Namas, šiaur-vaka- 
rinis kampas Clark ir Adams 
gatvių, tiesiog priešais nau
jąjį Suvienytų Valstijų kra- 
sanamį.. Banko Įėjimas 135 
Adams gatvės.

Chicagos bankai moka 
kas pusmetis palukius tau
pinimo padėjikams liepos 
mėnesyj, kuris ypatingai 
yra geru laiku pradėti nau
jus taupinimus.

Užtikimos padėjimo skry
nios. Dėžės, $3.00 aukštyn. 
Chicagos taupininkai gauna 

$2.225.000.
Pusmetinis palukys moka

mas taupintojams ateinančia
me liepos mėnesyj pasieks ši
tą viršijančią visas lygšiol su
mas.

Taupintojai Chicagos ban
kuose turi su virš $150.000- 
000 savo vardui. Išgalinė 
skaitlinė parodyta paskuti
nės bankinės apyskaitos, nuo 
balandžio 7, buvo $149.714- 
977, kurie pusėtinai pasididi
no bėgyje paskutinių dviejų 
mėnesių.
• Geriausiu davadu visuome
niško užsitikėjimo taupinimo 
bankams — yra augimas tau
pinimo sudėlių bėgyje pas
kutinių dešimties metų. 1896 
m. visa suma taupinimo Bu
delių siekė tik $24.000.000, o 
penkis metus vėliaus jie pa
sididino iki $49.000.000, pe
reidami $100.000.000 rėžį 1903 
m.

Kitu puikum pavyzdžiu 
visuomeniško užsitikėjimo 
musų taupinimo bankams 
buvo Marshall Fieldo pasi
rinkimas Vaisbininkų Skoli
nimo ir Vienybės Bendrijos 
pirmuoju vedėju savo turtų, 
išnešančių apie $120.000.000. 
Dėlei savo užsiėmimo prieti
kių Marahall Field turėjo iš
imtinę pažintį reikalų Chica
gos bankų ir tas, kad jis pa
sirinko pavesti globai savo 
didelius turtus Vaisbininkų 
Skolinimo ir Vienybę^ Ben
drijai, seniausiam bankui 
Chicagoje, yra puikum pripa
žinimu tam bankui.

nūs virinimo normališkan 
padėjiman veiklumo ir visą 
kūną prigimtan stovin. Jei 
kas tik butų bloga su vidu
riais, vartok Trinerio Ameri
konišką Eliksyrą Karčiojo 
Vyno." Jis duos tau nau
ją, geresnį, kunui kraują. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chiea
go, III.

Širdinga padėkavonė.
Aš Rokas Mušilas iš Fair- 

haven, Mase, siunčiu širdingą 
padėkavonę viešai,Jog likau
si suvisai išgydytas ir svei
kas; dėkui Dievui ir Dr. E. 
C. Collins Medical Institutui 
už išgydymą nuo slaptingos 
ligos, kurią kiti daktarai nė 
Hospitalės negalėjo išgydyt, 
nors jau, žinoma, kas nu
puvo, tai jau nebebus bi- 
le dab’hr esu sveikas; val
gau ir geriu, kas man patin
ka, esiu persitikrinęs, kad 
liga neatsinaujins, jeigu 
tik pats savo' blogu pa
sielgimu, naujai nepasiga- 
minsiu. Daugiau nieko ne
žinau, labai dėkavoju Dr. 
Collins Medical Institutui už 
klapatus ir storonę, ba jau ir 
prisikankinau pas visokius 
daktarus, kurie mane nė kiek 
nepagelbėjo, už tai ir viešai 
apreiškiu savo dėkingumą, 
kad patekia į panašias nelai
mes kaip aš ir kankynes tu
rėjau, idant iškart kreiptųsi 
į Institutą, kuris mane išgy
dė, o išvengs nenaudingai di
delių kaštų ir kankinimo li
gos, gelbėk, Dieve, už tai dar 
kartą ištariu nužemintai pa- 
dėkavonę Dr. Collins M. In
stitutui už išgelbėjimą nuo 
biaurios limpančios ligos. Su 
godone ant. visada

R. Mušilas,
Box 397K

Fairhaven,Mas.

Didele*£k«i&LHŲa.
Soranton, Pa. A-cjicj^tiuM draugy

stes parengė didete ekskgpi ja 3 d. liepos 
menesio in Lake fjedory, puikiausia vie
ta, taigi isz sutos guogoSĮkiekvienu pri
valo pasinaudoti, <'kad gražiai puilink
sminti ir pakvėpuoti szvWžiu oru; taipgi 
bus puiki muzikĮ/su kanklėms ir seno
vei trimitais. Ttkiete* suaugusiems 
75c.; mažiems 50c. Traukiniai in Bcran- 
tono eis isz pyio^fiO buo D. and H. 
Stotim; 7:35 nuo tfreen 1 jtidge; 7:40 isz 
Provldence ir 7:45, isz Pjjceburgo. Re- 
guliartezkas tratikinyž .iaz Scrantono 
10:08 vai. ryto, o antru f30 vai. po pie
tų. Visi, ku gyvis, seo^'lr jauni, vai
kinai ir merginos važiuokite visi su szita 
ekskursija, turėsite gerus laikus.

Komitetu:
J. .

Vaisbininkų Skolinimo ir 
Vienybės Bendrija atidarė

Numirė iš bado. .
Rodosi nėra galimu tikėti, 

idant žmogus dabartiniais lai 
kais mirtų iš bado. Nėra 
galima tikėti tam dėlto, kad 
visur matome nereikalingą 
mėtymą, daugybes mėsos ir 
abelną gerovę. Męs vien vai 
girdime ir matome kaip dau
gumas žmonių yra sergan
čiais visokiomis ligoms skil
vio ir vidurių, kaipo išeigą 
persivalgymo mėsa. Net 
vaikams mėsos yra duodama 
per daug ir jie išgauga su 
sunaikintu virinimo organiz
mu, vien valiniai vergai pilių 
ir kitų liuosuojančių vaistų. 
Yra tik vienas vaistas, Trina
rio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno? kuris yra 
pritaikytas visiems tokiems
nesmagumams, kadangi jis 
praša*lina greitai priežastį, 
sutirštėjimą kraujo ir euvan-

taupinimo skyrių 1902 m., gėjimą vidurinių raumenų, 
kuris tarpiai auga. Taupi-[jis visuomet atitaisis orga-

Draugysčių Reikalai.
Didele Ekskursija.

PittstoD, Pa. Dr te Szv. Juozapo isz 
Pitutono turės 3 d. liepos menesio szlu 
metu ekskursija in Harves Lake, pui
kiausia vieta., iszvažiuoto ant szvležio 
oro. Traukiniai eis isz ryto nuo Putston 
Junction 7:55 vai. isz Pittstono 7:40 vai., 
isz Dorans 8:20 vai., isz Luzernes 8:25. 
Vakare grysz atgal 7 vai. Uikvieoziame 
visus lietuvius ir lietuvaites važiuoti 
kuoskaitlingiausial.

■Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Balti m ore, Md. 61 kuops Suslv. Liet. 

Am. turės savo susirinkimą 1 diena lie
pos 2 vai. po pietų, lietuviszkoje svetai
nėje ant Barre gat. Bus mokestis ber
nioke* duokles ir bus svarstomi svari 
bns reikaAi kuopos. Teipgi trtpraszom- 
pribuli ir nesanariai, ypatingai moterys 
ir merginos, aadangi szita organizacija 
nedaro skirtumo terpo lyczlu ir priima 
teip lygiai moteris kaip Ir merginas.

Pr. Bakutis, kp. sekr.

Didelis Piknykas.
Chieago. Dr-te Apvaizdos Dievo pa

rengė dideli ptknyka 22 d. liepos, Berg
mano darže, Biverside, 111. Bus tai gra
žiausiu pasilinksminimas, kokio dar 
lygsziol Chicagoje ant piknyku nebuvo. 
Bus lekktynee vyru, merginu ir moterų 
su iszlaimojimais szale klioktu žaismių; 
gera muzika ir gėrimai; pruides 0 vai. 
ryto. Visus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai kvieczia atsilankyti.

Komitetu.

•0OO Dovana ui atradlma rožes 
pražydusios žemcaiugo žlegu.
Chieago. Shultzo darže, Rlverslde, 

IU. Dr-te szv. Petro ir Povilo 8 d. lie
pos turės savo pikeyka šu kuogoriausia 
musika ir yvairiansiais pasilinksmini, 
mals, tarp kuria bus suradimu rožes 
pražydusios žemcslugo žiedu. Daržu 
yra apszviesus elektra, intalsyta daugy
be supyniu Ir kitokiu žaismių. Pikny- 
kas pruides 9 vai. ryto; ioejimu porai 
25c. Nuvažiuot reikia Metropolitan 
elevatorių iki 48 avė. arba 12 ui- karais 
iki 52 avė., kur gausite La Grange ka
rus, kurte n u vesi iki Bergmano daržui, 
kur iszllpus reikia eiti puse blioko in 
ssiaure. Visus szirdtngai kviecsla atsi
lankyti.

Komitetu.

Trecsiaa Didelis PlknykM.
Chieago. Dr-te Bsv. Vincento nuo 

Tovrn of Lake turės dideli piknyka ne
dalioj 1 d. liepos, Leafy darže. Prasi
dės U vai. ryto; tlktetu 25c. porai. 
Daržu yra labai puikps ir didelis; daug 
visokiu žaismių; nuvažiuoti 13| puse. 
Ant ArcherLimits reikia paimti transfe- 
ri. potam Cbioago and Joliet karus, ku
rie priveža Iki vietai. Ant sUtles reikta 
pirkti tikietus In ten Ir atgal. Muzika 
bus profes. J. Bagdono. Visus liežuvius 
ir lietuvaites szlrdingal kvieczia atsilan
kyti.

Komitetu.

ADRESAI
CENTRAL1ŠKU VIRŠININKU 
SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentu = P. W. Bierelsin,

Shensndoah, Penn’a.

Vice-Prezld. = J. Taraila,
22 Star St., Ansosia, Conn.

Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3120 So. Halstsd SI, Chieago, III. 

Kasinius = J. Skritulskas, ,
26 Broad Si., New Britain, Conn.

KASOS GLOBĖJAI:
A. Ramanauskas, 10 Henderson St, 

Somerville Sis. Boston, Mass.
Ant. Povllalka, 824 Buk St.,

Watsrbury, Conn.
Knygius — M. Paltanaviila,

52 B. Street, So. Boston, Mass.

~i---------------n""1- -

Paįieszkoįimal.
Pajtesakau savo brolio Stanislovo la- 

moszauako, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girkalnio miestelio lž parap., 6 metai 
kaip Amerikoje; tik 'ka pribuvau Iss 
Lietuvos ir oorecztau su juo sueiti. 
Jis pats sr ku kitu teiksis duoti žinia 
adresu:

Marcijona Tamcszauskiute, 
10 Star st., Ansonia, Conn.

(20-VI)

Pajieszkau- savo tzvorerlo Jokūbo 
Osslaplo, kuris gyveno apie 4 metus Phi- 
ladelphijoj, putni Us Kauno gub., Pa
nevėžio pav., CtelUu t godos. J s pats 
ar kas kitu teiksis 4uoli žinia adresu:

Alex Žemaięzunna.
3229 Illinois et, . Chieago, III.

Tūlas Bilvertietijį pajįeszko Viktori
jos Baltruszaltienes,' gyvenusios pirma 
dvieju melu Silvtftoivi^'ė, isskeliavu
sios isz ten in AfrllAd 0dOar, ūko, per
sikėlusi in Amerildt. Jkgati ar ku Ki
tu teiksis duoti iinja a^sesu:

K. Pilėnu,
4 Malvero Road, Džlstoa, Loudon, N. E.

En>tknd. jl

Pagalbininku apMetootAius pajleszko 
darbo aplietoje artai; tatai kitur. Alsi* 
•Unkll .ggteJsk-in ^LkeUi^u” kfdftMV

Pajieszkau savo pusbrolio Juozo Bla- 
žaiczlo, Buvilku gub., Ssskiu parap., 
Žirniu kaimo, 4 metai kaip Amerikoje. 
Jis pate ar ku kitu teiksis duoti line 
adresu:

Jos. Žemaitaitis,
316 lud st., Elisabeth, N. J.

Pajieszkau savo brolio Tarno Kuze- 
lionio, Snvalku gub., Seinų pav., Miro
slavo g m., Balkasodžio kaimo, 13 metu 
kaip Amerikoje. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti žinia adresu:

F. Kaszelionis,
Bos 133, Bucklsnd, Coon.

Pajeszkau savo draugo Franciszkaus 
Jankaucko, Suvalkų gub., Vilkavisskio 
pav.. Karkliniu gan., Budviocsiu kaimo. 
Jis pats ar ku kilu teiksis duoti žinia 
adresu:

Ant. Bzalaszeviczius,
59 W. 25 su, Chieago, III.

Pajieszkau mvo brolio Juozo Stepo- 
naiezio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Eržvilko vol., Ba niu kaimo, mano var
du Ona Trumpaitiene. Jis pats ar ku 
kitu teiksis duoti žinia adresu:

Kaz. Trumpaitis,
253 4 si., - Troy, N. Y.

Pajieszkau mvo seserų Mortos ir Ko- 
trinos Kneizikiu, Kauno gub., Sziaullu 
pav., Sziaulenu parap., Skliorisskfu so
dos, antri metai 'kaip Amerikoje. 
Jos peesios ar ku kitu teiksis duoti ti
nę adresu:

Chu Jankūnas, *
1319 Wood su, PhUadelphta, Pa.

Pajieszkau Jono Krūmo, Kauno gub., 
Te lesiu pav , Trišakiu per. Ir miestelio, 
turiu prie jo labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar ku kitas teiksis duoti žinia 
adresu-

L. Kavate vikis,
254 Wallace *U, * : New Haven, Conn.

Pajieszkau Fui. Kavaiiftjfeko pribuvu
sio in Amerika 18 ar 14 d. birželio, turė
jo atvažiuoti pu mane, bet neatvažiavo. 
Jis patsų ku kitas leikgispuoti žinia ad 
resu: -

Ant. LajHenlsr 
6202 Heisly st, i Ule vėl and, O.

iia r* 5>
,0? m

Pranegsinms.
Szluomi pranešiurKvo‘71 raugams, pa

žystamiems Ir visuomenef^kad persi kė
liau po nr. 8120 flb, HgOsted St. Ir 
atidariau krautuve agpzlliglinku ir ki
tokiu daiktu, kurioją gu^Įottna visuo
mene krelpiancziul prie manės pasirū
pinsiu kuogeriauaiai užganėdinti. Bu 
guodone

M. J. Damt^onailis, 
3120 8. Halated st., Chieago, IU.

Reikalauja 10060 darbininku in girias, 
lentų plovyklas, akmenų skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir viesznaratus mieste ir 
kitur, kelione bus prigelblama. 500 vyru 
in Washingtono ir Oregono valstijas prie 
geležinkelio darbu, algos nuo 82 25 iki 
33.00 ant dienos; galima gauti ten visokį 
darba; kelione nuo Chicagos 312.00. Ra- 
szyk savo kalboj indedamas Už 2o. šlam
pa atsakymui adresu:

General Information Bureau, 
J. Lncaa, Mgr.,

666 Milvraukee avė.. Chlcago.Ill.

Reikalauja vietos prie lietuviu buozer- 
neje ar saliune; kalbu penkioms kal
boms — liotuviszka, vokiąs k a, lenkiszka 
latvlszka ir gudiszka. John Buttnor, 
Box 261, Mslrose Park, UI. (29—VI)

Reikalaujame darbininku in vakari
nes valstijas prie visokiu darbu; <iriose 
darbininkams moka 328 ant menesio su 
guoliu ir valgiu. In Washingtono val
stija yra gera proga nuvažiuoti, nes tik 
312 Isz Chicagos; ten yra užtektinai viso
kiu darbu, mokestis 32.75 ant dienos.

Lietuviszkas agentas, arti lietuviszkos 
bažnyczios szv. Jurgio.

J. Maszanauckas, 
3249 So. 9. Halated st. Chlcsgo, III. 
, arti 33ozios ui.

Reikalaujame lletuviszku agentu. Ga
lima pelnyti po 310.00 per diena. Alsi- 
szaukti greitai pas

Dom. K. Walshim, 
3249 S. Halsted st, Chieago, III.

Jei nori pirkti ar parduoti farma, šlu
ba. lota ar koki bisni, tai kreipkis pas -•

D. K. Walshim, 
3249 S. Halsted st, Chieago III.

Pigiai ant pardavimo saliunas geroje 
lietuviu*apgyventoje vietoje miestelyje 
Bellewood, Iii.; laisnis tik 3500. Adre
sas: Tam. Podlaski, 25 Bellewood avė., 
Bellewood, III.

Ant pardavimo dviem auksztais ir po- 
namiu mūrinis namas 3500 mažiau isz 
kaszcziu. Jokiu skolų nėra, tiesus raša
lai. Medine stubele užpakalyj plrkikui 
dovanojama; raudos 335 00 kas menesis. 
Atsiszauktl pas savininke užpakalyj 
3220 Auburn avė. (29—VI)

Ant pardavimo.
Graži stubele su 6 kambariais irauksz- 

tu ponam i u, parsiduoda už 31800.00, la
bai pigiai, 3455 Auburn avė. Pasiklau
skite ,,Lietuvos" redakcijoj.

Broliai Monteliecziai.
Ar nežinote, kad mes atidarėme sallu

ti us gegužio menesio? — Miliauckas, 49 
Martin st., Kaz. Viesulis, 122 Artbur st., 
Monteln. Mass. Nepamirszkite, jog ne
daliomis atdari kožnoj valandoj: teipgi 
yra vieta moterims ir merginoms.

k Vyrai! Kur eisime isMtyertf?
Ugi pas savo senus pažystamus, M. 

Razcka ir Trumpaiti, nes jie i n teise 
puikiausi saliųcs E. St Iziuise. Alus 
degtine ir cigarui pirmos kliasos. Lie
tuviai isz St Louis, Mo. ir Collinsvllte, 
ill.'atvyke ezton aplankykite ir mui

M. Kazokas A M. Trumpaiti^ 
443 Collinsville avė., E. St. Louis, III.

Atsiszaakimste Lietuviu Industri
jos Kompanijos. «-

M.erių ssltoi kompanijos yrafsusivie- 
nyjus lietuviams bendrou organizacijon 
inragti oseveryku dirktuve ir.uždeli tos 
dirbtuvrs sankrovas kožname mieste ir 
miestelyje teip kaip ve W. L. Douglas 
Shoe Co. Montello, Mass, kuri turi tris 
savo dirbtuves ir po keliss sankrovas 
kiekviename mieste.

Ant saito peties pamato yra rengiama 
Lietuviu Industrijos Kampanija. Tai
gi atsiszaukiame in visus lietuvius, ra
gindami prisidėti prie szltos organiza
cijos ir invykdyli te naudinga instaiga. 
Meldžiame atsiszaukti iez visu valstijų 
Raszant reikia teip adresuoti:

Lithuanlan Industrini Co., 
Box 588, Brockton, Mass.

Kam tu eini Ir dirbi telp sunkiai už 
•1.25 diena Ir lieki rainu, kuomet gali 
eiti In Noesokoffho skutimo mokykla ir 
Įsi mokti barzdaskuczio amate su ketu
rioms ar szeszloiu Ntviy^igu; jis iszmo- 
kiuo daugeli lietuviu nito amato. At 
slnaukti po nr. 1405 Peną aeų Pitteburg 
Pa. ,

Aukos reikalams revoliacijlnio 
judėjimo Maskolljąj.

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

Aukos „Eletavos“ redakcljon 
atejaslta.

Isz Esston.Cal. J.AUta 31; P. Karpa vi- 
oze, J.Valaakus,M.Belupa*,T.Lomas, J. 
M i kales po 50c; J.Jiešiikevicse, K.Jleeu- 
ke vlczlsne, M. J lesu kevieze, M. Jiesu ke vi- 
cziene, P. Markuskaa po 35c. Viso >4.75. 
Skiria L. 8. D. P’.

Szlos aukos pasiunstos C. R. 8z. 
kasteriu! T. Dūdai.

Isz Hpringfieid, III. Aukos surinktos 
draugu: Jono Žviugilos ir Jurgio Tacze- 
liaucko. A. Bintauta, A. Urbas, J. 
Merunas po Sl.Oh D. Pulszls, A Šen 
kiavicslus po 50c; P. Kazuczlonis, M. 
Melszauckas, A. Greblikas, P. Bure i kas, 
J. Savickas, J. Kazlauckas, V. Brundta, 
A. Lingys, P.Maiszlotas, J.Grineviczlus, 
J. Meszkevicsius, A. Senkeviczius, J. 
Žvingila, J. Taczoliaukas pe 50c.

Aukos surinktos per drangos, Juozą 
Guga ir Juozą Bebruleviczia: M. Ju
do o kas, A. Ėdikis po B1.00; J. Salono 
kas, A Jasutis, J'. Kojele, M. Bodzona, 
A Valtkeviciia, S.Paulauokas, F. Gav^ 
ronckU, M. Mosskauckls, J. Juosės po 
500; J. Žlllnokas 80c; J. Jutinckaa, M. 
Jokubauokiene, V. Norbutiene, M. Nor- 
butas, J. Žlurgys, F. Somaszkis, 8- Jo- 
bauokas, J. Shartou, V. Skerdena, E. 
Godutieno, A. Bkartooas, P. Kliucslnln- 
kas, O. Sugitiene, J. Jesasis, J. Szlavo- 
nas, B. Slavina, P. Masotas, A. Viekas, 
A. Vustanaras po 35c. Mažesniu aukn 
15c. Viso 318.10. 11.00* atimam ant 

ezpensu, panesztu per susirinkimus, 
Prisiuncziu 517 00. Skiriame Ltotuvte 
Bociabdomokrara partijai.

Aukos Kankintlniams.
Iss Cambridgeport, M»si. Per var

duves pas Is. Banduke, paaukaukavo: 
P. Atkoasaitis 50<hJs. Suadokas, J. At- 
koesattis, Is. Atkoosaitls, A. Babilius, A 
Vaisevskis, V. Danielius po 23c; A. Ka- 
sokeviese 15o. Viso 32.15.

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czlos arba ant 83rd ui. pritašai szv. Jur
gio bažnyczla. Lotai dideli, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieazai hetuvUzka baž 
nyczia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

- esiau.
Szie lotai už metu bus verti 31200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.

Lotu agentai:
A. Olszewski8, 924 83rd st.
Fellx J.Wengiereki, 8137 6. Morgan st.
J. M. Tananeviczla, 3244 8. Morgan st.

DR J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::

8266 8o. Haltted Street, CHICAOO, ILL
1 ■'-“* ■ 11,1 ■■ ■ III =■■■■» 

Gtdo ubas motkbu, taikd ib vtbu rassKiraiGAi. 
Tziroi LIMPASClAS, UŽSlSBazmiAS IB SLAnAS.

nlyoUu vuu amžių Chieago, Il£, IbSH. pus- 
jspiu 183. Šiltoje knygelėj telpa 128 gra
mo., Juokingo* ir iSmiutingos pasakaitė* Kas 

graSlu. juokingu ir pamokinančiu 
•baltymu, tegul uuaiperk* ila knygele, o turte 
ka p* paaukoti ir ant kiekrieno kiautinio mo
ki* duoti iitnintinga atsakyme............ BOc

1OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt p^r S 
metu vatkSčfoday po svietą daugybe bėdų ir 
vargu Ukentėjo. Chteago,lll. 190J,pu*l.«. VOo 

114 Ponas Ir Bernas, Chieago, HL 19(M pusi.
TotĮtojaus M gyvenimo tnasko- 

Hlku kaimiečiu; tingeidi norinčiam suslp*.
K.buZ2i*.11 gyvenimo maiko-

USku kaimiečiu; ji verčia rtaitytoja jausti 
drauge »u pridiegtai* vargu tmouemi*.... ISo 

224 RobinaonM Kruzlu*. Graži ir morališka pa
saka. Antra pertalaila laida. Chieago. Iii. 
1908 pusk 83...............................................

185 Žmogus Neplluikts. Verti iiiredtfko Nėris 
Chieago, IU., 1899, pusi. 23. Graži apysakėlė: 
kaip turtingo preke jo sūnūs apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno užkilus, 
su turtingoms apsivedusius................. lOo

210 Dede atvažiavs. Komedija viename akte. 
Pagal tonklika sutaisė K,B-a ir M. P is. Chb 
cago. Ill. 1902, pusi. 62. Šita komedija buvo 
kelis kartus lošta lietuvUkos draugystes Pe
terburge, Maakolijoje. Jt vra maskoliSkoa 
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir 1 
Lietuva parsiųsti, Maskolijos valdžia jo* par 
siuntimo nedraudžia............................ 20o

215 Gerinus valiau* negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenklika sutaisė K. B-a ir 
M. P U. Chieago, Iii. 1902. pusi. 48. Šita 
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon *iun- 
eisma.................................................. ;..15o

202 Mindaugu Lietuvos karalius. Chieago. IU.
1900, pusi. 86. Istoriškas paveikslas pe nkiuose 
aktuose. Lenkiukai parašė Julius Llovackl, 

"" Įletuviikai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams 
t«*tru.....................................................m.25c

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y. 

A. Lesniewskis, 144 E.Houston 8t.

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gandrelis. 287 3-rd Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevlczia, 178 Ferry kt.

A. Stenelis, 60 West St

BROOKLYN. N. Y.
S ten. Rinke wiczlus, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 131 S. Mainai.

WATERBURY, CONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckaa, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN. -
M. J. Che po n i s, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Washington st ’
Jonas Želvis, 711 W. Lombard sL

• PHILADELPHIA PA 
M. A. Ignote*, 1028 So. 2nd St.

PITTSBURG, PA
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sąuare S. S.
I. M. Maskelinnas, 21375-th Av».

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

ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

♦
KENS1NGTON, ILL.

Mikolas Valackas, 2461 Keoslngton avė.

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

MINERSVILLE, PA. 
J uozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

’■ WILKE9BARRE PA
A P; Aleck, 71 N. Hancock su

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

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mo KEES ROCKS, PA 
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.

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

MOUNT CARMEL, PA 
Jonu Banis Box 541

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
Joseph Petrikis, -
S. J. Kasputis
Felik. J. Galminas
Stanislovu Valukaz.

Kur gali gauti ,,Lietuvą” 
„ Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Rrooklyne, Philadeiphljoj, Baltimorej, 
Bostonėjr Brocktone.

Betai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
A Diržui sitis. 155 Metropolitan avė.

Philadolphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 3-nd St., 

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

F. J. Mackeylcz, 83 Endicott Su
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
8. E. Oor. Sharp A Camden str. 

? F. Bakutis, 521 Columbia avė.
Brockton, Mass.

Jonu Pocius, 14 Intervallest.
Pm ssituos agentus gausite „Lietuva" 

už 5c. ku subata. f

Knyga Kataliogas.
sekančiu gražia paaakalta: Atoisreikintmas;
— Vagis;—Kas kaltasGatve* vaikai; — 
Paparčio žiedas:— Mlėko sargas; — Signalas;
— Keleivis. Cbioago, IU. 190®, pusL»..15e 

*A3 Pasakos ii gyvenimo lietuvtikn Vėlintai

giltine, mm.

su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
.... »----------------- -- ----------*~zs, tegul ns-

sr-.rii.«o
.....42-00Apdarytos......... . ........... r

44 Ii mase atsiminimu (su autoriaus paveik
slu). Paraėė Dras Vincas Pietaris, •pau'ioe

venimo sodiečiu. 7&

ture*, tam geru Ir gražiu pasakų niekados ne
truk*. Prato asapdarytos................... Bt.un
Apdaryta...................................................11.50

gražiu, ztngoidžiu ir 
nčiu kiekviena skai* 
..................... 31 25 
.......................11.50

60 Lkrtuvifkn* Pasako* Yvairio*. Dali* IIL Su 
rinko D-ras Basanavičius, Cbioago. IU.. 1904, 
pus! 333 Telpa čia SOS gražiu ir ležiai juokingu

apdaruose

70 LJetuvlžkos pasako* Yr 
rinko D-ras X Basanariėti
pini. 299. T»lp* 

i mastas besako.

Dalis IV. S»

331 Žile golron — velniai vuodegon. Komedija 
viename akte. Pagal leuklįka intaiae M. P-ia, 
Oiicago, IU. 190®, pnsl. SI. šita knygute teip 
kaip ir No. *10 yra MaakoUjos cenzūros dalei- 
*a ir todėl gali būti Lietuvon siuniiama.lOo

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu žmo
nės nuolatai žiuri, bet ju gerai nesupranta, 
Chieago. Ui., 1804. pusi. 76. Su paveikslais. 
Parodo 11 ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
ir sniegas; ka* yra debe*iai, ąn t ko jie laikosi, 
Irtt............ . .......................................... ....

473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, ju bū
vi ir pabaiga, Chieago, III. 1896. pusi. 255. Su 
pa veikslėliau. Aprašo kas yra žemė. iŠ ko ji 
susideda, ant ko taikosi ir kaip sukasi, kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis ir ksip jo* toli vie
na nuo kitos; kas yra pi lene tos, kometos ir ki
to* retai matomos žvalgždės.Yra tat vienatinė 
Prė'k?1’ kurtos imo*,is gali tikrai spsiėviestl 
Drutuoec, gražiuose apdaruose .....141.00

475 Aritmetika. Knyga išsimokinimui rokun- 
du- Prekė.............  25o

480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof, Nusbauma sutaisė Szernas, 
Chieago. J1L, 1901, pusi. 147. Su pavelkslėiUis. 
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukKiu, 
žvėrių ir kitu sutvėrimu..................... 4Oc

SO7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Bsaevlčla, spauda „Lietuvos,'* Chieago, 
IU. 1903. pusi. »J9. Knygele su daugeliu pa* 
veikslellu: gyvuliu,vabalu, žuvlu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, ailklal ir supranta
mai ižaiikina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet Ja 
gerai nesupranta.... ...................... .....5Oa

6OS Gamtoe pajiego* U kaip U ju naudotis Pa
gal Bltnera sutaisė Szernas, Chieago, IIL 1904 
pusi. 238. Svarbios mokslinto* vertei knyga, 
su daugybe paveikslu ''nlrts - .ineriju ir 
kitokiu prietaisu Ui iSnaudojimo gamo ms 
pajtega--- —............................................

510 Ii-kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys tPagai Lunkevičiu sutaisė 
Szernas, Chieago, UL 1901, pusL n. Su paveik
slėliais...........................  2Oe

BUJB Kaip gyvena augmenys? Chieago. III, 1901, 
pusi. 129. Su paveikslai*. Apraio yvairiu* mu
su žemė* augalu*, ju sudėjimą, atmainas gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėlio iki 
didžiausiu ir tobuliausiu/................35o

545 Nematomi prieėai if draugai žmonių, pa
gal Bittneri sutaisė Szernas. Chieago. IIL. 1906. 
pusL 113. Su paveikslai*. Apražyma* visokiu 
vėleliu bakterijų, mikrobu, bacilliu ir kitu 
■mulkinusiu gyvūnėliu, gimdančiu^svarbiau
sias ilgas terp žmonių, kaip tat: mara. chole
ra. raupus, dlfterija. sifili* yra geriau žinomas 
neng prancuzligė. ir tt_„....................-SOo

553 Paėjimas organHko svieto. Pagal Bittneri 
sutžtsė Szernas. Chieago, III., 1906, pusi. 137. 
Su paveikslai*. Yra tai istori ja augmenų ir gy
vūnu nuo senu šen laužiu laiku pagal mob- 
liAkus iMyrineitmu* susekta* požeminiuose 
slnogsniuose. Knyga didelė* moksIUkov ver
tė*.............................................................350

500 Senu Gadynių lėnvke Sutvėrimai. Pagal 
x Hutcbinsona sutaisė 8zernas.Chicago,III..1900,

pusi. 370. Su paveikslais. Apraėo seniausiu ga
dynių yvairiu* sutvėrimu* gyvenusiu* ant že
mės dar prieė atsiraduna žmogau*. Sziandien 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami giliu* 

(ulinius, kanalus, ar imdami it žemės anglis 
randa žemėje. Tūla sutvėrimu atrado čieltts 

. nesugadintu* kunus, kurie Šiandien yra įsta
tyti yvalriuose muzėjuose ir ii ju žmonės tno- 
kiuasi pažintu kaip sena yra musu žemė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemė* keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kunu* 
rauda, mosklinčiai apskaitė kaip sena yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jo* žmo
gus ............ noo
Apdaryta .................................... ......... ,41.25

507 Spėka ir Medega, principai prigimtinioan- 
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremtu. Visiems suprastinai paraėė 
prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokitka 
laida su mažai* pridėtasis H senesniu laidu 
lietuviikai pcrguldė Dras J. SzUupas, Chieago 
IIL. 1903, pusi. 380. su paveikslu ir biografia 
raėattaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalyku*, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu.............................................81.50
Gražiuose, drūtuose apdaruose....... (2.00

500 Svieto pabaiga. B realfko verte Pr.Siu Įeita. 
Chlenga, III., 1903, pusi. 31. Kas nori dasiži- 
noti kada bu* svieto pabaiga tegul perskaito 
ftia knygele..............................................lOe

mte. Rusiškai parašė Rubakin a*. Vertė Drįs- 
gys. lėleido T M D , Chieago. III.. 190Q.pusl.33. 
Bu paveikslėliais. ApraM visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip jis persikeičia ir 
gyla in virėn ir tenai tveria debesiu*, debesiai 
padangėse atvtee, keičiasi in vandens laielias 
ar sniego lusteliu* ir vėl krinta' aut žemės, ii 
kurios buvo pakilę* ir čia sniegą* kartai* už- 

i dengia čielus kaimus ir laidoja savo pusnyse 
žmones ir gyvsliu*. paskui tirpdą m s nuo sau
lės. keiėtasl in vandeni ir užlieja laukas, išrė
žo ravus, upe* ir upeliu* ir kavojasi po žeme, 
kur vėl veikia ta pati darbe, ka ir ant ritau* 
tomis..........................................................lOo

500 Žemės Istorija. Paraėė S. M iUeido T.M.D , 
Chieago, 111.. 1904. pusi. 56. Su paveikslėliais.

< Pagal moksliška ižtyrima aprėžyta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jos pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji -vystėsi U že

mesnio veislių in augėlesnes, ir tt.....lOe
007 Ar vyskupas Valančius [Valančauskasj ne

buvo vilingu lietuvystės? ParaM kn. Demb- 
skls, t Meldo Susivienijimą* Ltetavtu Laisva
maniu Amer., Chieago, Ui., 1901, pusL 37.15o

03OEthnok>glja arba k okilas apie žemė* tauta* 
Pagal Dr. M. Haberlandta persta Šernas. 
Chieago. III. 1903, pusi. S67. Yra tai svarbiau
sia moksliika knyga apie visa* musu pasau
lės žmonių veisles. JI parodo visu vieipatys- 
Siu. visu žemes kraėtu ir net mažiausiu sale
lių žmoni* ir ju paveikslu*. Apraėo ju kilme* 
perva. tikėjimą, papročiu*, užsiėmimą ir abeh 
nai visko. lė patilpusi* paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir blauriu, tulu visa* 
kūnas plaukais apžėlė*, veidas Į beždžione* 
penai**. Raita* šventa* sako: „Sutvėrė Die
ve* žmogų ant abrozo ir paveikslo •aro,“ bet 
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato- 
me dideli nevienodumą, tada neėine kūne ii 
ju yra panaitu paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
Ii* knyga. Preke neapdaryto*.. 12.00
Apdaryta gražiuose ir drutuoee audimo apda- 
ruoee...........................  82.50

041 Geogran  ja arta Žemė* apraiyma*. Parų 
Geikie. Nalkovski ir kitu* sutaisė Ksernas.Chi
eago, III. 1899. pusi. M9. 8a peraikslėliais. Ai- 
ik lai ir suprantamai h prato visa musu žeme, 
jos pavidale, diduma ir platuma. Jo* kalnu*, 
ju vardu*, augėti. vulkanu* metančius ii savęs 
ilgui; ii kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir 
kiek jo> *ngHu, geležie*, aukso, druskos ir 
kitu mineralu; kiek marin, ežeru, upie; ju 
vanlai, plotis, gyli*; koki kuriuose vandeny*: 
suru*. prėskL saldu* ar kartus, koki juosegy- 

. venai gyvena, irtt. Kiek kurioje tomėje yra 
gyventoje; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai. užsiėmimai, pramonė* ir tiesa*;koki mie- 
stai, *a kiek gyventoju, pabriku, prapaoniu; 
Kr koki orei: ėaKtaLkatMaL lieta* ar gie
dros; kur koks ilgi* dienos tr nakties; kur vi
sada vra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia arba Beužteka, ir 
tt. Preke,...................................... 12.00
išdaryta......................  *2-50

058 Istorija Chieago* Lietuvi*. Ju parapijų'ir 
k n. Kratstano prova m iaikraėčiu 'Lietuva-' 
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Chieago. IIL, 
pusi. 686 Yra čia surinkto* viso* tikriausio* 
elnio* apie Chieago* lietuvius ir visa kn.

grafljo* abieju pusiu advokatu, kmKrauėiuuo, 
"Lietuvos" išleistojo, redaktoriau* ir paveik

slai Cteicaga* sr. Jurgio Ue). bažcyčiosSl.OO Apdaryta.. ........... .T.“... 7.........  41-50

Vippar, vertė U rusiiko* kalbos B. Su paveik
slais senoviėkn liekanų ir 5 kolioruotai* ,3em-

niausiu laiku, daug metu prteė Kristau* gimi
mą, thntupaoltaulRymovitepaty.tte 81,00 
Apdaryta.... „•••...— •*•25

Pinigu* siuskite ant adreso:

. 924 88-rd
JL. OL8ZEW8KL



Kauno <ub. Banaliu pavieto.

Lietu wiszka Aparatu Dirt>tuwe

DENTISTAS

DICJ. MIRAUSKIS
3305 Anborn avė., Chicago

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Kunigaikštis

Ant 17 Akmena

Telefonam Ceteal 7089. 
Telefonam galima tas kiekvienos

i Phono- 
kožnam 

tarp

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsiliki mums ir mu*ų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
gi ausi j rodj per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Ropturą, Akių ilga,

Baniai kur tn 
egi? Nugi pas 
’etra Salėki nee

Žiedus padirba ant orderio su vardais ir pravertiems. Taisau lalkrade- 
lios ir mazikaliszkus instrumentus.'

723 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Guodoūnoms taulisikoms ir baž
nytinėm* 'draugystėms isidirte:- 
Kaivtie'S, Atnerlkoniszkns 
WeUawae, 8zarpas, Juos
ta*, K u kardas. Ženklelius,' 
Kepures ir dėl Marszalkit, 
parėdus. <

EIKITE PASDR.BM. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina ii VOnians kas savaite.
Diduma*: SHx 11 eolią M portą. Amerikoj ant 

metą lO.SO. Kam rupi Lietuva ir Pinoti kas 
dabar tenai* dedasi, U! užriralyklte LIETUVOS 
ŪKININKĄ, Jame telpa teteiiųpo tintos U visos 
Lietuvos ir kitą kraMą svieto. Kas aoretą atrašy
ti dėl savo draugu Tėvynėj gyvenančią, metą pre
kė I1.7B; Ameriko vienas nom. dėl pametimo 7 et
Agentas: M. J. Dėmi Jonaitis, # 

BIOS S. Halsted et. CHicaao, 111.

Per visa liepos menesi parduosiu viską už numažinta kaina, kad ati. 
tusztinti vieta žieminiame tavorami. Kas tik reikalaujate, dabar pirkite 
pas mane, o viską gausite pigiau kaip kitur. Aaz parduodu savo Uvėrus 
in visa Amerika ir kas ko reikalaujate, rassykite, o pu mane gausite viską 
geriau ir pigiau kaip kitur. Pasiskubinkite pakol kainos (prekes) yra 
pigios.

JAS. E. HILDRETH, 
Užveiada. Ssvinybes Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

sę milijono laiškų tu padėkavonėmis
Rąžyk,

Vi tokus kurion tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite i Šgy di ti 1 Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laišku >r arabiškai atėjus, badams Lietuviu ir lietavy&ka kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Prisiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OLSZEWSKI,

924 33rd st., Chicago, Iii,

\1 Yra tai XX amžinos geriausia Ir prak-
____ Užklausia mašina garsaus išradėjo 

Thomas A. Edioon'o. K a ta Uogą Phono- 
įtVRgsjygmphų ir Recordų prlsii ______
-l’įįl 1 dykai. Recordų turiu 14 kalbų,

11 tų *r lietuviškų. Reikalaudami kata- 
li°KU, pridėkite markę prisiuntimuL

J* Damijonaitis
. 3108 S. Halsted StM Chicago, UI.

PASARGA. Telp-gi ai parduodu laikrodėliui, armonikai, ir kliokto! tavoru*. Ltetuviika* 
Katamos** kožnam dykai, kuria prteiąi savo adresą Ir už porą centą marką dėl pačio kaltą.

0FFI8A8—Kampas 81-mos Ir 
South Halsted Šatui u ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Brukuojamos MMzinoe. Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Masiina.
Maszina Odeli Typevvriter No. 4, 

kurios Jksziolei preke buvo 110.00, dabar 
ja galite pirkti už........................... $0.95

Mat mes nupirkome szitu maszinu 
1000 isz vienos subankrutytusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
giai. Maszlnos yra naujutėlės, tik ka 
isz fat riko paimtos. /

Kas reikalaujate geros drakuojamos 
maszlnos, tat pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaipszi 1000 iszparduoeime, tai jau 
kitu telp pigiai negausite. <

Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.95 pas:
A. OLSZEV8KI,

924 33rd St. Chicago, III

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINTUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

$300 jmokesties,
Llekiay* po 332.00 kai menesi*. imant palūki d range. Rando* 831 03 

ant mentalo: ė ar 6 kambariai* trioba *n aoksitu ir 7 pėdu penimiu **. 
Įsilietai* pama'ai*. Geontljo* pasate apdabal; maudykla, asilta* ir. *zal- 
ta* vanduo. Vl*oki gatvių pagerinimai Ištaisyti ir apmokėtu ■

14 TA UL. ir 40-TA Ava.

NAUJI TAUTISZKI

PAVEIKSLAI

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj 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, nusigąs 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

.. Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubčgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusietoj imą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? *

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinant} 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.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

Laikrodžiu, Laikrodėliu, Žiedu, Špilkų, viio- 
kiu grąžau ir galenterijos muzikaliszka Ina t ra

mentu. Vyriszku drabužiu, apradalu, czeveryku, kepurių ir daugybes 
kitokiu tavoru.

. Dr. E. C. COLLINS Hedical Institute,
140 W. 34th Str., (Netoli Broadvvay ) New York, N. Y,
Ofi&as atdaras kasdien nuo 10-ild 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo ro vai. ryto iki x vai. po pietų.

0 vakarais Ofim atdaru kas utanrinku tr ku pMnyttą nuo 7 Iki 8 valandai.

BozSu, WestviUa.HL
Ugydita*. nu plaučiu, 
krutinę* kataro, diegliu 

E via* Auna ir aavilpne- 
i*. kiti daktarai neisite-

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos pa- 

dalyje neužilgo pakils 
vertėje.

(Dovydą* B. Lynas, gtobej**. V'Ulard T. Block, inadlainkav.)
Męs parduodame juos dabar po $450 

lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis.
Penki centai nuvažiuoti in lidnri miesto.

78 Doarborn si.
Bau ta Į^rlaL

Mm skolijame PINIGUS aot lurton^- 
biu ir joi tu reofiasi turlenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbetime, pasko
lindami tou daUpuJdnio pinigu. OreitM 
veikimas. Lengvos taelygoa. Agentai 
apmokami dosniai.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžoląs išraut; 
o kad išgydit ligą <— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir augilto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali* 
štai — Dr. E. C. Collina Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiŠkai ar aprašant ligą bei silriybes, Daktarai Specialistai 
po VacTovystų Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir ipseme išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 

apturi

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tik $5.90. 
ten Tikta* aui»wf UpUftat o

neaptraukta* laikrodėli*,alikial 
C ZK J įbrtežt* viduryj lūkėtą „U k

įruarauteed 20 yean” nuo IMlr 
bėjų lirodo Irdėvisl kaip litrai 
mtiinii laikrodėli,, tik Arą dru- 

|WUail!ĮMMjK9l teante, ne* yra ,u kietai pada- 
medikais luUtait, ar 

flfcA JjM atviru virėum, gražiai gravlruo-
tas, ar bent. su*erais amerikl- 
nial* nikelio viduriais, pilnai 

.. akmoniuota*, greitėtais, Bre- 
aueto plnukin*. baite amalhlnė rodvklė, visokio 
ayidėto, moteruk**, ar-7-*^ . " t 
Šutinis Ig, o moterų A ar mai**nysl« O dvdls. 
Mm siunname e*presu CŽO.D. t i 2.^-.- 
rėti pirma «taK>k<.)»niu: >1 matysi, kad laikrodė
lis už tuo* plataus yra geriausia*, tai užmokėk 
agentui |S.96 tt e>wv*o kaltu*. Pulką retežėli 
prtekožno laikrodėlio siunčiam* oje! pini
gai yra prisiųsti U kalno užčėdijant mum* talką, 
tai ma* duodam*----- *—*---------- ~
ksna, ar Auksini

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietini* ofisas: 13-ta ui. Ir 48-ta Ava. Atdara* ka*dten ir aadailomlt.

Chicago Medical Clinic
344 So. State St., Chicago, III.

Prot. J. M. Rrondua
N»w York ABrooklyn, U. 8. A.

Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis 
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

8, Didis
Algirdas.

4, Didis Lietuvos
Gediminas.

Paveikslų miera 22jc28 colių.
Preke 35c kožnas.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui-

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicago] tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
844 South State St. Chicago, 111. 

Ine!ima* Dykai.
Patemyk stebuklus Osteologijoa 

„ „ Fiziologijos
„ „ NeurologijM
„ „ Patologijos

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Milžiniszkumai Ir keistumai gamtos. 
Atdara k**dien nuo 9 ryto iki 13 vlduraakcsio. 

Papraszyk taži u retojo pria doru lietuviuko* 
Knygos, visaldykall Atmszaakitiiladtea.
344 South State St. arti Harrison 

. CHICAGO, ILL.

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekmingiausių ank
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį, jS»
negsuėjimą suvienyti mislių ant vieno dalyko, slinki- 
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, najuodavimą 
paakių-, spuogus ir plėmas ant veido ir kūno, katarą 
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą vai- 
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies, 
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, .
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo užnuodysimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nubčgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą. baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip tankų šlapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nore vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarą! neinstengia 
išgydytu Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS
ANT KAMPO MONROC •TMKCT. UZ8IKKLK CLKVCITORIUM ANT e TO PLONO 

Ovt*o V*lakpC* - KaadteB 9 rvto iki ėpo pwt V.kjriH, 
ilskyra* Utareįkąir Ketreryą. nuo71klė. NeOtttom a«610Iki 13.

kori 
te* ifaykama kad **!vo« nHmas'ir'autise 

•Pteriiaa* kaip ir k aki- ‘---------*------—-
ko** bei kojocų. kaip p 
•unknmaa kretiną ir <1
kitai kankino. 4te*lei lonnota abelaa* ne- 
‘ Fnaiimaa, taip lunalkiao lik teielia H- 
rodtiau. lankiau kaip *vake tik atrasimo. 
«*• visokią, daktaras nore rydki.ua niekJ 
mpmsUmJo, bet labiaua lira tik skaudino 
kad)*aoro permaina*, iastaiko kaip tikra* 
Pranas*** pasakiau, ne* li«a patkutioų 
ryvaati r naoda. Bet Jums kaip tik apvaliau 
lies ir prvsiaatet vai*taa.*miau vartok. *u koto, taiku jaučia. .Su. ir žertai, o 
dabar jaa «*ąsuvisai * veikas, kaip atekad

Itie* aaaao ap-

JDHNS ELIXIR 
lairydo vtaaa skilvio Ugna. negromuliavitas. 
D-r»tejima valgyti. *kaud<-jima krutinę* dao- 
biukcte ir *aoo uo*e. rtrtrurima vėjo ir negar
džių akvat imu. gurgtaiair teaputitaa viduriu, 
-dims renta*. Jautimą lyg guaa arba kamuoly 
iierkieje Ir aegalejiraa Jo nuryti, auapaudima 
ailrdies, gumba, versimą rvtmetyj ir aUikoie- 
Jlma Ursttaak replių, karuos laksi pa Juoda re
alu, pneartejima bursa*, diegly, gretų pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausta* viduriuose, 
tryd*. apsivelasy, iakštegju.y ir skaudama lie
žuvy, begima ktas>> ta* dantų smegenų, •lip
numą vteo knoo ir ptanoaiu. silrdtea plakimą, 
negatejlma miegoti. *ankuma galvoje ir kojo
se, snauduly. oyp*tin*i po pietų, pabalima 
ar pagi-lt^navlm* vetrio, avaigima ir skaude 
Jima raivo* ir daug kliokiu nesveikame, pa- 
•ieatfczia nuonesveHm akilvta. Jelga turi ners 
viena I** viresul paminėtu ženklu, tai tuojau* 
erdarieok Jotai’* Bitele geriaaae gyduole ano 
skilvio ItesL Gaunam >e virst 300 padeksvoain 
•et nedėlios. Preke 31.00 už butely, 6 buleliai 
ui 35.00. V Mortai tart tasai 1 tuo* įtarti mažiau
siai *y k y autdiaaM it >*<0 u> nepadaro, tai 
Jteyvąaesvaiki. Naudok MTaUver Pili*, 
nuo vtoortu užktetejlmo, tiktai 25c už skry
nele. -Indek pinigu* La gromata ir adresuok^ 

MH’S 3VM.Y NOOSE

Proga Grnnt Worksuo«e. *■

Randa dykai! Randa dykai!
Gyvenk vienoj ir išrandavok kitą. ‘

. , Už $2700 iki $3250
Pirksi vienę iŠ

50 Nauju dviem anksztais namu
Arti W**tern Eleetrio Komp., Bear*. Roebuck A Co., Natioaal Ma 

leable CaatizgaKomp^ Wia*low Broliu ornamentaltazku geležiniu darbu 
ir amerikiniu aplrallasku duriu itadlrbiniu.

20,000 Darbininku Žmonių

_■--* p^IlĮ ir ^ZtO'lL' blHlSl Kad sergi? nelauk kad iš ma-
įįll kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei sergaoče ligą 

visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labiaus jn pra- 
Pulti, bet atsišauk in tą geriausų Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu Ilgo*, koaulio. kepenų, inkste, viduriu ligos, kraujo nečystumo, galvoa skand*i*mo, dieglį* ir reninatismo; skaros (odos) liga* ir niežejlm% 
vidarią atkiatajima. slapta* Ugaa vyra ir moters, sektos nabagima. sautagyst* su jaa visais baisybe* vaisiais, nervu ligas, abelnų aasUpoejima. kataro 
Ad----- 1 —ta. --------r---------------- -ta- -------- ------------------------- ta- tatata.------- .La-S.----------  5 UtiUM li<M

Guodadaiem* Kunigam* iazdir
■ AnisU*, Dalmaft- 

StulAS irwi*usbaž-

A W Patentneta* tmlls-
toriu*, nuauki* užtukta 
m»i I r uuttatamas. vy 
riszkts ar meterisaka*. 
,8K slkauotas, dvigubi 
••Huatlog” iuksstal, 

■S&Klsaž; -jFvSkMm.''1’*1 i»skvi*iisuoi** 
1 kri‘ tetai laika rodo 

Yra v<aur vartojamas 
gelairnkello tarnu, 
kaipo goriausiai laika 
laikanti*; gvarars 
tuotas ant 25 metu 
Rzy laikrodėly pasta* 

ate*O.O. D. aat ktekvteso adreso, *u paveiyji 
■a tezefaaataaati. Janiu bu* toks kaip rasto 
■e, ažaiasokak ezpreaui 8B 78 ir atvaėimo 
kaastu* ir pasilDtk lalkredaly, Jei ae, nsmoksk 
ne viena Mato. Auntek, kad už loki pat laikro- 
My kitur mokėti 335.00. Prl* la Jaudulio du: 
pito - d u** M K antrinta labai gr«žu l*noiuga!y 
ta kompasu dykai.

Ricelslor flatcli Co..
0OO Centrai Bank Bklg. Chicago

iBHae Plu
tai, llven- 
ikomėsi to 

J vklurlata 
nori. CROVVN

liek* artittimbai in l*i^ą< 
!> Norėdamos gaodoteace Dr-tez, 
artegaododni Kunigui,-Kad Jutu 

daria* tem priderančiai atlikta* ir tuom aasselpd aaw» tautelę, pawe*kilc ji tikrai

T. ANDRUSZĖWICZ £t C0.
115 W. Dirliion 8L, : CMcugo, I1L

F.PBradchulis 
Attorney and Counsejor tt Lai. 
Chamber of Conmerce Bldg. Room 709 
B. E. (Jorner L*S»lle & Wuhiugton sta; 

CHICAGO, ILL.
Telephone Malu B642.

Wienlntell3 lletumyz *dwok%tM, baigė* 
mokslą jurl*prudeuoTjo*o>ion Amerikoj 
Wed» provnui kaip ciwili*zku taip ir 
kriminaliazkaz vvisuose suduot*.
Bee. *112 8.HaUted arti 81 mos

Tel.Yerda 0048

vankaalu, gardžia 
Cka ooziuezen* 

slk*, cigaru* net 
hz Havanos, oš*sslgwua gauni žmc ~ 
Kiku užkandi klekMena diena. Ui 

Jau *n tomMta Mbeti negailu._
veiku turiu atoublMie. Prie to Jie turi 
pulki* cele dėl veeelta ir miUngu ir pa
klauso kiek»l*M, o Uteos ui thimooziu 
susikalbėti aeglteskaL Ateikite dm ma
ne, o tai ium *ntai*iulu už dyka viso 
kluose reikalu** ir JKovoae. Atvažiavę 
hz kitu miesttsgaliie gauti pa* mane 
geriausia nakvyne, m

Petnfe ftlakfs,
8891 Anborn nv^ Chicago, III.

(Tarps 88do* ul. ir8B-to P .)
- Telephona* Yards 0011

nesti
m&teJFĮįribte; b™. ^S^kS 
dabar, a* tai labai d*kavoju ir maršo deks- 
yoa*galit pagarsint, tikiu kad ne vienam 
boa ant pagelto*. Jo* tasgydštaa
JSl Canal Str.

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Edison’o Phonograph’aJ palinksmina kiekvieną, seną 
ir jauną girdint kaip puikiai visokiM melodijas graji- 
na, dainas dainuoja, aekllamacijas kalba, ir ką pat* 
Dori įdainuoji arba įkalbi, o Phonoąmph’as žodis 1 žodi Uriiirtrin tušam ^atim kaless

Nerviški Vyrai.
Ponae C. Bentton, A H. Bos ess, Chicago, 

Jll.. prUlunea mroreėf heangintino recepto dy- 
bai. Paeiehoitph, žą> *mte.-

Anai* metai* ai nuvykau | Kuropa ktauitta ro
dos pa* ganu daktarą ir likau nuo jo gydymo svei
ka*. Sirgau keletą metu aerviUtumu ir abeluu nu
silpnėjimu ir veltai mšgiaau įvairiu* vaistu* bei 
zydymu*. Receptą vau to. kuris mano lėgydė. ai 
ir poilaldianaituriuir, žinodamas. U patyrimo, 
kaip sunku yra UslgydyM tįsoję žemėje, si užsi
maniau gelbėti kutens* w koanam. k*s paražo pa* 
mane, uždarytame koavarta pasiunčiu nuorsS*ki
tu brangintino saisto dykai.

Jei esi silpna* ir nerviškas. Jautiesi ebelnal at
buk uita, to pailsta, jei ta* kenkia btopa atminti*. 
uusiininlBguma*. buduma*. inkstu ligos, stoka 
•nibteijos, indy man gajumo, nuotėgis. asm kuri 
vyryb* ir U. nuo sunka u* darbo, jaunybės pakly
dimu. ydųarperdIBią. ralyk pa* mane tuojau. • 
a* tau pasiusiu st«Klia kttaa nuemlą rito smpto 
dykai. Tau galt radyUs, Kad nėra vaisto galinėto 
tau išgelbėt! Tąpatimmtedaugumas tu. k* pu- 
klaasė mano rodėme dator Jie gali pasakyti, jog 
jie yru pilnai sveteli*. Raust K. J. Nui, II AI- 
'oun*- H* tena lėtą- Paskaityk, ką ji* rato, Rugp. MJ, IMJCm ; ’

..Pone U Bentsamt luvurtojau vaistas, gautu* 
nuo Tatai,tos apl*«yt iu*ne>ial atgal, ir estu 13 
bai linksmas, k>4paltu pa*neiti Tomistai, jog e- 
sto tėgydytas nito (tearto* Ilgos, kurte sirgau tiek 
metą Pirma aptmjimo ano Tepusto* vaistu, a* 
netikėjau. Jog yrutekt vaistas, galintis maa pa 
gslbėll. Bet snanuut dktabo tteiangsmo. Jauėiaosi 
*1 pilnai sveitoteu* •- -*——■—■ 
g* padėkavoiimą. Jei 
mano vardą.’*

Šita* yra tik vl«te* M teugello 
vonls, kurines alma ras tat v Irtai 
kad ktonas laite<įt—tari litą 
•ląsta* mua.to pMfo0 •••ano p

geriausias, tai užmokėk 
.r kaltu*. Pulką retežių 
riunčtaro* dyžai, o Jei pini?

varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamakinirna 
pilna — gerą sveikatą ir liga Deatsinauįina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
ligoms,Jcuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Rad tas Institutas, išgydo gfriausei visoko 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniuį 
pačiu i šgy d it u laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpinama:

Miri** Profesoriau *n Specialistai* | 
jn* jau tinote mane sunkia “ 

mane k sol. uo per ilgu* metui

Milfl illlillll*’

rydki.ua
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