
.........................
SuHcrlption U Forelgn oountriM

THE UTHUAKUN WEEKLY 
“LIETUVA”

PubHihed evwy Friday at Chicago, III

Addr«»a all communicationa ta
A. OLSZEWSKI,

924 33-rd Street, SUtioe 60. CHICAGO, UL.
-^-"rsKįasKi.
924 33-rd Statioc 60, CHICAGO, ILL

|100ay«ar

Kr. 12 Metu XVI
Entbred at thi Chicago, III. Poit Omci A8 Sseotip Ciass Matter.

OUTIŠKOS ŽINIOS. ' 
evoliucija Maskolijoj.
(Jžrubeiiniai laikraščiai 
įneša, buk susirinkus nau- 

dūmai, tūluose! apskri j
iose Maskolijos sukilo kai
liai. Nežinia vienok, ką 
fsukilimas turi reikšti: ar 
dmiečiai tuom nori nugąz- 
nti randą, kuris ir dabar 
ušo tiesas, ar gal nori nu
ginti rando priešus ir juos 
(laikyti nuo svarbesnių, ne- 
įtinkančių su rando mieriais 
likalavimų.
Kaip visur, teip ir Masko- 

joj terp kaimiečių netruk
ti visokių žmonhj: yra terp 
| labiau susipratę, prigulin- 
i prie rando priešų, ką ge- 
Pifiiai rodo Jų išrinkti nau- 

dumos atstovai; bet ne
rūksta ir tamsių, nieko ne- 
raprantančių, pasirengiusių 
iar ir dabar galvas guldyti 
ai didžiausius savo skriaudė
ja carą ir jo tarnus, ku
rie ir pasinaudoja iš kvailu
mo žmonių, iš tų tamsių mi
nių organizuoja juodašimčių 
armiją, kurią siundo ant in
teligentijos ir visų laisvės vi
so krašto žmonėms reikalau
jančių. Nežinia todėl kokios 
veislės kaimiečiai, susirinkus 
naujai durnai, sukilo ir uežbj 
nia prieš ką. To laikraščiai 
nepagarsino. Gal tas dar 
lielŠBiaškino ganėtinai. %

Londono ir Paryžiaus laiį- 
klėčiai jau dabar apkaltina 
Stolypiną, buk jis pasiren- 
ns net stumti tamsias mi- 
nias ant inteligentijos, ant 

' vigų rando priešų. Gal Jis 
tokius mierius ištikro turi, 

•gal jis, išgelbėjimui savo tar
nų biuroktatų nesidrovėtų ir 
baisias skerdynes žmonių vi- 
•oj Maskolijoj pagimdyti, tik 
klausymas, ar jos išduotų to- 

i kius vaisius, kokių jis nori?
Juk ir dabar tūli rando tar
nai, ne vienas vokiškos kilmės 
jenerolas Kaulbars siundo 
tamsias minias ant apšvieste- 

. sniųjų, bet jiems ne visur pa
siseka skerdynes pagimdyti, 

A -matyt, kad ir menkai išma- 
‘ nanti kaimiečiai ir vargšai 
| nevisi nori būti biurokrati- 
- jos Įnagiais. Iki šiol sude- 
EĮDoralizuotiems rando tar

nams nieko • nesuprantan- 
| šias, teipjau sudemoralizuo- 
v tas minias pasisekė užsiun- 
I dyti vien ant žydų, ir tai ne 
ĮBynL. Dideliuose miestuose 
įrien Odesoj tą galėjo sureng
ta Prie pagelbos jeneralgu- 

bematoriaus Kaulbarso „Ly
ga maskoliškosios tautos”. 
Stengtasi tą padaryti visur, 

wnet | Peterburge, Maskvoj, 
ftygoj, bet nepasisekė. Ma- 

r tyt, kad ir dideliuose mie
stuose permažai yra sudemo- 
raiizuotų niekšų, parsiduo
dančių rando tarnams, jiems 
paliepus galinčių skersti kad 

| ir niekuom Jiems nenusidė-
• jusius žmonis, j Mažesniuose 

• miestuose, žinoma, tokių yra 
daugiau, bet ir tokiuose mie- 

^-‘•tuose ne vietiniai gyvento- 
- jai skerdynes pradėjo, bet 
' kriviai ir policijos tarnai,

BU jais tik vėliau susidėjo 
^Vietiniai visokios veislės niek- 
,^i- Argi ant to mažo niek- 

• kkaitliaus randas gali rem- 
EĮ^ ar gi su jų pagelba gali 
^^isavo tamsius mierius at

riekti? Apie tai reikia abe- 
i joti ir tą, be abejonės, žino 
ifc^^ypiu ir jo pagelbinin- 
■ ®Lj^*pin pats todėl, 

atvirai nedrysta

avės draugus juodašimčių ar
mijos, tą jis pavedė „Lygai 
maskoliškosios tautos”, bet 
kaip rinkimai dumon parodė, 
Lyga labai mažą turi įtekmę 
net terp tamsių minių, jos 
klauso vien niekšai, koki už 
pinigus nesidrovėtų ir savo 
tėvus užmušti.
valdžios gaudo, sodina į ka
lėjimus, nuo niekšų stengia
si; apsaugoti draugiją, Ma- 
skolijoj gi rando tarnai, ne
turėdami kitokių padėtoj ų, 
iš niekšii pagelbos naudoja
si bet su jais, turbut, savo 
mierių neatsieks, nužudys 
visame sviete dar tą truputį 
geros garbės, kokia dar liko, 
o su gera garbe nužudys ir 
kreditą, be kurio nė jokiu 
budu negali apsieiti.

Buvęs ministeris Temiria- 
zev, paklaustas užrubežinių 
laikraščių korespondentų, ką, 
sulyg jo nuomonės, antroji 
durna turi daryti privertimui 
Stolypino nusilenkti prieš 
jos reikalavimus, atsakė, jog 
tam tikslui geriausiai butų 
pradėti besidarbavimą nuo 
perkratinėjimo iždo miuiste- 
rio durnos užtvirtinimui pa
duoto biudžeto. Jeigu durna 
tik sumažys kreditą policijos, 
kariumenės, paties Stolypino 
reikalams išskaitytą, jis tuo- 
jaus pasirodys nuolankesniu 
durnai.

Kad Temiriazev pataikė j 
tikrai skaudamąją vietą, ge
riausiai parodė Stolypino po
litiką remianti laikraščiai. 
Jie prieš tokią rodą pakėlė 
protestą, kadangi toks dar
bas, sulyg jų nuomonės, bu
tų priešingu pamatinėms 
Maskolijos tiesoms. \

Bet tas pamatines tiesas, 
gynimui savo reikalų, apdir
bo juk ne žmonių rinkti at
stovai, tik caro tarnai biuro
kratai. Jeigu visokias tie
sas durna turi užtvirtinti, tai 
ji turi užtvirtinti ir biurokra
tų ismislytas pamatines tie
sas, iš jų išmesti viską, kas 
nesutinka su žmonių norais 
ir reikalais. Ne žmonės yra 
biurokratų tarnais bet atbu
lai, nes žmonės užlaiko biu1 
tokratus, todėl jie žmonėms!, 
o ne savo luomai turi tar
nauti.

Londono laikraščiai pagar
sino iš Peterburgo gautas ži
nias, buk Stolypin prisakė 
policijos perdėtiniui prižiū
rėti gerai opozicijos partijų 
suvažiavusius atstovus, nė 
duoti jiems rengti susirinki
mų. Reikalui užėjus, polici
ja galinti areštuoti ir dūmos 
atstovus. Tokia tai mat ne- 
paliečiamybė ypatos• žmonių 
rinktų atstovų! Teip ilgai 
trauktiesi negali. Iki šiol, 
rods, ir opozicijos partijų at
stovai gana kantriai užsilai
ko, stengiasi atimti pamatą 
apkaltinimams, kad dėl jų 
randas turėjo ir antrąją du
rną paleisti. Ištikro ne iš 
opozicijos partijų dūmai grę- 
sia pavojus, bet iš rando pu
sės, kuris norėtų kad durna, 
be perkratinėjimų, užtvirtin
tų vien Jo sumanymus, ypač 
gi kad Užtvirtintų biudžetą, 
o gal ir paskolą užrubežiuo- 
se. Bet nėra abejonės, kad 
savo vilčių atseis randui išsi
žadėti. Durna susideda iš 
sumanių ir energiškesnių 
žmonių, o ne iš rando įnagių.

Pereitą sanvaitę Tauridoa 
rūme, salėj, kur atsibūva du
rnos susirinkimai, Įgriuvo lu
bos ir tai ties sėdynėms opo-

Tokius kitur

rai, kad atsitiko ne laike du- i 
mos susirinkimų. Buvo ma- i 
noma, kad randas tokiu ne* l 
doru budu bandė sumažinti 
opoziciją. Techniška komi
sija vienok rado, kad sales 
lubos griuvo todėl, kad pat? 
rūmas nebuvo prižiūrimas, 
nebuvo atlikta nė jokių pa
taisymų nuo rūmo pastaty
mo, taigi nuo Katarinos II 
viešpatavimo laikų. Balkiai 
buvo supuvę, iš supuvusio 
medžio išlindo vinys.

19 d. kovo durna turėjo su
sirinkimą, bet ne Tauridos 
rūme, tik ruimuose viešpa. 
tystės rodos. Kadangi vie
špatystės rodos susirinkimai 
atsibūva miesto viduryj, tai 
randas su nenoru daleido ten 
durnai laikyti susirinkimus. 
Naujoje vietoj durna teip il
gai laikys savo susirinkimus, 
kol nebus pataisytas Tauri - 
dos rūmas. Maskoliškoji du
rna gavo telegramą su pasvei
kinimu ir linkėjimais nuo 
jauno Persijos parlamento. 
„Męs visi kovojame už laisvę, 
męs visi esame broliai”, sako 
persai ir drąsina maskolius.

Nors durna ir nutarė rei
kalauti paliuosavimo politi
škųjų nusidėjėlių, bet jie 
dar vis sėdi kalėjimuose. 
Karės lauko teismai po seno
vei siunčia ant, kartuvių lai
svės reikalaujančius. Vien 
Kijeve panaikino karės lau
ko stovį, kitur dar vis siunta 
kvaili čaro oficieriai ir tar
nai.

.Juodašimčių organizacija 
Eliza betgrade parengė žydų 
skerdynes. Kiek čia žmonių 
pražuvo, dar tikrai nežinia. 
Odesoj, dėl žydų ir inteligen
cijos skerdynių, Įsikišo net 
svetimų kraštų konsuliai. 
Dėl to įsikišimo, kaip girdė- 
Ui, skerdynių rengėjas, jene- 
rolas Kaulbars, kadangi ne
moka tvarką užlaikyti, bus 
ant galo nuo vietos prašalin
tas. Jam prasišalinus, gal 
pasibaigs ir žmonių skerdy
nės.

menės dalies ir su ja įsiveržė 
į Nicaraguą ir užėmė miestą 
Segovia. Nioaraguoj, kaip 
užtikrina telegramoj siuntė
jai, užgimė revoliucija prieš 
prezidentą Zelaya, kuris su 
kariumene įsiveržė J Hondū
ras.

Gal į karę bus Įtraukta it 
trečioji vidurinės Amerikos 
respublika Guatemala. Iki 
šiol ji dar laikosi neutrali- 
škai, Į karę nesikiša, bet 
traukia ją tai viena, tai kita 
kariaujanti rdspublika.

Suvienytos Valstijos Į vi
durinės Amerikos pakrantes 
išsiuntė savo kariškus lai
vus.

Užgimė vėl revoliucija ir 
pietinės Amerikos republikoj 
(Kolumbijoj. Bet kaip ji 

dar žinių nėra.ua,
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Iš Vilniaus.
Vyriausias karės teismas 

užtvirtino 8 d. vakario Vii 
niaus karės apskričio teismo 
nusprendimą, pagal kurio 
miestietis Milakovskis bau
džiamas mirtim už ginkluotą 
pasipriešinimą policijai, no
rėjusiai Jį suimti.

Vilniaus karėe teismas 9 ir 
10 d. vasario nagrinėjo Se- 
napylėje bylą valstiečių Vin
co Viensdorskio .(29 m.) ir 
Baltraus Pavadžio (98 nu),

ūkavimo prieš lai- zicijos partijų atstovų* w®

Vidurinė ir pietinė Ame-. 
I- rika.
Kaip dabar* pasirodo, ti

kra priežastis karės terp vi
durinės Amerikos republikų 
Hondūras ir Nicaragua buvo 
mulas. Mat mulą vienas 
Nicaraguos vadovas, Juan 
Rocha, išvedė iš tvarto Hon
dūras© farmerio Salguda. 
Kadangi, susirašinėjimai bu
vo nevaisingi, tai užgimė ka
rė, kuri jau ne vieną šimtą 
žmonių gyvasčių kaštavo ir 
dar nežinia, kiek kaštuos.

Iš atėjusių Į Washingtoną 
telegramų matyt, jog Nica
raguos kariškas laivas bom- 
bordavo Honduraso miestą 
Trugillo ir išlipę ant kranto 
žemės kareiviai paėmė mi
nėtą miestą. Pergalėtojams 
pateko viena kanuolė, tūlas 
skaitlius karabinų ir amu
nicija. %

Atėjusios iš Nicaraguos į 
Panamą telegramos praneša, 
jog vidurinės Amerikos re- 
publika San Salvador jau 
įsikišo į karę, stojo ji Hon
duraso pusėj, su kuriuom už
mezgė ryšį. 2500 San Salva
doro kareivių 10 d. kovo išli
po ant kranto Amapuloj ir 
ant rytojaus ištraukė miesto 
Choluctea link, kurį ir pa
ėmė. Vadovu tos kari u me
nės yra jenerolas Jose Dolo- 
res Presą.

Sulyg kitos telegramos, 
Honduraso jenerolas Bonilla 
paėmė vedimą vienos kariu-

m., 29 d. liepoa, drauge su 
kitais pasislėpusiais 4 žmonė
mis, užpuolė ant namų val
stiečių Delkų, Deivoniškių 
kaimo, Kalvarijųs pav.; na
mus sudegino, šūviais iš re
volverio užmušė Adolfą Del
kų, brolį gi jo Joną Delkų 
sužeidė. Užpuolimo prieža- 
sčia buvo kerštas už tą, kad 
Ad. Delkus padėjo dragū
nams surasti savo tėvo užmu
šėjus. Teismas nusprendė 
abu apkaltintuoju pakarti.

Apgynėjas, adv. Trachov- 
skis, padavė kaaacijos skun- 
,d4.

Vilniaus teismo rūmai, 
pris. posėdininkams .daly
vaujant, 10 ir 11 d. išnagri
nėjo bylą, kurioje Vilniaus 
pav., Meišogalos valsčiaus 
valstiečiai StruJ’us, Druša, 
Geibo, Jurevičius, Drozdov- 
skis, Zapolskis ir Doveiko 
kaltinami už tą, kad priklau
sydami draugijai, kurios tik
slas numesti dabartinę val
džią, jie lapkričio ir gruodžio 
mėn. Meišogalos miestelyje 
uždengė monopolį, platino 
atsišaukimus lietuvių ir len
kų kalbose, kalbėjo kalbas 
šaukiančias neklausyti val
džios, prašalino iš mokyklos 
mokytoją ir darė visokius 
žmonių nutarimus; Jurevi
čius gi buvo dar kaltinamas 
caro garbės įžeidime.

Rūmai pasmerkė J urevičių 
kalėjiman prie policijos vie
nam mėnesiui, visus gi kitus 
išteisino. Apkaltintuosius 
gynė pris. adv. Wroblewski 
ir pris. adv. pagalbininkas 
Wysocki.

12 d. vasario, Vilniaus ka
rės teismas, išnagrinėjęs Mik. 
Rogalio ir Jono Wrotnowskio 
bylą, pasmerkė*kiekvieną 10 
metų katorgom Abu buvo 
apkaltintu užpi olftne ant 
kareivių, vedufen l kalinius.

Tą pkčią dieSa •*Vilniaus 
pris. posė-

rovą apkaltino už slėpimą 
soc.-dem. partijos atsišauki
mų. Pasmerktas 6 menes, 
tvirtumon, užskaitant 4 me
nes., kuriuos Jis Jau persė
dėjo kalėjime iki teismo.

2) Audėjo M. Kalamžo (18 
m.) apkaltinto atsišaukimų 
slėpime. Pasmerktas 4 mėn. 
kalėjiman, bet jis Jau 4 mėn. 
iki teismo buvo sėdėjęs kalė
jime ir todėl dabar Jau pa
leistas.

Karės teismas, vasario 8 d., 
nagrinėjo Vilniuje kareivio 
Chaimo Kopelavičiaus (23 
m.) bylą. Kapelavičius kal
tinamas tame, buk Jis 23 d. 
spalių, kalbėdamas ligonbu- 
tyje su kitais to pulko karei
viais, kurstė neklausyti val
džios, nešaudyti Į valstiečius, 
ir kalbėdamas, buk Įžeidęs 
caro garbę. Teismas pripa
žino Jį kaltu tiktai caro gar
bės Įžeidime ir pasmerkė vie
niems metams kareivių ka
lėjimam Gynė jį advokatas 
ZmaMnskis.

Vilniaus teismo rūmai, 
pris. posėdininkams dalyvau
jant, vasario 8 d. nagrinėjo 
Peterburgo technikos moky
klos mokinio Simono Grode- 
lio bylą. Grodelis kaltina
mas už tą, kad Liepos mėn. 
pr. metų, kalbėjęs valstie
čiams, kad pirmoji durna bu
vo išvaikyta dėlto, kad rei
kalavo visų žmonių tiesų su
lyginimo, kurstė valstiečius 
priešu turtinguosius, įžeidė 
caro garbę. Rūmai 8. Grū
delį išteisino. Gynė pr. ad. 
J. Vileikis.

Vasario 9 d. j>olicija pada
rė kratą chemiko techniško
sios mokykis mokinio K. 
Baderio bute, kame susirin
ko 20 jaunųjų žmonių. Kon
fiskuotos kelios nelegališkos 
knygutės ir visi suimti.

Vasario 8 d. Vilniaus tei
smo rūmai nagrinėjo valstie
čių Bnkliariavičiaus, Grigo- 
ravičiaus ir Savickio bylą, s

Pagal apkaltinimo akto, 
visi 3 kurstė Ašmenos pav. 
valstiečius nemokėti žemės 
mokesčių. Šitoje byloje bu
vo užklausta 11 liudytojų, iš 
kurių seniūnas tvirtino, kad 

, apkaltintiejie kurstė uždary- 
i ti mokyklą ir atsisakyti nuo 

žemės mokesčių; visi kiti nu
rodė, kad apkaltintiejie bu- 

( vo valsčiaus sueigoje, netnrė- 
. darni tiesos, kadangi nesi- 
. skaitė Įgaliotaisiais, kitų pa- 
. rodymų nepatvirtino.
( < Rūmai nusprendė visus iš- 
) teisinti. Gynė prie, advok. 
( Wroblewski.
, ‘ Tūli Vilniaus rinkėjai pa- 
i davė Vilniaus gubernatoriui 
, pasiųsti dumon skundą, ku- 
i riame nurodė visą eilę di- 
i džiausiu neteisingumų, pada- 

rptų kaip sąrašų sustatyme 
i teip pačiuose rinkimuose.

Rinkėjai prašo paskirti ant- 
į rus rinkimus.

Ketverge, 15 d. vasario, 
( gubernijos komisija peržiu- 
( rėš kaip-kurių draugijų ir 
i sąjungų įstatymus, terp Jų: 
} lietuvių apšvietos draugijos 
,,Vilniaus Aušra” ir lietuvių 
mokslo mylėtojų draugijos 
įstatymus.

sugrąžinti katalikams bažny 
čias, kurias valdžia buvo atė
musi ir pavertusi į savąsias. 
Terp kitų prašymų, nemažai 
yra^iš Vilniaus gubernijos 
gyventojų. Tie prašymai iš
šaukė pravoslavų dvasiškijos 
protestą.

x Šitame klausime vidaus da
lykų ministerija kreipėsi į 
ministerių tarybą, prašyda
ma paaiškinti, kokiuose at
sitikimuose turi būti grąžina
mos bažnyčios ir kas turi iš
rišti nesusipratimus, kilusius 
tarp vidaus dalykų ministeri
jos ir užinteresuotos tame da
lyke dvasiskijos.

Rusų laikraštyje „Rieč”, 
N 249,randame žinias apie al
gą Vilniaus general-guberna- 
toriaus. Algos jis gauna per 
metus 23 tūkstančius 40rub., 
nepaprastosioms išlaidoms — 
20 tūkstančių, kanceliarijos 
užlaikymui — 38 tukstačius 
110 rub.50 kap., priedų kan
celiarijos užlaikymui—5 tūk
stančius, tardomosios prie 
kanceliarijos komisijos užlai
kymui — 1 tūkstantį 100 r., 
pašalpoms — 2 tūkstančiu 
852 rub., generalguberna
toriaus rūmų užlaikymui — 
7 tūkstančius 219 rub. Išvi
so gauna 97 tūkstančius 271 
rub. ir 50 kap. Prie to da 
reikia pridėti, kad Vilniaus 
general-gubernatorius turi 
uždyką gyvenimą, gauna 
pelno iš „Zakreto” dvaro ir 
miesto parko. Minėtoji tar
domoji komisija jau daugiau 
25 metų kaip nebegyvuoju, 
o pinigai jai vistiek eina! Be 
to da, nuo 1866 metų kas 
metai pavedama general gu
bernatoriui į>o 5 tūkstančius 
gabenimui Į Lietuvą rusų 
valstiečių; tokiu budu išviso 
tam tikslui jau yra išleista 
222 tūkstančiai rublių.

teismo rūmai, 
dininkų dalyvavimo, nagri
nėjo 2 politikos * vlas:

Mokytoją Bovsieve-

,V.Ž.’
„Kur. Lit. paduoda skai

tlines adminietratyviškai iš
tremtųjų Į šiaurės gubernijas: 
iš Vilniaus ištremta 112 žmo
nių, iš Kauno 14, iš Minsko 
88, iš Bobruisko 12.

Pastaruoju laiku vidaus 
dalykų ministerija gauna iš 
atskirų ypatų reikalavimus

praneša girdėjęs, kad visi 
Vilniaus rinkimai bus apskų
sti senatan, paskui gi Valsty
bės Dūmon. Visi neteisiu- 
guųiai buvo padaryti miesto 
valdybos tarnaujančių, no
rinčių pravesti miesto gal
vą Wenclawskį,kurio pareiga 
buvo prižiūrėti, kad tarnau
jančių veikimai butų teisin
gi. Terp kitų neteisingumų 
galima pažymėti, kad rinkėjų 
sąrašuose buvo įrašyta daug 
tokių, kurie neturi teisės da* 
lyvauti rinkimuose, \rba to
kių, kurių visiškai nėradr be 
to dar daugybė visokių ^or- 
mališkųjų paklydimų.

„Kur. Lit.” paduoda sta
tistiką politiškųjų ir krinti- 
nališkujų kalinių skaičiaus^ 
Vilniaus gubernijoj.

1903 metais politiškųjų ka
linių buvo Vilniaus geberni- 
joj 135 žmonės; 1904 m. — 
187 žm., 1905 m.,—1303 žm., 
1906 gi metais daugiau kaip 
2000 žmonių.

Kriminališkujų kalinių, 
suimtųjų už paprastas va
gystes buvo 1903 metais vi
soje gubernijoje 2452 žmogų; 
1904 m. tokių prasikaltėlių 
buvo tiktai 1881 žm., 1905 
ųj. — 1620 žm. Už plėšimą 
kalėjime sėdėjo 1903 m. — 
146 žm., 1905 m. — 158 žm., 
1906 m. — 250 žm. Tokiu 
budu paprasta vagystė eina 
mažyn, plėšimai gi didyn. TT m

Vilnius siunčia nuo miesto 
vieną atstovą į durną. Visas 
miestas padalintas Į 8 sky
rius, kuriuose renkama 80 
rinkėjų. Karščiausia kova 
einą terp krikščionių-atžagc-

reivių (kadetų) ir socijalde- 
mokratų. Pirmiejie stato 
žinomą buržujų Weri81awskĮ, 
antriejie — garsų advokatą 
Gruzenbergą, tretiejie da ne- 
pažymėjo savo kandidato. 
Bundas vis da nenustoja kai į 
bėjęs apie susidėjimą su žy- 
dais-pirmeiviais; užtai L. S. 
D. P. jiems pranešė, kad tik
tai tuomet bendrai su juo 
savo kandidatus statys, jei 
jis nesusijungs su žydais- 
buržujais, kad ir pirmeiviais. 
Daugiausia vilties turi žydai- 
pirmeiviai, kad ir bundiečiai 
neitų su Jais išvien. L. 8. 
D. P. dėl to nori skyrium 
statyt savo kandidatus, kad 
ir bundiečiai susijungtų su 
žydais-pinneiviais, kad tokiu 
budu suskaidyt krikščionių 
balsus ir varyt savo agitaci- 
h-

— 22 sausio buvo didžiau
sio Vilniaus skyriaus— ket
virtojo — priešrenkamasis su
sirinkimas. Daugiausia Ja 
me gyvena krikščionis. Su
sirinkę buvo apie pašantro t 
tūkstančio žmonių ir,išklausę 
L. S. D. P. ir R. S. D; D. P./ 
kalbėtojų kalbas, visi sutiko 
paduot savo balsą už darbi
ninkų partijų kandidatus. 
Reikia da pažymėt tai, kad 
per susirinkimus Vilniuj val
džios tarnai uždraudžia ki
tokią kalbą vartot, kaip tik 
rusų.

Iš Gardino.
12 sausio čia atsitiko toks 

dalykas, kuris sujudino visą 
Gardiną ir labai išgązdino 
policiją. Kiek pasisekė pa
tirt, vyresnysis kalėjimo sar
gas Kachanskis sumušė ir 
norėjo sugėdinti dvi politikos 
prasikaltėli-moteri. Už kelių 
dienų jis gavo mieste nuo 
dviejų anarchistų į pilvą kul
ką. Pašovę sargą, Jie pasi
leido bėgt, bet vienas iš jų 
buvo suturėtas vieno polici- 
sto, žandaro ir kareivio. Su
čiupę Jį, Jie pradėjo mušti; 
policistas, kaip sako, mušęs 
Jį per galvą. Matydami tai, 
susirinkę aplinkui žmonės, 
labai pasipiktino; vienas iš 
Jų pasakė: „nustokit mušti, 
o Jei ne, — tai šausim”, ir 
tikrai,neužilgo pradėjo šaudy. 
ti: policistas gavo 3 kulkas į 
pečius, žandaras ir kareivis 
— į ranką. Areštuotasis pa
bėgo. Antras, šovusysis į 
kalėjimo sargą, pasislėpė vie
nam name. Policistai norėjo 
ten jį paimt, bet Jis sužeidė 
vyresnįjį policistą, ir tas 
tuojaus numirė.^ Atvažiavo 
gubernatorius, surinko da 

r daugiau policijos ir žandarų.
Eidamas visų užpakalyj, gu- 
barnatbrius veda policistus 
paimt ‘ tą^buntaučiką”, bet 
vos tik pasirodė ant slenks
čio policija, tuoj pasislėpu
sysis pradėjo šaudyti ir vienas 
policistas ant vietos pakri
to. (Gubernatorius ir polici
ja pabėgo. Tuojaus buvo 
pašaukti kareiviai ir kazokai. 
Telegramose skelbiama, kad 
pirma liepta buvo išsikrau- 
styt iš tų namų visiems gy
ventojams, o paskui imta į 
Juos šaudyti, bet tai neteisy
bė. Šaudė kokias 2—3 va
landas. Pasislėpusysis ten 
teippat šaudė, bet, paga
lia us Jam patronų pritruko, 
ir Jis paskutiniu pats nusišo
vė. Bet „drąsiejie” kazokai 
da vis bijojo eit ir vis da te- 
bešaudė. Ant galo įėjo ir 

i bent ant negyvo savo piktu
mo išliejo: pradėjo Jį spar

• dyt, spiaudyt, šaudyt; atsira-



do dargi tokių gudragalvių, 
kurie norėjo pririšt jį prie 
rogių ir pervilkt per visas 
gatves, bet pasibijojo teip 
daryt. Užtai gerai išliejo 
policija savo pyktį ant 4 
areštuotųjų to namo gyven
tojų, kur buvo minėtasis 
anarchistas pasislėpęs: nuve
dę į policijos nuovadų, juos 
tuoj pradėjo žvėriškai mušt, 
kozokai ėmė nagaikoms tašyti 
ir vienom iš sumuštųjų išmu
šė akį; per 24 valandas tara 
darbininkui nedavė ne val
gyt, nė gert

lšv Žagarės, Šiaulių pav.
Pagyvenęs kiek ir geriau 

apsidairęs savo naujojoj vie
toj, kvartalinis ėmėsi naikin
ti „revoliucijų”. Pirmomis 
gruodžio mėnesio dienomis 
iškrėtė Mitrevičių; nors nie
ko nerado, bet suėmė sūnų 
Teodorų už tai tik, kad jo 
brolis atsižymėjęs apylenkėj, 
kaipo laisvės kovotojas. {Kal
tino jį paskui už kokias ten 
proklamacijas, ir gubernato
rius administratyviškai nu
baudė jį* 3 mėnesiais kalėji
mo. Praslinkus kuriam lai
kui, visa ta juodoji armija, 
judošiaus Každailos vedama, 
atsigrūdo pas Kvedarus. Ap
statę sargyba namus, norėjo 
paimti sūnų Antanų, kuris 
buvo žinomas jiems, kaipo 
agitatorius. Seniai jau jis 
buvo gaudomas, bet laimė jį 
saugojo, ir šį kartų jį išsau' 
gojo: Antanas išspruko iš jų 
nagų, nežiūrint į sargybų, 
dabojusių namus. Jieškojo 
da paskui jo po miestų, bet 
ir tai be pasekmių.

Po tos ekspedicijos buvo 
padaryta mažd pertrauka, tik 
ne ilgam. Odos pabriko dar
bininkai padavė, surašę, val
dybai savo reikalavimus ir 
pasisakė streikuosiu, jeigu 
jie nebusią išpildyti. Val
dyba davė žinią kvartiliniui, 
kad pabrike „maištas”. ! Ta
sai,kaip bematant,pribuvo su 
savo narsiąją gvardija „suki
lėlių” ramyti, suėmė viena 
darbininkų, kaipo streiko va
dovų ir nugabeno į Šiaulius. 
Paskui, sužinojęs, kad reika
lavimus parašęs kokis ten A. 
Nainis, (siuvėjas), norėjo su
imti ir tik nesurado namie.

i Šventės gyventojas.

širdingi „ponai”, pasikakinę 
tuo, paliuo.-avo jį. Visiems 
įsiėdė tie valdžios atstovai, 
bet retas kuris susipranta, 
jiems atvažiavus, duris paro
dyti. Kiti kalba, kad gerai 
butų jiems kelių parodžius 
pas Abraomą ar bent pietus 
iškalus, kad ilgai butų sotus.

Jonas Raugalius. 
(Iš „Skardo”).

Iš Alantos, Vilkmergės 
pavieto.

Čionai atsibuvo rinkimai 
naujo viršaičio; rinkimai trau
kėsi tris dienas. 13 d. sausio 
susirinko viborniejie; atsira
do du draugu staršinos, ku
rie meldė vibornus palikti tų 
patį starši ną, davė vibor- 
niems degtinės ir paleido nie
ko nepadarę. 27 d. sausio su- 
airinkiman atėjo viborniejie, 
bet tų dienų susirinko perma
tei, tai negalima buvo rinkti. 
Vėl tie draugai teip pavaiši
no vibornus, kad tie negalė
jo pešti eiti namon. Starši- 
na pasamdė vežimus ir par
vežė visus namon. Bet vis 
negales, staršinai kinkos dre
ba, iškaščių daug, o vis ne
pabaigta. Ant galo 30 d. 
sausio surinko vibernus ir 
pradėjo rinkti. Vieni šaukia, 
kad tas pats liktų, kiti kad 
to nereikia, bet degtinė ir 
geri draugai viekų pergalėjo.

Dagilis.

> jis atsipeikėjo ir ligonbutyj 
i sugijo. Kiek laiko vėliau 

žemsnrgių vyresnysis, užklau
stas tardytojo, pasakė jam, 
kad jis manus, ar negalėjo 
padaryt to Vebzdauckas, Pa- 

i vadis ir Vitkauckas Lukošius, 
i Jie visi liko areštuoti. Vit

kauckas pasėdėjo 4 mėn. ir 
liko paleistas, o kiti du iki 
šiol sėdėjo; 18 Pavadžio 
liudininkų vienbalsiai paro
dė, kad jis tų dienų buvo na
mie ir užsiėmė lauko darbu; 
tų-pat parodė ir Vebaaaucko 
liudininkai. Bet nieko ne
gelbėjo — matyt, teismas 
nenorėjo palikt Senapilės be 
aukos: paklausė parodymų 
Delkų — brolio, sesers ir mo
tinos ir nusprendė abu pa
kart. Nors buvo galima spėt, 
kad nebereikalo atvažiavo 
Seuapilėn karo teismas, bet 
niekas nesitikėjo, kad savo 
auka jis pasirinks Pavadį ir 
Vebzdauckų, kurie, anot vi
sų gilaus persitikrinimo, ne
dalyvavo tame užmušime. 
Vebzdauckas jau yra vedęs. 
Per dvi dieni nusprendimas 
jau gali būti išpildytas. Ad
vokatas žada paduoti kasaci- 
jų, bet general-gųbėrnatorius 
gali jų visai sulaikyt Tai 
mirties nusprendimas už ke
liolikos dienų prieš durnos 
susirinkimų!

Inivan.
Pitt«Bnrg/ Pa. Paskendo 

čia velkkntisįarlaivys „Crui- 
ser”. Prie fb prigėrė 5 Įgu
los ypaios, lilius žmonės, pu
siau so&lustUs, išgelbėjo.

.Ui

Puolimas akcijų.
Newfl York. New Yorko 

bertėj, rodosi be matomos 
priežasties, rihpnolė visokios 
amerikonišku kompanijų ak
cijos, labiausiai nupuolė ge
ležinkelių akcijos. Iš to pa
sinaudojo tūli beržės makle
riai, kurie gal pats tų puoli
mų akcijų ir pagimdė: jie 
pirko akcijas už pigesnę kai
nų. Chicagos makleris Wal- 
ker J vienų valandų uždirbo 
su viršum milijonų dol.

Pakvaišęs sūnūs.
Huncock, Mich. 23 metų 

Jobnas Humill, su pagaliu 
užmušė savo 63 metų motiną 
ir paskui dar su peiliu jų su
badė. Atlikęs savo darbų, 
užsirukė cigarų ir išėjo pasi
vaikščioti Aišku, kad jis 
buvo ne pilno proto, 
kosi jau suareštuotas.

Jis Ii-

5 WA8HiNGToir, Pa. Štrei- 
kuoja čia darbininkai Mc- 
Clure geležies dirbtuvėse^ <

5 Muncie, Ind. Darbai 
čianykščiose geležies dirbtuvė 
se eina prastai ir nėra vilties, 
kad greitai pasigerintų.

Elkins, W. Va. Elkins 
Coal & Coke Co. visiems kal
nakasiams pakėlė algas ant 
10%. .
, 1
• Scottdale, Pa. Scott- 

dale Furnace Co. pakėlė al
gas savo darbininkams .ant 
15%. ’

1 Canonsburg, Pa. Bus 
čia pastatytos dideles alaus 
leidyklos.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Iš Kupiškio, Ukmergės 
pav.

Kupiškio uriadninkui mie
stelyj jau nebėra darbo, nes 
čia visus darbus atlieka ne
seniai persikraustęs iš Ragu
vos pristovas su sargybiniais. 
Dėl to uriadninkas su savo 
uoluoju pagelbininku Ten
ka važinėja po sodžius ,,tvar
kos” prižiūrėti. Tonka yra 
lietuvis, turi Kupiškyj na
mus; pas jį uriadninkas sam- 

"dosi butų.
Važinėdami jiedu po so

džius, klausinėja, ar kas ne
žino sočijalistų, kų žmonės 
kalbų, ar neturi kas šautuvų 
ar revolverių ir tt., žodžiu, 
labai darbštus uriadninkas, 
bet daug darbštesnis Tonka: 
pas kų užvažiuoja, tai uriad
ninkas kalbasi su namų šei
mininku, o Tonka tuo tarpu 
apžiūri visas kertes, ar neras 
ko priešingo. Radęs kokį 
laikraštį ar knygutę, konfis
kuoja. Bet turi širdį ir jie; 
susimyli ir sugrųžina kon
fiskuotąjį daiktų, ypač kaip 
tik pamato baltosios butelį, 
ar kokį rublį. Kartais ir 
nieko neradę, pareikalauja 
degtinės ar pietų parengti. 
Prieš Kalėdas įsisapnavo 
jiems, kad esąs šautuvas pas 
vienų mažažemį Š. ‘ Atvažia
vę, šautuvo nerado, bet vis- 
tik patį Š. suėmė k.varąjš 
namų. Išvarydami, paliepė 
pasakyti sudiev pačiai ir vai
kams, nes, girdi, penkerius 
metus nešim at y eite. Žmoge
lis neturtingas buvo, bet 
▼ištik davė 15 rubL ir miela*

Polici|os ir juodašimčių 
darbai.

Iš Senapilės. Da
Josios Gadynės” N 26 buvo 
rašyta, kad Senapilėj „val
džia rengia kruvinus pietus”. 
Dabar jau tai išsipildė .... 
Praeitų sanvaitę atvažiavo 
Senapilėn Vilniaus karo ap
skričio teismas politikos bi
lų nagrinėti. Nagrinėjo Ko- 
lodzieiskio, KasakaiČio ir 
Junkevičiaus, Pavadžio Bal
traus ir Vebzdancko Vinco 
bylas.

1 Kolodzieiskį kaltino už 
dalyvavimų pasikėsinime ant 
pavieto sargybinio gyvybės, 
peršautos jam tapo kelinės. 
Kolodzieiskį suėmė tik ant ry
tojaus jo bute. Nuo liepos 
26 dienos jis sėdėjo kalėjime, 
ir dabar teismas jį išteisino.

2 Kasakaitį, Juknevičių 
kaltina už tai, kad jie, susi
taisę į būrį, pernai, reakci
jai užėjus, užpuolė Gudelių 
(Senapilės pav.) Gliaubičių, 
įtariamų šnipų ir išda
vikų, — keliomis brauningo 
kulkomis jis buvo sužeistas. 
Gliaubičius sugijo. Kelioms 
dienpms praslinkus, policija 
Prienuose suėmė tris įtaria
mus vyrus. Vienų iš jų — 
Šalnų, sargybinis nušovė, ki
tus du — Kasakaitį ir Juk* 
nevičių paėmė. Policija spė
jo, kad juodu ir buvo užpuo: 
lę ant Gliaubičiaus. Smar
kiai juos sumušė, ir Kasa kal
tis (taip parodyta apkaltina- 
mamjame akte) prisipažinęs, 
kad dalyvavęs užpuolime ant 
Gliaubičiaus. Kasa kai t is dar 
nepilnametis, tai jam teismas 
davė tik 6 metus kalėjimo, o 
antrajam lįt 8 metus kator
gos.

3 Pavadžio ir Vebzdaucko 
teismas tęsėsi net dvi dieni; 
buvo pašaukta apie 35 liudi
ninkai. Štai už kų jie buvo 
kaltinami: liepos mėn., kuo
pelė nepažįstamų vyrų atvy
ko pas Delkus (Kalvarijos 
pav.). Jau žiemų, už šnipinė
jimų, buvo užmuštas senis 
Delkus. Sūnūs būtinai norė
jo surast tėvo užmušėjus, jo
dinėjo su dragūnais po kai
mus, įdavinėjo žmones. At
keršyti už tai ir apsilankė 
minėtoji kuopelė pas Delkus. 
Vienų iš Delkų užmušė ant 
vietos, o antras įlindo į ka
minų. Negalėdami iš ten jo 
iškrapštyt, tie vyrai padegė 
triobą. Tada jis išlindo iŠ 
kamino ir leidos bėgt — jį 
pavijo ir pašovė, bet paskui

N a u-

Iš Holytown, Škotijoj.
Per vestuves Vinco Jurk- 

saičio su Marijona Storpirš- 
čiute surinko svečių burėlis. 
Besilinksminant, atsirado už- 
man y tojai paaukauti tautiš
kiems reikalams; nors atsira
do ir priešininkų, bet mes, 
nieko nepaisydami, varvm 
savo darbų ir sumetėm 10 ši
lingų 9 penus, kuriuos per
duodam vietiniam Kevol. Š. 
Kom. kasi erių i Lapinskui. 
Skiriam tuos pinigus | dvi 
dali: 5 šiling. 9 penus nuken
tėjusioms už laisvų kanki
niams ir 5 šiling. revoliuci- 
jonieriams Soc. Dem. parti
jos.

. Reikia paminėti, kad Čia* 
nykščiai lietuviai mažai at
jaučia tėvynės reikalus. Iš 
buvusių vestuvėse svečių ne 
aukavo ne trečia dalis.

Matijušelis.

Gaisrai.
Pittsburg, Pa. Sudegė Čia 

įtaiso* Steel and Iron Co. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 250000 dol.

Bridgeport, Ohio. Sudegė 
čia įtaisos Scott Luraber Co. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito aut 150000 dol.

,New Martinsville, W. Va. 
Sudegė čia įtaiso* New Mart- 
insvilla Glas Co. ir kelios 
kaimyniškos’ triobos. Nuo
stolius gaisro padu rytus skai
to ant 150000 dol. Gesinant 
gaisrą, keli ugnagesiai lilyj- 
si gana sunkiai sužeisti.

CK. <* M
Nelaimi* ant geležinkelių

Meadville, Pa. Iššoko ne
toli nuo čia M relių Erie ge- 
ležinktriio trūkis. Prie to du 
trūkio tarnai likosi užmušti.

IŠ DARBO LAUKO

IŠ AMERIKOS
Suimti vagiliai.

New York. Atkakus 
Hamburgo garlaiviui ,, Ame
rica”, muitininkai auarešta- 
vo du vyriškiu, Arthurą 
Green ir Charlesą Bahrer. 
Buvo pas juos deimantu už 
25000 dol. - Abudu apkaltin
ti dalyvavime deimantų va
gystėj Londone.

čia

Butų tai ne milijonierio, 
bet darbininkų dovana.
New York. New Yorko 

laikraštis ,,Herald” pagarsi
no, buk garsus Amerikos 
didžturtis Rockefeller ketina 
paaukauti 250 milijonų do- 
liarių žmonių apšvietimo rei
kalams. Norėjo jis rengimui 
mokyklų Chinuose paaukau
ti 50 milijonų doliarių, bet 
pabūgęs rųgonių, pažadėji
mų atgal atsiėmė. Šito didž
turčio pinigai vienok uždirbti 
su darbininkų skriauda, to
dėl ir dovana ta batų 
bet darbininkų.

ne jo

ap-
Už-

5 Louisville, Kt. Strei
kuojanti gatvinių karų tar
nai susitaikė bu kompanija: 
Bulyg naujo sutarimo: naujai 
priimti gaus po 20c., vietoj 
18o., tarnaujanti metus gaus 
po 22c., už darbą virš papra
sto laiko 25c. už vai.

5 Washington, D. C. Firth 
Sterling Steel Co. perkėlė čia 
iš McKeesport savo dirbtu
ves ir naujoj vietoj jau pra
sidėjo darbai.

5 Martins Ferry, Ohio. 
Whitaker-Glaa8nero geležies 
dirbtuvėse prasidės darbai 
tik balandžio mėnesyj.

New Orleans, La. Bu
vo čia sustreikavę telegrafi
stai Postai Telegreph Co., 
bet išpildžius kompanijai jų 
reikalavimus, streikas pasi
baigė.

T Pittsbvro, Pa. Dėl tva
nų daugelyj dirbtuvių pasi
liovė darbai, per tai apie 150- 
000 darjblniųkų atsirado be 
darbo. o; 4]

Chioago, III. Darbinin
kai „International Boiler- 
maker and*o Shipbuilders” 
unijos pakėlė streiką. Jie 
mat nori tuoki padėti pirma 
sustreikavusiems Clevelande 
savo sandratfgams. Nutarė 
streikuoti Ir katilų dirbėjai.

•f PippBcąp, Pa. Zug & 
čia savo dirb-Co. perkelia 

tuves į Fere Oaks,Pa. Patilps 
jose 2000 darbininkų.

T Canonsburg, Pa. Čia- 
nykščiose geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai; darbo už
teks ilgesniam laikui.

T MarrisbOrg, Ont. Čia- 
dirtuvėse

Tvanai.
Pittsburg, Pa. Šitose 

linkinėse užgimė tvanai, 
tvinę vandens nunešė vienų
geležinkelio tiltą. Lokoma* 
tyva ir penki tavorinlo trū
kio vagonai nupuolė į vande
nį. Prie to 3 geležinkelio 
tarnai prigėrė.

Zanesville, Ohio. 13 d. ko
vo šitose aplinkinėse siautė
audra su debesių praplyšimu nykščioee’ ’blėtos 
ir labai daug nuostolių pri- darbai prasidės gegužio mė- 
dirbo. uesy.1.

Iš Worcester, Mas#.
Čia nuo trijų su virš metų 

gyvuoja Lietuvių Ukėsų 
Kliubas, prie kurio priklau
so su. viršum 70 sąnarių, ta
me yra dešimts sąnarių L. S. 
D. P. A. 40 kuopos. 17 va
sario (kodėl žinia teip pave
lyta? Red.) buvo mėnesinis 
mitingas. Svarstant reika
lus Kliubo, atsistojo musų 
draugai socijalistai ir reika
lavo išmetimo iš Kliubo sana 
rio p. L., kuris, būdams prie
šu socijalizmo, šmeižia soči- 
jalistus susirinkimuose, gar
dino išmušimu visų, vadino 
juos plėšikais ir kitokiais ne
gražiais vardais. Bet reika
lavimas musų draugų likos 
atmestas dėl to, kad p. L. 
yra senas sąnarys ir visiems 
žinomas iš savo neramumo. 
Draugai socijalistai ne pasi- 
ganėdino Kliubo nusprendi
mu, pasikalbėję terp savęs, 
prašė daleist Kliubo ruimuo
se socijalistų kuopai laikyt 
mitingus ir dainorių draugy
stei mokintis dainuot už dy
kų. Ant to Kliubas pristo
jo, jeigu socijalistai prisira
šys prie Kliubo. Bet ir tuom 
draugai ne pasiganėdino, at
siskyrė nuo Kliubo, apleido 
svetainę, pasakę, kad dau
giau čia ne bus. Nuėjo 
draugų kriaučių dirbtuven 
ir ten uždėjo naują Kliubą, 
bet jame nėra dar nė stalų, 
nė kėdžių. Bus dar daug iš
laidų, kol viskas bus sureng
ta. į .

Iš Rlchmond, Va.
Šitose aplinkinėse didelė 

nelaimė pasiekė lietuviškų 
šeimynų Pranciškaus Mažio. 
Ma/Js gyveno čia su pačia 
Uršule ir dukrele. Buvo jis 
pa h i turi utis, dirbo prie sta
lių; .. paskui rengėsi pirkti 
farmų. Apžiūrėti jų išsiren
gė ant bicyklio. Sutikęs su 
farmos savininku, davė ant 
rankos Ir tamsoj grįžo na
mon. Važiuodamas, susimu
šė su konstabelio vežimu ir 
sunkiai likosi sužeistas. 
Kanriabelis jį sužeistų ant 
kelio paliko; rado tik ant ry
tojaus jau pusgyvį ir parve
žė pas kanstebelį, kur pašau
kė daktarų, kuris tuojaus 
pradėjo operacijų. Atbėgo 
pati, įsilaužė į vidų, bet rado 
jau savo vyrų negyvų. Iš 
rūpesčio gavo ji proto sumai
šymų. Nuvežė jų į bepročių 
namus, o jos dukterį paėmė 
policija. Pdskui jų paėmė 
anglikė moteriškė ir augina. 
Motina gi bepročių namuose, 
bu ja ne galima susikalbėti. 
Kiek iš kalbos galima supra
sti, ji paeina iš Suvalkų g:, 
nuo Starapoiės; vyras gi pa
ėjo iš Kauno gub., bet; neži
nia iš kur. Girdėjau, kad 
liko koki pinigai ir aukso 
žiedai. , *r-..

Jonas Pinkauckas.

cbemiko-technikas, 
mokslų Europoj.

Kliubo sąnarys.

Iš Herrin, Iii.
Kaip kurios kasyklos dir

ba kasdienų, kitos po 4—5 
dienų sauvaitėj. kitur 
pribuvusiam nesunku darbas 
rasti.

I ietuviai pradeda laikraš
čius skaityti, ateina čia keli 
egzemplioriai ,, Lieta vos”, 
,,Vienybės”, „Kovos”, „Vil
ties”, „Keleivio” ir „Sau
lės”. Girtuoklystė ir mušty
nės pradėjo mažintiesi; tik 
tamsunai laikraščių neskai
tanti retkarčiais viens kitam 
iš nosies sulų paleidžia.

24 diena vasario, Lietuvių 
Neprjgulmingas Ukėsų Kliu
bas turėjo extra susirinki
mų ir nutarė parengti balių 
antrų dienų Velykų ir dalį 
pelno paaukauti revoliucijos 
naudai. Gal būt parengę ir 
prakalbas sykiu, bet čia nė
ra kalbėtojų, o iš toli nepa
ranku partraukti.

Tikimės'vėliau kų nors ge
resnio nuveikti labui musų 
tėvynės Lietuvos ir musų pa
čių naudai.

Jurgis M—rys.

Iš New Britain, Conn.
Darbai eina čia gerai, kaip 

kur dirba ir naktimis, žino
ma, uždarbiai toki kaip ir ki
tur.

Čiauykščiai lietuviai turi 
naujų rūpestį: . norėtų jie 
gauti gerų kunigų, nes kun. 
Žebris nori apleisti New Bri- 
tainų ir persikelti į Hatfortų.

Lš Chicago, III.
Nėdėlioj, 10 d. kovo, atsi

buvo ketvirta iš eilės „Auš
ros” Dr-stės parengta prelek- 
cija. Šitų prelekcijų, „Apie 
fizikų ’, skaitė p. L. Radžiu- 
kynas, 
baigęs
Klausytojų prisirinko gana 
daug, apie 90 ypatų, terp tų 
buvo ir apie 10 moterių.

Atidarius pirmsėdžiui su
sirinkimų, pakvietė prelegen
tų užimti vietą. P. L. Ra- 
dziukynas, užėmęs vietų, pa
aiškino, kas tai yra mokslas 
fizikos, privedė, kad visi 
mokslai rišasi su mokslu fi
zikos, apart matęmatikos. To* 
liaus pasakė, kad jis šiądien 
aiškyn apie balsų ir telegra
fą. Tą, ką pažadėjo, ištikro 
gerai atliko, vpač turėdamas 
da mažą telegrafo aparatą. 
Manau, kad buvę, visi gerai 
suprato veikmę telegrafo.

Paskui, kaip ir po kiekvie
nai prelekcljai, ėjo atviros 
diskusijos, arba žii 
ir i 
vo užklausiami.

Jau matosi, kad žmonės 
pradėjo su panašiais daly
kais apsipažinti. Pirmoj pre- 
lekcijoj buvo užklausta labai 
mažai, antroj daugiau, o da
bar da daugiau. Klausymus 
žmonės stato gana svarbius, 
lytinčius temą. Klausymų 
buvo gana daug ir prelegen
tas ant visų atsakė gana aiš
kiai.

Smagu ir naudinga 
ant panašių prelekcijų, 
yra susirinkęs būrelis, 
sakant, jau maž-daug susi
pratusių inteligentiškesnių 
ypatų. Žmonės gražiai užsi
laiko laike prelekcijų.

Artinasi da viena prelekci- 
ja, kuri bus 24 d. kovo, 1907 
m., 6 vai. vakare, Freiheit 
Turner Hali, 3417—3421 So. 
Halsted Bt. Šių prelekcijų 
skaitys moteris, p. A. K. G. 
Tema „Apie pavergimų mote
rių”. Tas klausymas da Jiki 
šiol labai mažai buvo gvildo* 
mas, o, beabejonės, jis turi 
ne mažą svarbą draugijoj, 
nes juk moterys yra musų 
motinomis, ir labai daug pri
guli nuo jų auklėjimas kūdi
kių, o pavergtos moterįs, bū
damas po letena šio surėdy
mo, da prislėgtos vyrų, au
klėja savo kūdikius teip, 
kaip jų nuslopintas protas 
nurodo.

. Jau laikas musų moterims 
griebti® markiau atgavimo 
MV0 tįfsų. Vyrai jau gana

tolokai nužengė. Taigi mo- " 
terys, ir Jus neatsilikit nuo V 
vyrų, kreipkitės prie tos auš
tančios, seniai laukiamos Iju 
svės. 4

Gal būt, daugumas žmI 
nių iš dabartinio surėM 
mo užganėdinti, tiems laM 
nemaloni bus ta ateinam 
permaina. Bet mums, vartJ 
prispaustiems, bus ji malo3 
ir męs jos Jaukiame, rankjį 
ištiesę. Be abėjonės, atrii 
ta valanda, kada viskas kk] 
taip bus. Bus viri Fotus, ne. 
voliosią ant gatvių vargau 
niai, neverks alkani kudj. i 
kiai, prašydami duonos, n* I 
liesis nekaltas kraujas, nei 
įvyks meilė, lygybė, ir br©. 
lyetė. Daugumas gal būt 
pasakys, kad tai svajone. 
Tas tik pasakys teip, kurį 
yra prisigėręs apgavingoi 
buržujinės dvasios.

Taigi, ant šios prelekcijerj 
bus gvildoma apie vergavę, I 
ypač verguvę moterų. Prf. 
jaučianti išsiliuosavimai mo
terų malonėkite atsilankyti 
ant prelekcijos. Įžanga 10c. I

A. Žimontas, aekr.

Iš Montreal, ( anada.
Apsidžiaugėm gavę knnigę 

Siamu, bet džiaugėmės tikt 
trumpų laikų: musų kunigas, 
pabuvęs pusantro mėnesio, 
išvažiavo, turbut, pasibijojo 
vargo, be kurio apsieiti negi- 
Įima rengiant naajų parapi
jų, kadangi iš pradžių ir 
pinigiškas stovis paprastai 
ne geriausias.Gailimė^kadjiB 
išvažiavo, nes jis,ne teip kaip 
kiti kunigai, atidavė vedimų 
pinigiškų reikalų parepijo- 
nams, pinigus surinktos baž
nyčioje laike dievmaldysttį 
pavedė mums, į parapijos 
turtus jis visai nekišo savo 
rankų. Ar gausime kada 
kitų kunigų, ir jei gausime, 
tai ar galėsime prie jo patįs 
valdyti musų pinigus, tai 
klausimai, kurie užima da
bar mus visus. Man rodos, 
kad greičiaus neturėsime to, 
kų turėjome prie šito kuni
go. Gailimės, kad jis teip 
greitai mus apleido, ir tai 
dar juo labiaus, kad ir nuo 
laikraščių skaitymo netik ne 
draudė, bet, kiek ^alėdamMįl 
ragino.

A. Beržas.

akusijos, arba žirigeidesni 
nesuprasti išvadžiojimai bu

visi darbas

čia apie 50 
200 pavie* 
lietuviškai

būti 
kur 
teip

Iš Rumford Falls, Me.
Darbai eina gerai. Iš ki* 

tur pribuvusiam darbas ne 
sunku gauti. Grinorių nuo
lat* i pribūva ir 
gauna.

Lietuvių yra 
Šeimynų ir apie 
nių. Turime 4
Kliubus. K Ii ubuose bizni®
eina gerai, ypač ,,Saulės”. 
Kliube todėl, kad žydelis yra 
sekretorių.

Merginų yra apie 3 turi4 
nai. Po velykų bus vestu
vių. Viena pora nelaukė n$ 
velykų, apsivedė gavėnioj 
(tame nieko ypatiško nėra, 
kitur toki atsitikimai bū
va tankiai ir niekam tas ne 
kenkia. Red.).

ĘJSamiška.

Iš Brooklyno, N. Y. .
Nr. 10 ,,Lietuvos” patilę 

korespondencija Ch. K & 
Montrealo, Canadoj, jog ten* 
pradžioj pereito vasario, bnk 
iš Lietuvos atkako kunige 
(pravardės korespondentu 
ne paminėjo) ir apėmė lieta-, 
viškai-lenkiškų parapijų.

Kiek žinoma iš privati^ 
laiškų, yra tai ta pati ypata, 
kuri neseniai atkako į Brook* j 
lynų, buk iš Anglijos ir pari-l 
vadino savų „Bolys Vytau-j 
tas” su partneriu ,. Alesiai 
Menchikovu” uždėjo didelJ 
krautuvę po vardu „Univeti 
sal Mercantile AssociatioflJ 
pardavinėjimo: muzikališkm 
instrumentų, rašomų maši^ 
nų, laikrodžių 
visokių knygų ir tt^Bten

ipaust 
■ dru 
Bišlei 
£pri 
bet 

pardavii 
daug Br 
ko lieta 
$1.00, 1 
$10.00, < 
už daugi 
rai; viec 
kiti pr

Po ko 
Chicago 
areštavo 
(tie dal; 
mi. Rec 
buvo A. 
kalėjim

teipgi 
Brooklj 
tai buv 
ris dal 
Montre 
tyt i S 
Montre 
numerj 
prasiša 
Red.).

Siųski

Leid 
tik aš, 
manėm 
tėvyne 
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pakaki 
jojau, 
dingu, 
pirma 
badų 
tingėti 
bet dė 
Imsi pi 
čių lie

Sus] 
išpasa 
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Sime 
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giau 
mok 
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Butų geistina, kad ir kit 
laikraščiai savo skaitytojam^ 
patartų.

J-, Daugmatys.

J ki-
ne-

udi- 
» Q|l 
nes 

bro- 
būt; 

on$.. 
turis!

spaustuvę, atlikdavo viso- 
Mm drukorišku^ darbus, ke
tino išleisti u;^paėtį „įPasau- 
ję” ir priiminėjo prenumertr 
2 bet laikraščio ne išleido. 
pardavin?J° aRcija-s, kurių 
daug Brooklyno ir New Yor- 
ko lietuviai pirko; kas ui 
11.00, kas už $5.00, arba 
•10.00, o kiti ir už $ 100.00 ir 
ui daugiau. Bizms ėjo ge
ni; vieni pirkdavo tavorus, 
kiti prisidėjo prie biznio, 
pirko akcijai”

po kokiam laikui atkako iš 
Cbicagoe detektyvai ir su- 

1 areštavo Alesi Meįichikovą 
(tie dalykai jau sepiai žino- 

broi/Red.). Pasirodo, kad tai 
buvo A. A. Jocis, kuris ir yra 
kalėjime, Chicago, III. u_

bet vis 
„Reikalai 
Tokiems 

barniams,

lOcJ

(l. i 
iniga 

tikt 
igaa, 
ledo, 
)ijoją 
negaf 
rapij 
ių to 
rastoji 
adjiu 
fe kai p

įėjime, Chicago, Iii. Jo 
partneriai Bolys Vytautas 
teų^i prapuolė tuojaus iš 
BrboklynO- IS8iaištoHo, kad 
t&buvv franigas Siamas, ku
ris dabar apėmė parapiją 
Montreal,Canadoj. (Kaip ma
tyt iš korespondencijos iš 
Montreal šitame „Lietuvos” 
Dumeryj. jau jis ir iš ten 
prasišalino nežinia kur. 
Red.). |

Akcijonierius.

kur.

3----
Štai,ateinant seimui, nori 

Ha patarti broliams clevelai. 
d’eč'ams rengėjams seime. 
xad šį metą laike seimo vie
lą vakarą paskirtų atmint 
iJni Qž laisvę, už tč 
vynę revoliucijonierlams. Rei
kėtų visų žymesnių revoliu 
zijonierių surinkti paveiks
lai ir Juos su elektros mašina 
parodyti laike seimo; tegul 
pamatytų publika savo gar
bingiausius tėvynainius, ku
rie savo gyvastį paaukavo už 
tėvynę. Turėtų būt visos 
platformos sienos uždengtos 
juodu audeklu, ant grindų 
reikėtų priberti kvietkų. Ant 
platformos susodyt delega
tus, kurie turėtų nors pavir
šium pasipuošti gedėjimo 
ženklais. Prie surinkimo 
reikalingų paveikslų gali 
prigulėti Centr. Komitetas.

Lietuviai paprastai aut bu
vusiųjų seimų parengdavo 
teatrus, prakalbas ir balius, 
bet šįmet labai pritiktų vie
ną vakarą pašvęsti „Atmi
nimui mirusių tėvynainių”. 
Tą viską reikia gerai su pro
gramų surengti, nes ne tik 
lietuviškos bet svetimos pu
blikos daug ateis pažiūrėti. .

Jeigu to neparengtume, tai 
daugumas svetimtaučių gal 
pasakytų, kad mes keisti 
žmonės. Kada musų broliai 
žūva ir žųsta už švenčiausią 
laisvę, tai mes, nieko neat- 
jausdami, šokam ir linksmi
namės laike seimų. Iki šiol 
dar nė vienas seimas nepada
rė priderančio atminimo mi
rusioms kovoje už laisvę. 
Pamėginkime nors dabar.

Jei rengėjai seimo reika
lautų platesnio paaiškinimo 
šio reikalo, lai atsišaukia pas 
žemiaus pasirašiusį, o gauk 
pilną informaciją.

Ant toliaus stengsiuos apie 
reikalą kolionijos ir kitus 8. 
L. A. reikalus guodotiniems 
sąnariams pranešti.
f' J. Tareiia,

20 Bridge st,
A n sonia, Conn.

Jemacijos, pask^į tų^trališ 
<as perstatymas: vietinis ra 
ėlis atloęė komediją $viejo 

<ė veikmėse: „Lįkė kąip sa
kalas, nutupė kaip vabalas”. 
Dekliamacijos ir(perstatymas 
pasisekė neblogiausiai. Pu
blikos buvo nematei. . i iPo te
atrui buvobaliuSfĮ Pelno, ap
mokėjus vakaro lėšas, atliko 
suvirš apie $23.00. Nors 
nauda medegiška nepardide- 
lė, bet morališka gera. Tokio 
vakaro pas mus dar nebuvo. 
Geistina butų, kad musų jau-Inaikysime teip elgdamiesi, 
numenė ir ant toliaus pasi- tik padidysime. 
darbuotų tautos labui.

10 d. vasario buvo minėtų kyti įstatymų 8. L. A.: Kon- 
draugysčių susirinkimas ap stitucijos skirsnis VI, 2 se- 
rokavimui pelno ir išlaidų, kančiai skamba: „Kiekvie- 
Nutarta atlikusius pinigus, nas naris, kuris žodžiu arba 
tai yra $23.75 pasiųsti cent- raštu niekintų Susiv. Liet, 
rališkam iždininkui S. L. A. Amer., skelbtų nebūtus 
ir pranešti visuomenei per daiktus dėl asabiškuraų su 
organą „Lietuvą”. Praneši- kitais šanariais kuopų, vir- 
mui likosi išrinktas komite Šininkais, arba Centrališku 
tas, bet kad ikišiol neprane- komitetu, toks, ištyrus kaltes 
sė, tai aš, prigulėdama ko- paskirtiems teisėjais, gal bu- 
mitetan rengimo baliaus ir ti Cetr. kom. persergėtų, su
žinodama visą reikalą, raginu spenduotų, arba seimas gali 
minėtą komitetą atlikti’ sa- išmesti iš 8. L. A.” Taigi 
vo pareigą, taigi pranešti konstitucija parodo organi- 
viską viešai, nešto daugumas zacijos nariams, kokios baus- 
žtnonių reikalauja, ypatingai mės yra už prasižengimus, 
draugės šv. Onos dr-stės. Męs Gal musų poneliai (kas jie 
užsitikėjom komitetui,tai no- yra? Red.) labiau myli vai- 
rime žinoti, ar komitetas Iš- dus negu pildymą tiesų kon- 
siuntė pinigus (>askirtou vie- stltucijoj parodytų? Man 
ton. Jeigu dirbom visuome- rodosi, pildydami tiesas kon-' 
nes labui, tai ji privalo žino- Įtitucijos, išvengtume vaidų 
t i, kas padaryta.

Delegate drg. šv. Onos.

Iš EdwarvsvHl& Pa.
Draugystė D. L. K. Gedi

mino,sykiu ir 85 kuopa S. L. 
A. turėjo paprastą mėnesinį 
susirinkimą 24 d. vasario. 
Terp kitų reikalų, Juozas 
Vaitkevičia }>aaiėkiuo susi
rinkusiems, iš No. 8 „Lietu
vos”, įnešimą 29 kuopos 8. L. 
A. apie visuomdkišką rinki
mą Centrališko Kotniteto. 
Apsvarsčius tą,musų 66 kuo
pa pripažino praktišku ir 
pritarė. Bet mums t rodos, 
kad ateinantis seimas turėtų 
būt da po senovei; seimai tik 
turėtu galutinai (dengtis jį 
įvikdint. Beveik visi žino
me, kad kaip tarpe kitų tau
tų,ir ant lietuvių įspūdį pada
ro ypatoe, gražiai apsirėdiių- 
sios, gražiai kalbančios, jos 
visur lošia savo rolę: draugy- 

i stėse, parapijose,nors makau
lė daugelio tuščia; teip būva

■ ir renkant delegatus 8. L. A. 
seiman. į;*

itakirsime vieną sanarį nuo 
>avo kūno, pajusime skaus
mą, o jus kertate pusę ku- 
noJ7

Kokią naudą apturėjo Ry- 
mo-katalikai asiskirdami nuo 
tautiečių? Ar vaidus pra
šalino? jjVaidų neprašalino; 
jie buvo ir bus; naudos ir 
nėapturėjo, tik pragaištį. 
Teip gal būt ir su musų gar
bia organizacija. Nustumus 
socijalistus, ar 
ir vaidus? Ne,

nustumsime 
vaidų neit

Aš patar- 
čia vaidų sėtojams prisilai-

16Jo: kas užsiima bergždžia 
darbu, tam trūksta laiko ir 
pajiegų užsiimti naudingu: 
karves n at už uodegos nega
lima patraukti Į dvi priešin
gi pusi.. Su tuom dar butų 
tiek to, jeigu tie tušti besi- 
kandžiojimai butų tik terp 
mėgstančių besikandžiojimus 
bet jie trukdo ir kitus ir 
tiems neduoda kuom nau
dingesnių užsiimti. Liauki
mės todėl blogo, vodingo dar
bo, liaukimės teršią laikraš
čius bergždžiais vaidais; jei
gu jau laikraščių mums ne 
gaila, tai pasigailėkime bent 
žmonių, priverstų skaityti 
tuos niekam naudos negalin
čius atgabenti bergždžius be- 
siniekinimus! . Laikas jau 
užsiimti kuom naudingesnių. 
Kitaip prakeiks mus visuo
menė už tą blogą, kokį jei 
jnusų vaidais darome ir turės 
tiesą!

šiandien mažas, žmogelis ryt- 
poryt išaugs, išsiplėtos, ilgai
niui nusidirbusiam, nusilp- 
nėjusiam tėvui bus ramsčiu, 
globėju, neduos Jam kur pat
voryje nūn nokti. *

Tokią-pat viltį, kaip tie tė
vai. ir kaip anas nuskaręs 
vargdienis, padeda kiekvie
na tauta savo priaugančioje 
kartoje.... Ji tikisi, kad 
jos jaunuomenė nauja galia, 
didesniu narsumu ves ją į 
šviesesnę ateitį. Kaip tėvai, 
tik pagimdę kūdikį ir pame
tę jį, nebūtų verti jų vardo, 
teip nebūtų verta tautos var
do ta visuomenė, kuri nesi
rūpintų savo priaugančiają 
karta.

Tą teisybę supratau seniai: ' 
dar kuomet musų tauta vos 
tepradėjo kilti iš amžius tve
rusio miego; kuomet ji, žadi
nama kelių drąsuolių balsu,- 
dar tebetrynė miegūstas akis. 
Plačioje Lietuvoje apie iute- i 
ligentus • lietuvius maža tuo
met tebuvo girdėti. Man 
pasirodė, kad, atsiradus dau
giau inteligentijos, ir tau
tos prabudimas, prisikėlimas 
iš mirusiųjų turėtų greites
niais žingsniais eiti. Supra
tus tai, kibau į darbą kad ir 
mažomis išgalėmis. Maniau 
tik, kad jaunas žmogus, ga
vęs apšvietimą iš savo visuo
menės, turės ir doros prie
dermę rupinties ta savo vi
suomene.

Viena pati, nes nebuvo 
tuomet ir su kuo pasiteirauti 
ėmiau rinkti pinigus ir leisti 
jaunikaičius mokslam Pra
džia, kaip visuomet, lengva 
nebuvo.... Bet pinigų vis 
dėlto atsirazdavo, bent iš 
pradžios pasisekė vienas stu- ' 
dentas šelpti; paskui buvo 
galima daugiau mokinių lei
sti....

Buvo tat didžiausias val
džios persekiojimo metas, to- b 
dėl ir to meto užrašų negalė
jau laikyti. Dargi neatme
nu gerai, kuomet tą darbą 
varyti esu pradėjusi. Visų- 
pirma gavo pašelpą Dinabur- 
ko mokyklos mokinys, kuris 
paskui, įstojęs Peterburgo 
girininkų institutan, išėjo 
ten mokslą. Tas vyras su
grąžino visas jam padėtas iš
laidas, pramokė, kiek galė
damas, savo seseris ir dabar 
savo lėšomis leidžia mokyties 
vieną studentę, savo raštais 
jau įgijusią vardą musų raš
tijoje. Paskui gavo pašelpą ; 
vienas juristas. Tas tik jo 
mokslui išdėtus pinigus te- 
sugražino ir daugiau musų 
visuomenės reikalais nesirū
pina.*

Sugražintaisiais stipendi- 
jatų pinigais būdavo visuo
met šelpiami kiti mokiniai.

Po šešiato ar septyniato 
metų tokio darbo, man pasi
sekė surasti lietuvė, kuri su
prato visą tokio darbavimos 
naudingumą ir panorėjo pri
sidėti. Nusprendė va tuomet 
apsiskelbti „Varpe” kaipo 
draugija; tokio apsiskelbimo 
tikslas buvo pritraukti dau
giau bendradarbių. Apie tą 
apsi&kelbimą savo laiku buvo 
daug mąstoma, daug kalba
ma. Ypač vienas lietuvis in
teligentas, ano meto garsus 
veikėjas, labai atkalbinėjo 
nuo tokio apsiskelbimo. 
„Tik užtrauksite ant savęs 
žandarus. Vos spėjo apsi
skelbti „Sietynas”, tuojaus 
visus jo narius žandarai ka- 
lėjiman sukišo”. Bet kito 
budo visuomenei pritraukti 
nesuradusios, vis dėlto apsi
skelbė va. Krikštydami mu
sų draugiją :,Žiburėliu”, tu- 
rėjova širdyje viltį, kad tas 
menkas, silpnomis rankomis 

! sukurtas, žiburiukas ilgai
niui išsiplės didele šviesa, 

! prie kurios ir visai tautai 
1 bus šviesiau.... Sumanymo 

bute laimingo. Darbavomės

kad nors vilkų šnervės ir už-

Sąnarys.

Protestas.
Mes,-, sanariai 23 kuopos S. 

L. A., vienbalsiai protestuo
jame prieš patilpusį Nr. 19 
Atskaitos S. L. A. straipsnį 
,,Ko nori lietuviški socijali- 
stai?” Jeigu diduma sąnarių 
S. L. A- butų minkštapro- 
Čiai,tai vargšaips „cicįlikams” 
butų kana, reikėtų krau
stytis ant mėnulio. P. Da
mijonaitis rašo: koki tie soči- 
jalistal yra karštuoliai, be 
takto, buk daug užkenkė S. 
L A. augimui. Sako, kad 
S. L. A. turėjo daug kovoti 
su kunigais. Teisybė, daug 
kovojo, tūliems šulams net 
vuodegas pradėjo rauti iš 
šaknų, kad jie apturėjo var
dą kankintinių; tuomi ne pa- 
s i gan ėdi n a, dar nori ir kitus 
padaryti kankintiniais,pasė
dami neapikantą terp drau
gų vienos organizacijos. P. 
Dam. sako, buk socijalistai 
yra nenuoramos, stabdytojai 
8. L. A., bet tegul pažvelgia 
šviesiomis akimis į augimą 
kuopų, o kuopose sąnarių. 
Kas daugiausiai agituoja ir 
prikalbinėja rašytiesi prie 
minėtos organizacijos? Ar 
ne tie niekšai socijalistai? 
Musų 28 kuopą sutvėrė apie 
šeši clcilikai 1901 m.; į trum
pą laiką prisirašė dar keletas 
tokių pat ir susirinkimus ke* 
lėta mėęesių atlikdavo priva- 
tiškoje^ šlubelėje, bet per 
darbštumą tų neva betakčių 
šiądien musų kuopa skaito 
ne toli tris šimtus sąnarių ir 
puikiausioje visam mieste 
svetainėje atlieka susirinki
mus. Tas pats, galima tvir
tinti, yra ir su kitoms kuo
poms. Graudžiai apgailestau
ja p^ D., kad butų turėjas 
išleisti tuščią Atskaitą, tai 
yra baltą, per tai, kad Centr. 
Kom. nieko neparaše, tik Jis 
(Dam.) visą pripildė, primar
gino, ne paisaint tinkama ar 
ne?

Geistina, kad busenčioje 
Atskaitoje p. D. ką naudin
gesnio parašytų labui S. L. 
A., vietoje kelti draugą prieš 
draugą. Jeigu kitaip nega
lima, tai geriaus išleisti jau 
tuščią, tai yra baltą, ne pri- 
margytą Atskaitą sąnariams 
8.L.A. ir pašaliniams, kurie 
pamato ir paskaito Atskai
tas; geriaus mažiau gero, ne
gu daug blogo.

. Komitetas:
'A. Audiejaitis, 
Kranas V. Balčiūnas.

Slųskime literatūrą Lie
tuvon.

Leidus spaudą Lietuvoj,ne 
tik aš, bet ir mano pažystami 
manėme, jog musų broliai 
tėvynėj pusėtinai apsišvietę, 
nes ir raštų savo šalyj turi 
pakaktinai. Teip ilgai sva
jojau, bet tas pasirodė klai
dingu. Ten kaimiečiai, kaip 
pirma teip ir dabar dvasišką 
badą kenčia ne dėlto, 'kad 
tingėtų, nenorėtų skaityt, 
bet dėlto, kad neturi už ką 
Nusipirkt ir Lietuvoj išeinan
čią lietuviškų raštų.

Suspaudimas ir vargas ne
išpasakytas vargšo, ką už 
sermėgėlę, kailinius ir 20 
rabi, per metus tarnauja, vos 
nevos savo nuvargusį kūną 
išmaitydams. Tai ar toki 
žmonės gali pirkt sau knygas 

I ir laikraščius? Žinoma kad 
■ ne. I

Gaudamas visus Amerikos 
lietuviškus laikraščius, per
skaitęs, nenumetų, ųesudras-l 
kau, bet apvynibjąš balta po- 
piera, užlipinu 8c. markėms, 
siunčiu savo artimiems kas 
sanvaitė ir jie gauna. Tą 

' dieną, kaip jaučia, jog ateis 
laikraščiai, pas mano arti
ni jausią kaimynai susirenka 

! ištroškę, griebia ir dalinasi 
kaipbitys medum,paskui jau 
perskaitytų nenumeta, tik 
laukia valsčiaus susirinkimo 

t ir perskaitytus laikraščius 
kitiems išdalina, kurie nema
žinus už pirmuosius jų pa
geidauja. j

Jeigu butų žmonės turtin
gesni, nekęstų tokį dvasišką 
ir kitokį badą. Todėl aš ro- 

, dijų, vietoje perskaitytus ke
lia ar vieną laikraštį nume
sti, apvyniot popiera,už kiek
vieną laikraštį tiek centų mur 
kėms prilipyt ir pasiųst sa- 

į viemsiėms į Lietuvą.
Kas nenori kas sanvaitė 

ainntinėt,gali nusiųst į rėdy- 
Rtę laikraščio prenumeratą, 

. tetrėdystė, priduotu adresu, 
kas sainvaitė reguliariskai iš
siuntinės, gali tėvynėj esan- 

į tiems ir Lietuvoj išeinančius 
laikraščius užrašyt. Jeigu 

. mums brolių labas rupi, 
tai siuntinėjimas raštų yra 
labai svarbus; nepraleiskime 
užmanymo, bet stengkimės iš
pildyt.

Ką pagelbės, jeigu mes 
giminėms nors ir po .keletą 
doliaįjų pinigais siusime, o 
apie jų apšvietimą nesirupin- 
810)0? Pasiųstą auką prarys, 

' « V«1 galvą, kaip koks gyvu- 
lys iškėlęs, lauks, kad dau- 
Hiaus parsiųstume. Tegul iš
moksta pats savo būvį page-

įB^tai nereikės dovanų
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■ REIKALAI
Susivhnjjimo lietuviu Amerikoje.

Nejuntant, XXII seimas 
jau prisiartino, o mes nieko 
gero neįstengėm padaryti. 
Pripildėm laikraščio koliura
nas barniais, tai viskas. Nors 
tai buvo vien niekam nerei
kalingi barniai, 
buvo po rubrika 
Susiv. Liet. Am.” 
ginčams, geriaus
kad butų antgalvis: barniai 
statomas, tai norinti pasi
skaityti šiokių tokių ginčų, 
galėtų sotyt savo norus. Su 
barniais ir niekinimais vieni 
'kitų nė viens nieko gero ne
padarė Susivieuyjimui ir ne
padarys. Mačiau, kaip ku
rie, net būtinai reikalauja, 
kad 8. L. A. įsteigtų savąjį 
organą. Tas butų gerai, bet 
jei tas busiantis organas bus 
pripildyts vien tik panašiais 
barniais (kiti laikraščiai 
juk gali teipgi ne panorėti 
barnių talpinti. Red.), tai 
geriaus apsieisti jau be tokio 
organo. Be barnių sunku 
bus apsieiti, nes daugumas 
musų godotinų sąnarių labai 
mėgsta rašyti pabarimus, pa
peikimus, protestus. Gerai, 
kad tą darytų su geresniu 
apsvarstymu, bet kiek buvo 
matyt, tai labai retas rašyto
jas to prisilaikė,- Iki šiol la
biausiai mėgsta S. L. A. vir
šininkus peikti. r Dar neat
sitiko, kad nors vienas iš 
viršininku butų pabaigęs 
tarnystą nepervarytas per 
šerengą. Vienok, renkant 
viršininką, tėmyjam, kad bu
tų „geras”, bet išrinkus, tuo- 
jaus nusibosta ir pradedam 
jį gnaibyti. Argi iš tikro 
jau S. L. A. teip buvo nelai
mingas, kad nė vieno nega
lėjo »tgero” viršininko iš
rinkti? Bet kiek galima bu
vo patėmyti, tai visai ne ta
me dalykas, kad jau visi iš
rinkti viršininkai netarnau
tų S. L. A , bet tai apsireiš
kia pažaliavęs užvydėjima^. 
,, Na kuom viršininkas geres
nis, aš jį pažystu, jis virši
ninkas, o aš ne! Duosiu per 
laikraštį vėjo, tai jo dau- 
giaus nerinks, o gal manę iš
rinks”. Kad teip yra, tai 
galima matyt iš abelno lietu
vių judėjimo. Tegul tik kur 
bus prakalbos lietuvių pa
rengtos, kalbėtojas kad ir 
geriausiai aiškina reikalą, o 
daugelis, dar nemokėdami 
svetainėje kaip pridera užsi
laikyti, po prakalbų jau 
„kritiką” rašo, peikdami 
kalbėtoją, kad tą ir tą nege
rai pasakė. Žinau vieną 
„kritikierių”, kurs, nemokė
damas kitaip, su kuju savo 
priešui galvą „sukritikavo”, 
sukritikuotasis turėjo net ke
lias sanvaites ligonbutyje 
gulėti.— Vis tai „kritika”. 
O kaipgi? i

Bet vietoje šitų negeistinų 
„kritikų”, kad mes daugiaus 
pamislytume apie ką naudin
gesnio. Yra visuose mieste
liuose lietuvių labai daug; 
prie S. L. A. priguli tik po 
mažą dalelę. Imkim už mie^ 
rį juos pritraukti, prikalbint 
prie organizacijos. Prisira
šę prie 8. L. A., bus organi
zuotais žmonėmis, bus naudin
gesni tautai ir abelnai visai 
žmonijai. .Yra miestelių, kur 
nėra 8. L. A. kuopos, nors 

: jau nemažas būrelis lietuviv 
gyvena, todėl kam arčiaus, 
nuvažiuokim, sutvertom kuo
pelę, aiškinkime) 8. 14
A. mierius. Su tuom šimtą 
kartų geriaus patarnausim 
tautai, negu su kritikoms, 
barniais ir protestais, ant ku
rių jau nė redaktorius neį
stengia atsakinėti.

Iš So. Cbicagojll.
S. L. A. 74 kuopa turėjo 

mėnesinį susirinkimą 13 d. 
vasario, ant kurio nieko dau
giau nebuvo veikta, kaip tik 
aiškinama Susivienyjimo ver- 
\ė, buvo perkratomi darbai 
colionijos komisijonierių iš 
^atėjimimų laikraščiuose. 
Vienas kuopos draugas per
skaitė Nr. 8 „ Saulės'’ apgar
sinimą apie parinktą vietą lie
tuviškai kaliodijai vieno ko- 
misijonieriaus Lazaucko. Tei
sybė, tai tinkama vieta ne- 
aimingiems ir senatvės su
sukusiems musų tautie

čiams. Musų kuopos sąna
riai supratom, kad ta vieta 
musų nelaimingiems tautie
čiams rojus ir dovana; tin
kamas klimatas, tikrai lietu
viškas, visos įstaigos, kurios 
ten yra, teipgi labai reika
lingos kolionijai ir kaina ne 
didelė. Ko dar daugiau no
rėti? Musu kuopa pritarė, 
kad visa komisija, susivažia- 
vus, ištirtų tikrai tą vietą, 
kuri yra Endfielde, N. H. ir 
ant ateinančio seimo kad bu
tų galima pirkti. Galima 
gerai suprasti, kad sunku ki
tą tokią vietą rasti, o jeigu ir 
yra kur, tai per brangi musų 
spėkoms. Reiktų visoms 
kuopoms apie tą vietą pasi
rūpinti, gerai apsvarstyti ir 
ant ateinančio seimo įneši
mus paduoti, kad ta vieta 
butų nupirkta.

Vardan 8.L. A. 79 kuopos, 
B. Jasiulis.

Paterson, N. J.
S. L. A. 101 kuopa ir dr

ažė šv. Onos parengė teatrą 
įr balių, prieglaudos namo 
su kolionija naudai. • Tas at
sibuvo 9 d. vasario š. m. (ko
dėl teip vėlai apie tai rašoma? 
Rd.) Programa buvo gana 
jplati: pirmiausiai buvo de-

Vaitkevičia.

' ir bereikalingi) besikaitini, 
mų. Sulyg įstatymų, netu
rime tiesos siųsti apkaltini* 

I raus Susi vieny jimo narių ar 
viršininkų į laikraščius, bet 
vien teisėjams ištirt (tai išpul* 
tų, kad organas raštus su asa- 
biškais _ užsipuolimais turi 
tiesą atmesti ir užtai organi
zacija ne turėtų tiesos rūgo- 
goti. Ar teip? Red.), o tie 
vyrai pasistengs suvest viską 
tvarkon, be vaidų ir be 
skriaudų, be purvų, benie- 
touimo ypatų. O kas link 
ne prigulinčių prie 8. L. A., 
aš patarčia neatsakinėti ant 
jų riksmo, bet darbą pradė
tą varyti tolyn. .Tada išnyk
tų vaidai, jjodraug ir parti
jos palaikančios vaidus, būt 
sutikimas (jeigu jo geistume, 
bet to pas mus nematyt. 
Red.), meilė, brolystė Žydėtų 
musų širdyse, kaip žydėjo po 
XVI seimui.

M. Rocbkus.

Keno kaltė?
„Lietuvoj”, organe S. L. A. 

gema vis nauji vaidai, vieni 
užsipuola ant socijalistų, tiž 
kokius ten niekniekius, kiti 
ant prezidento už neveikimą, 
treti aut komisijos užvedimo 
knygų ir tt., be galo. Butkus 
bara net 79 kuopą už išteisi
nimą Dr. Želvienės. Žodžiu, 
bara tą, kas kam papuola, ar 
kaltas ar ne, Kad tik vaidy
tis, sėt neapykantą tarpe 8. 
L. A. narių.

Panašius apkaltinimus ir 
vaidus kėlė pirm XVI seimo 
kunigai ir jų šalininkai, ap
šaukė bedieviai/ darbštesnius 
ir įtekmingesnids v^ftis. Da
bar tas pats atsikartoja: tūli 
tautiečiai sėja neapykantą 
socijalistų. ButkuSubara 79 
kuopą, sakydamas: sjus pil
ną valią duodate jsocijali- 
stams lipti ant £.L.A. spran
do, o ne vėlinate nustumti”. 
Kad daug socijąMptty priguli 
prie Susi vieny ji mdj< tą mes 
visi žinom, o nusistumus 
juos, ar pasigers bifis Sus. 
L. A.? Aš manau, kad ne. 
Tai kokią naudą atgabena 
tie vaidai S. L? A.? (vaidai 
jau iš dalies aptilo. Stab
danti raštai gali tik iš naujo 
juos sukelti. RedGali
ma matyti, kad naudos neat
neša, bet pragaištį. Reikia 
atminti kun. Žebrio žodžius, 
ištartus XVI seimų; Jeigu

Argi niekada nepasibaigs 
tušti protestai ir besinie- , 

kininiai?
Mes manėme, kad tušti 

protestai dėl straipfenio S. L. 
A. Atskaitoj sykį pasibaigė, 
manėme, kad dabar organe 
reikia talpinti tik ramintojų 
raštus, kadangi visi protestai, 
raminimai, mokinimai yra 
bergždžiais darbais, niekam 
negali atgabenti naudos, o 
jau mažiausiai 8. L. A. ir so
či jalizmui; Jie negali pamo
kyti iš tikro ne centrališko 
sekretoriaus. Bet apsiriko
me. Protestai eina dar to
liau. Argi jie dėl seniai už
mirštos Atskaitos ne pasi 
baigs iki svieto pabaigai?! 
Visokį protestai prieš seną 
darbą reiškia tiek ką pipirai 
po pietų. Argi Susivienyji- 
mo sanariai ir kuopos to ne
gali suprasti? Argi jie nie
ko naudingesnio už protestus- 
surasti negali? Rodosi svar
bių reikalų yra gana, o mes 
užsiimame bergždžiais, nie
kam negalinčiais naudos at
gabenti. Nuo paskutinio sei
mo ištikro Susiv. organe, ga
lima sakyti, nebuvo beveik 
nė vieno svarbesnio rašto 
organizacijos reikaluose, už
tai tuščių protestų, besiko- 
liojimų, prasi vardžiavimų,
besikandžiojimų ne truko, 
atsirado „ šulai”,,»ponaičia i”, 
„poneliai”; suradome naujus 
besi pravardžiavimui žodžius, 
bet nesuradome nieką nau 
dingo musų organizacijai. 
Kitaip iš tikro ir būti nega-

Trumpa „Žiburėlio” Isto
rija.

„Musų vaikai — tai musų 
viltis. Nuskaręs, • nuilsęs 
vargdienis, ir tas, atitrauk
damas nuo savo lupų geresnį 
kąsnį, su džiaugsmu atiduo
da jį savo mažiukams. Jį 
verčia teip daryti ne vien 
akla, teip sakant, gyvulio

1 ineiie į Biįvv 
tu ir įsitikinimas, kad tasai,

la, teip saKanz, gyvūno butą laimingo. varoavoLurc 
iilė i savo vaikus, bet kar- tyliai, tyliai.... teip tyliai, . . _____ -II... it UŽ.

-____ *
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ųosdavo kartais „šviežieną”, 
'tačiaus akimis nieko neišvyz- 
davo, letenomis nesučiupda- 
vo.... Draugijos ’ narių ir 
rinkliavos kas metai eidavo 
daugyn. Apsiskelbę, kasmet 
spauzdindavome „Varpe" 
apyskaitas. Neturėdama tų 
apyskaitų, turiu remties 
vien ant atminiiįeĄ 7 Stipen
dijos buvo dvejopos: 1) nuo
latines ir 2) trumpam laikui. 
Iš viso buvo šelpiami maž 
daug: 1 girininkas, 1 kuni
gas, 11 kelių inžinierius, 4 
medikai, 2 juristu, 2 filoso
fijos klausytoju, 1 literatū
ros klausytojas, 2 maliariu, 
1 sodžiaus mokytojas....

Pirmasai „Žiburėlio” tik
slas — sudaryti savo inteli
gentiją — ilgainiu buvo per
mainytas. Draugijai liūdnais 
prityrimais teko išvysti, kad 
ne,, visi jaunikaičiai, kurie 
daug žada, laiko savo žodį. 
Taigi buvo nuspręsta šelpti 
tik tie jaunikaičiai ir tokie 
talėntai, kurie, jau besimo
kydami, savo darbais tėvynei 
atneša naudą. Be to drau
gija stengiasi į jokią politi
kos partiją nepriderėti ir 
šelpti visokios pa kraipos jau
nuomenę: ar tai butų kuni
gas ar socijalistas”.

„Žiburėlio” Įkūrėja.
Teip rašo „Žiburėlio” įkū

rėja. Iš jos aprašymo ma- 
* tyti, kokiomis sunkiomis są
lygomis būdavot įgijama švie
sa pradžioje lietuvių tautos 
atgijimo. Iš vienos pusės 
stigo pinigų sušelpti jaunuo
menei, iš antros pusės net 
aukos pašalpai reikėjo slapta 
rinkti. Ir tas nekaltas au- i r. 'kų rinkimas buvo persekio
jamas valdžios. Tačiaus, ne
žiūrint į tai, , .Žiburėlis” ne 
tik neužgeso,, bet vis ėjo di
dyn ir didyn. Teisybė, iš 
slėptinio „Žiburėlio” gyveni
mo neužsiliko užrašų, kaip 
jis darbavos, bet iš jo apy- 

_ skaitų, kurios kas metai bu
vo talpinamos „V”, galima 
susekti pradžia darbavimos, 
jo jaunosios dienos ir jo su- 
tvirtėjimas.

„Žiburėlis” bus apsiskel
bęs 1894 metais. Tai galima 
spręsti iš 1896—1897 metų 
apyskaitos, patalpintos 1898 
m. 11 num. (16 pusi.) „Vį” 
Ten „Žiburėlio” draugijos 
apyskaita paduota „už tre
čius metus jos^buvio, t y. nuo 
1896 iki 1897 m.” Taigi pir- 
miejie apsiskelbusio „Žibu
rėlio” metai bus nuo 1894 iki 
1895 metų. Išpradžių tebū
ta dviejų narių įkūrėjų. Tik 
antraisiais (1895—1896) me
tais įstoja draugijon dar 5 
narių. Nuo 1895 iki 1898 
metų narių skaičius buvo tas 
pats. 1897—1898 m. apy
skaitos pradžioje pasakyta: 
„Tuose metuose nemielašir- 
dingą giltinė išplėšė draugy
stei vieną sąnarį. Vardą tos 
garbingos moters negalima 
dar čion minėti, bet jos at
mintis bus gyva ilgai terp 
musų, kurios pažinojome jos 
širdies gerumą.... Į vietą 
mirusios įstojo naujas sąna
rys .... Sąnarių pasiliko vėl 
septyni”. Iš žodžių „kurios 
pažinojome” matyti, kad lig- 
tolai narių butą vienų mote
rių. Iš 1900 metų „Žiburė
lio” apyskaitos matyti, kad 
nariai mokėdavo metams įna
šų. po penkis rublius. . Na
rių skaičius 1903—1904 me
tais žymiai padidėjo: jų pri- 

'augo net iki 22.
Visas draugijos turtas bu

vo sudaromas daugiausiai iš 
i aukų. Beveik kiekvienoje 
apyskaitoje randame, kad to
kie ir tokie nariai tiek ir 
tiek per metus surinko. Dau
giau nemaža paspirtimi butą 
ir lioterijų. Kaikurių narių, 
teip antai A. J., būdavo su
renkama nemaža suma, be
veik didesnė pusė viso drau
gijos biudžeto. „Žiburėlio” 

turtas kas metai eidavo di
dyn, kas metai būdavo daue 
giau surenkama. Teip: 1895 
—1896 metų draugijos kason 
įeita 267 r. 50 k., 1896—1897 
m. — jau 417 r. 70 k., o 1897 
—1898 m. — net 700 r., pa
galios 1899—1900 m. „Žibu
rėlio” kason įėjo arti tūk
stančio rublių (997 r.). Tai
gi draugijos narių nemaža 
darbuotasi. Ypač mums bus 
tat aišku, jeigu atsimįsime 
tas nepatogias ano meto .są
lygas, kurioms esant: buvo 
sunku darbuoties, ir tą nedi
delį narių skaičių.

„Žiburėlio pašelpa ne vien 
mokiniams būdavo skiriama. 
Anų metų 'sąlygos verste 
versdavo „Žiburėlį”nešti pa
galbą ir kitiems lietuviams, 
dirbusiems savo krašto nau
dai ir dėl to vargo prislėg
tiems. Teip 1895—1896 me
tų apyskaitoje parodyta, Jo- 
gei „Žiburėlio”, terp kita ko, 
išleista: žmogui užsitarnavu
siam ant lietuviškos dirvos 
30 r.; nukentėjusioms už tė
vynės dalykus 60 r. Be to 
dar laikr. „Varpui” ir „Ūki
ninkui” 25 r. 1898—1899 
metais išleista buvo: užsitar
navusiam rašytojui 50 r.; Pa
ryžiaus parodai 5 r.

Išpradžių pašelpos moki
niams buvo skiriamos nedi
delės: po 25, po 50 rublių. 
Bet apyskaitose gretimais 
randame ir nemažą sulig 
draugijos biudžeto stipendi
ją, kas metai skiriamą vie
nam mokiniui, užrašytam 
raidėmis R. A. Teip 1895 
metais jis gauna, stipendijos 
125 rublius, 1896 m. — 252 
r. 70 k., 1897 m. 308 r. 75 k.,] 
1899 m. — net 339 r.

Tikrai susekti, kiek „Ži
burėlis”, apsiskelbęs, sudėjo 
turto šelpti jaunuomenei per 
tuos tryliką metų (nuo 1894 
iki 1906 m.), negalėjau, nes, 
viena, neturėjau po ranka 
pirmųjų metų apyskaitos, 
antra, tos pačios apyskaitos 
ne visai aiškios. Pavyzdžiui,
1895—1896 m. apyskaitoje 
pasakyta, kad visi nariai 
įnešę narinius mokesnius,tuo 
tarpu apyskaitoje nėra tų 
mokesnių parodyta. Pasku
tinį kartą „Žiburėlis” ap
skelbė savo apyskaitą 1904 
metų vienuoliktame „Varpo” 
numeryje. Ta apyskaita pa
duota nuo 1903 metų 1 rug* 
sėjo dienos iki 1904 metų 1 
liepos dienos.

Nuo 1904 metų „Žiburė
lio” Apyskaitų viešai nebuvo 
skelbiama. Nuo to laiko 
draugijos biudžetas žymiai 
padidėjo:jis peršoko net tūk
stantį rublių. Tuo laiku su
sirado daugiau mokinių, pa
šelpos reikalaujančių. Dėl 
tos priežasties ,, Žiburėlis’ ’ 
pirmą kartą parodo deficitą 
(74 r. 10 k.) savo apyskaito
je. Blogiausi metai „Žibu
rėliui” pritenka 1905—1906, 
kadangi tat buvo nerymos 
metas: lietuvių visuomenės 
akįs buvo atkreiptos į politi
ką, kai kurie veiklesniejiė 
„Žiburėlio nariai, persekio
jami vyriausybės, negalėjo, 
kaip pirma, atsidėti draugi
jos reikalams. Draugijos ka- 
son teįeina 598 r. 80 k., tfr- 
me skaičiuje 338 r. 24 k. a u-, 
kų surinkta ir 260 r. 56 k. 
sugražinta. Tuo tarpu 
šelpiamųjų mokinių skaičius 
nesumažėjo: jiems buvo tais 
metais išleista 969 r. 63 k., 
be to reikėjo pridengti 1904— 
1905 metų deficitas 74 r. 10 
k., taigi išviso „Žiburėlis” 
turėjo išleisti 1043 rublius 
78 kapeikas. Tokiu budu 
1906— 1907 metams „Žibu
rėlio deficito liko 444 rub
liai 98 k.

Ne pro šalį bus, kiek ga
lint, parodyti „Žiburėlio” 
turto stovis nuo to laiko, ka
da jis pradėjo viešai skelb- 
ties. 1894—1895 metų apy
skaitos negaliu paduot, ka-
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dangi šiuo žygiu neturiu to 
„Varpo” numerio, kuriame 
ji buvo apskelbta.

Taigi, pradėsime nuo 1895 
—1896 metų. — Tais metais 
įėjo kason:
1) aukų................267 r. 50 k.
2) nuo pernykčių

metų liko......... 11 r. 20 k.
iš viso:.......... 278 r. 70 k.

Tiek buvo ir išleista.
1896— 1897 metais buvo 

surinkta ir išleista 417 rnbl. 
70 kap.

1897— 1898 metais buvo 
surinkta: 700 r., išleista 625 
r. 65 k., liko 64 r. 85 k.

1898— 1899 metais: 1) nuo 
pernykščių metų liko 64 r. 
86 k., 2) surinkta 660 rubl. 
Išviso kasoje buvo 724 r. 85 
k.; išleista 664 r. 85 k.

1890—1900 metais draugi
jos kason įėjo 997 r., kurie 
visi buvo ir išleisti.

Daugiau, stojo nerymo me
tai, kai-kurie „Žiburėlio” 
nariai buvo ypač valdžios 
persekiojami dėl savo darba- 
vimos tėvynės naudai; visuo
menės akįs buvo atkreiptos 
daugiau į politiką. Visa tat 
atsiliepė ant „Žiburėlio”.

1901 m. kason įėjo:
1) skolos sugrąžinta 150r.—k.
2) aukų surinkta....46Ir.25k.

išviso... . 6Ur.25k.
Išleisti gi „Žiburėlis” tu

rėjo tais metais 641 r. 25 k. 
Tokiu budu deficito 1902 m. 
pasiliko 30 r.

Nuo 1902 metų sausio 1 
dienos iki 1902 metų rugsėjo
1 dienos kason įėjo:
1) iš sušelptųjų

sugrįžo............. 265 r. — k.
2) surinkta, paau

kauta ..........564 r. 95 r.
3) nuo Nežinomojo

A.L.stipendijail80 r. — k. 
išviso.... 1009 r. 95 k.

Išleista 877 r. 17 k., liko 
A. L. stipendijai padidinti 
130 r., 1903—1904 metams
2 r. 78 k.

Nuo 1 rugsėjo d. 1903 me
tų iki 1904 metų 1 d. liepos 
draugijos kason įėjo:
1) nuo praėjusių

jų metų liko .... 2 r. 78 k.
2) Skolos sugrąžin

ta...................... 125 r. — k.
3) sanarių įmokėta 55 r. — k.
4) iš loterijų, au

kų ir rinkliavos707 r. 55 k. 
išviso....890 r. 83 k.

Išleista 693 r. 71 k., 1904 
—1905 metams liko 196 r. 62 
k. ir A. L. stipendijai padiu- 
ti 30 r.

Nuo 1 liepos 1904 m. iki 1 
liepos 1905 m. įėjo kason:
1) pernykščių me

tų .................. 196 r. 62 k.
2) buvo likę K. D.

etip.padinti.... 30 r. — k.
3) narių mokesniai

ir rinkliavos.. .646 r. 12 k.
4) skolos sugrąžin

ta ...................... 95 r. — k.
išviso.... 1167 r. 74 k.

Išleista tais metais buvo 
1241 r. 84 k., deficito liko 
kitiems metams 74 r. 10 k..

Nuo 1 liepos d. 1905 m. iki 
1 liepos 1906 m. įėjo kason:
1) narinių mokes

nių . ................... 75 r. — k.
2) aukų ..............79 r. 65 k.
3) skolos sugrąžin

ta ......................260 r. 56 k.
4) „Žiburėlio” tur

tų parduota... .72 r. 91 k.
5) iš Amerikos

gauta.............. 110 r. 68 k.
išviso... .598 r. 68 k.

Išleista 969 r. 63 k., perei
tųjų metų deficito neatsily- 
ginta 74 r. 10 k., išviso per 
kasą pereita 1048 r. 73 k., 
taigi deficito 1906—1907 m. 
liko 444 r. 93 k.

Iš tų visų „Žiburėlio” apy
skaitų matome, kad jis nuo 
1895 iki 1906 metų liepos 
pirmosios dienos [suteikė pa
šelpos lietuvių jaunuomenei
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arti 8000 rublių. Kaip jau 
pirma^uvcųpilnėta, „Žiburė
lis” bodavo priverčiamas iš
krypti iš tod vagos, kuria jis 
buvo pasižadėjęs eiti: gyve
nimo sąlygčš priverzdavo jį 
šelpti ne vie.Ą mokslą einan
čią jaųpuompnę, bet ir šiaip 
jau žmpnesvįdirbusius musų 
krašto-naudai. Tačiaus „Ži
burėlio” tikslas pasiliko tas-, 
pats: khone^iisas jo turtas 
buvo apverčiamas jaunuome
nei šelpti. „Žiburėlis” dau
geliui musų jaunikaičių pa
dėjo mokslus baigti. Jo su- 
šelptiejie žmonės darbuojasi 
Lietuvoje. Ne vienas iš jų 
atsilygino „Žiburėliui”, bet 
dar daugiau yra neatsilygi
nusių. Kai kurie iš sušelp
tųjų gavo iš „Žiburėlio” be
simokydami nemažą pagelbą. 
Teip ąntai R. A. yra gavęs 
daugiau kaip tūkstantį rub
lių, bet „Žiburėliui” nė ska
tiko nesugrąžino. Kaip iš
skaito vienas „Žiburėlio” na
rys: iš „Žiburėlio” sušelptųjų 
reiktų gauti arti 4000 (tūk
stančių) rublių. „Žiburėlio” 
apyskaitose šelpiamiejie, bū
davo skelbiami ne tikromis 
jų pavardėmis ir vardais, bet 
tik dviem raidėm, kurių 
reikšmę težinodavo „Žiburė
lio” valdyba. Teip būdavo 
užrašoma dėl to, kad draugi
ja buvo 'slėptinė. Taigi iš 
tų apyskaitų negalima suži
noti, kokie žmonės buvo šel
piami, juos tegali nurodyti 
seuiejie draugijos nariai.

Dabar vertėtų pasakyti ke
letas žodžių apie „Žiburėlio” 
gyvenimą. • Iš pradžių jis 
valdėsi-f įkūrėjos autoritetu; 
tik ilgainiui susidarė tam 
tikras komitetas iš jo narių. 
Nebuvo pirma nė tam tikrų 
įstatymų: „Žiburėlis" vada
vosi daugiau papročiais, ne 
įstatymais. 'fik 1902 metais 
„Žiburėlis” išleido įstaty
mus; tai matyti iš 1.L1902— 
L.IX.03 metų apyskaitos, 
kur išleMimiį rubrikoje pa
žymėtas ir „įstatymų atspauz- 
dinimas" (8 r. 10 k.). Slėp
tino „Žiburėlio” įstatymai 
paliko pamatu vyriausybės 
leistojo „Žiburėlio" įstaty
mams. Tik kur-ne-kur buvo 
šis-tas pakrista, pridėta.

Iš (>aakutiniujų „Žiburė
lio" apyskaitų matyti, kad, 
jis parupo tai lietuvių inte
ligentijai, kuri interesavos 
musų jaunuomene. Teip, 
randame aukas Dr. Basana- 
vtčįaus iš Bulgarijos, Ameri
kos lietuvių, Škotijos Švie
sos draugijos ir kitų. Reikia 
tikėties, kad ir dabar lietu
vių visuomenė priturės „Ži
burėlį”, neduos Jam užgesti, 
kaip priturėjo ir nedavė jam 
užgesti, kada jis tebebuvo 
slėptinls, kada apie jį tegalė
jo spiesties tik nedidelė inte
ligentų saujalė. Nuo šių 
metų prasideda „Žiburėlio” 
gyvenimas aikštėje, viešai; 
taigi didelis atsakymas kri
stų ant lietuvių, jeigu jie, 
susilaukę lengvesnių, pato
gesnių sąlygų, neįstengtų jo 
paremti. Juk ir dabar mums 
turi ne mažiau rūpėti musų 
jaunuomenė, kaip ji pirma 
rūpėjo jos įkūrėjai.-

iĄ. Smetona.
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kad sutarpytą masą galima perpilti net į me
dines (darant klišes) arba popierines (darant 
cilinderius spaustuvių mašinoms) kvarmas.

Tokios nepaprastos vandeps ypatybės 
turi labai didelę svarbą gamtoj. Ledas už
ima didesnį ruimą negu lygio jam svarumo 
vanduo. Taigi išpuola, kad ledas lengvesnis 
už vandenį, plaukia 4 ant jo paviršiaus. Jei-

Plyšimas geležinės bombos uiAala.nl vandeniui. _ _ 

gu butų kitaip, jeigu vanduo, pereidamas į 
kietą pavidalą, taigi nuo šalčio, teip kaip 
visi kiti kūnai (išėmus bizmuto) susitrauktų, 
tai ledas butų.sunkesniu už vandenį, skęstų 
jame kaip šmotas kieto švino skęsta sutirpu
siame. Ledas uždengiantis žiemos laike van
denių paviršių nupultų aut dugno, greitai 
ant to nusileistų kita ledo eilė, paskui tre
čia ir tt , vandens per žiemą pavirstų į kietą 
ledą, kokių jau nė joki vasaros karščiai neį
stengtų sutarpinti, kaip nė jokia šiluma ne
įstengia sutarpinti gletčerų. Pasekmė to 
butų ta, kad gyvybė vandenyj nebūtų gali
ma, visi vandeniniai gyvūnai.ir augmenys 
turėtų išnykti.

Reikia čia pridurti, kad pasidaręs iš tirp
stančio ledo vanduo, šildant jį, traukiasi dar 
toliau, tik kada vanduo sušyla iki 4° C., jo 
apėmys pradeda didintieji, vanduo skečiasi 
iki 100 C. aut 4%. Prie 100°. C. vanduo 
pradeda virti ir toliau, nors kasžin kaip šildy
ti, Jo temperatū
ra nesididina; kar
štis viršaus išnyk
sta teipkaip tar- 
pinant kitokius 
kunus. Persi kei
čiant vandeniui į 
garą, vanduo urnai 
skečiasi. Pa jie-
ga, darbas reika
lingas tokiam išsi- 
skėlimui šiluma, 
vadinasi šildymu, 
virinimu. 11 ky- 
liogramų vandens 
duoda 1700 litrų 
(litras beveik ly
gus kvortai) garo.

Įpilkime kati- 
lau truputį van
dens it |mstatyki- 
nie jį ant guzo 
lieknos. Vanduo 
užvirs ir garas dū
dele pradės kilti 
augštyn. . Jeigu 
užsuksime dūde
lės kraną ir toliau
šildysime, vande- Per dūdelę kįla vandens garai, 
nį; tai garas susi- >*u kr>nKS alsLH1U“ 
rinka katile ir negalėdamas iš jo išeiti, ant 
galo sudraskys katilą. Uždarykime kraną 
ir nuimkime katilą nuo ugnies. Katilas bus 
pripildytas garo. Atšaldykime jį pildami 
šaltą vandenį. Pamatysime, kad katilas, 
braškėdamas, raukšlėjasi, jo sienos įlinksta, 
kaipi kad jį suspaustume su didele pajiega.
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A tildant, garas pavirsta į vandenį ir, po įtekme oro 
spaudimo, katilo sienos raukilejasi.

Teip darosi todėl, kad šaldant, vandens ga
ras persikeitė į vandenį, taigi jie sutirštėjo, 
apėmis pasidarė mažesniu 170 kartų; taigi 
katile liko tik truputis vandens. Užtai 
spaudimas oro ant katilo sienų pasiliko tas 
pats, bet jis teip didelis, kad sulankstė ka
tilo sienas. Oras, kaip rodo šitas mėgini
mas, spaudžia visokius daiktus; spaudimas 
jo iš lauko ir ruimų viduryj vienodas, ka
dangi jis pereina per mažiausius plyšelius, 
per mažiausias skylutes, net per sienas. Kol 
garas spaudė iš vidurio katilo sienas, jis at
svėrė oro spaudimą iš lauko, todėl ir katilas 
galėjo išlaikyti savo pavidalą. Teip jau ka
tilo sienos susilankstytų, jeigu iš jo vidurio 
pumpa ištrauktume orą, kuris, būdamas ka
tilo viduryj, atsveria oro spaudimą iš lauko.

Destiliuotas vanduo. Jūrių, šulinių ir 
lytinis vanduo.

Persikeitimas vandens garų į vandenį 
atsibūva dar kitokiais budais, bet teipgi per 
atšaldymą Padarykime sekantį mėginimą. 
Stiklinėj retortoj A verda vanduo. Į kam
štį retortos (a) įdėtas termometras; per visą 
laiką, kol verda vanduo, termometras rodo 
vis 100° 0. šilumos, nė daugiau, nė mažiau. 
Pasidaręs iš verdančio vandens garas prasiša
lina šaline dūdele (b), kurios pratęsimas ap-

| Pietinėj ri Amerikoj, re
spublikoje Urtguay atsibuvo 
prezidento rinkimai. Išrin
ko fizikos profesorių Monte- 
video unjversįteto Villiman- 
są. Jis igrienok, prezidentu 
būdamas,;: skiltys lekcijas 
universitėfce k ii p ir pirma.

4
| Vokietijoj, Dresdene, gi

rių perdėtinis, negalėdamas 
išmaityti šeitaynos, su jos 
pritarimu, .nušovė pačią ir 
penketą vaikų, o paskui ir 
pats savę. - .

| Belgijoj: kasyklų darbi
ninkai nutarė" reikalauti 8 
vai. darbo dienos. siaustas stiklinėmis makštimis B, kurių abu-

du galai uždaryti, per ją nuolatai teka 
vanduo, įeinantis į makštis dūdele c, o 
nantis dūdele d. Makštis B vadinama 
dytoju. Dūdelėj b, per Ją einanti karšti tan 
dens garai, po šalto vandens Įtekme, vėl su 
sitirština ir persikeičia į vandens lašus, 
rie, susijungę krūvon, išteka per dlM 
plyšį Į stiklą-v. Šitą būdą pavertimo 
dens garų į vandenį vądina destiliavj 
Stikle C męs turime destiliuotą vanc 
Jeigu męs tokį vandenį išgaruodysi/ne 
su inde, kuriame nė jokių kitokių

Destlitavimas vandens 

nebus, tai nieko neliks: iš 
dens garų nieko daugiau, kaip t 
būti negali. Visai kas kitas bus 
nant šulinių, upių arba ežerų 
syk ant indo dugno visada apturime 
masą, susidedančią iš medegų sutirpau., 
vandenyj, paimtų iš žemės, per kurią teka 
upės arba šaltiniai; tokiame vandenyj vfca- 
da yra sutirpusios minerališkos raedegoe. 
kurios, išgaravus vandeniui ir pasilieka ant 
indo dugno.

Papilkime ant grindų vandens. Jig, jį. 
palengvo, išnyksta ir grindys išdžiųsta; van
duo tas pavirto į garą, išgaravo ir snaimaifei 
su oru. Šlapi skalbiniai, padžiauti ant tvo
ros, išdžiųsta, nes juose buvęs vanduo teipgi 
išgaruoja ir garai pakįla į orą. Teip jau U- 
džiųsta išpalengvo didelės balos, i pasidariu
sios nuo tirpstančio sniego, ir mažos balu
tės po lytui. Vanduo upių, jūrių, ežerą 
teipgi nuolatai garuoja, dalis jo pavirsta j 
garą ir kįla į orą. Vandens garai, šildant 
saulės spinduliams, kįla vis augštyn, viršuti
niuose oro sluogsniuose susitirština, pavirsta 
Į debesis, ir vėl, kaipo lytus, sniegas, ledai 
puola ant žemės. Tie atmosferiniai nupuo
limai patenka į dirvą, įsigeria gilyn, kol ne
patinka neperleidžiančių vandens molio ar 
kieto akmens sluogsnių; tais neperleidžiau- 
čiais sluogsniais teka giliai ir vėl fei 1a į pa
viršių pavidale šaltinių, arba susirenka gi
liai, jeigu randa tuose neperleidžiančiuoae 
sluogčiuose įdubimus, arba jeigu jie neturi 
palinkimo; tąsyk įsigėriusį giliai vandenį 
galima surinkti šuliniuose. Tekėdamas gi
liai žemėj, vanduo paima visokias tirpstan
čias jame medegas. Upeliai ir upės gabena 
vandenį į jūres. Per tūkstančių metų eiles 
jūrėse, renkasi visokios tirpdančios vande
nyj mėdegos, vandenių ištrauktos iš žemės ir 
jų sugabentos į jūres, tame ir visokios dru
skos. Tuom ir išsiaiškina tas didelis nuo
šimtis druskos esantis jūrių vandenyj: jų 
jūrių vandenyj yra su viršum 8%. Prėskie- 
jie gi vandens, išėmus minerališkų šaltinių, 
turi labai mažai druskos. Šulinių vandens 
10000 dalių retai turi virš 5, jame sutirpu
sių, kietų medegų dalių; upių, prūdų, ežerų 
vandenyj yra vos apie pusė dalies kietų me
degų. Lytaus vanduo, nors labai mažai turi 
kietų medegų, bet ir jis nevisai tyras: jame 
yra paimtos iš oro dulkės, dūmų suodžiai, vi
sokios veislės mikroorganizmai ir tt.; tą pai
ma lytaus lašai puldami iš debesių ant žemės 
iš oro.

Viename litre (kvortoj) vandens yra vi
sokių kietų medegų: Mirties jūrių vandenyj 
— 250 gramų (apie pusė svaro);’ vandenyj 
Atlantiško oceano — 34 gratfhii, Baltiko jū
rėse — 5 gramai. Vandenyj minerališkų 
šaltinių kietų medegų yra 0,6 iki 37,7 gra
mo; šulinių vandenyj —0,2 iki 0,5 gramo; 
upių, prūdų ir prėskų ežerų vandenyj — 0,1 
iki 0,2; lytaus vandenyj — 0.

Jeigu dirva, kaip tai paprastai būva ar
ti žmonių gyvenimų, suteršta visokioms pū
vančioms išmėtoma, tai tekanti vandens po 
lytui, arba ir po žeme esanti, paima tuos pu-_ 
vėsius ir neša į šaltinius; o jeigu jie tirpsta 
vandenyj, tai juos sutarpina ir tos medegofiį 
teršia vandenį. Todėl tai ne visi sulinių 
ir šaltinių vandens yra geri ir tyri, ne visi j 
liuosi nuo vodingų primaišymų.

Paprastai nevisi chemiškai tyri vandens 
yra geri gėrymui, bet vien toki, kuriuose 
nėra organiškų primaišymų paeinančių nuo 
puvimo. Chemiškai tyras vanduo nėra ge
ras, jis perdaug prėskas, jis nesudrutina; 
tas paeina nuo to, kad jame nėra tų druskų 
ir gazų, koki paprastai būva geram vandenyj.

Padalinimas vandens elektriką.
Iki šiol męs peržiūrėjome tik fiziškas 

vandens ypatybes. Bet apie sudėjimą ph®4 
miškai tyro vandens dar nieko nekalbėjom®, 
dar nežinome, iš kokių sudėtinių susideda 
vanduo.

Padalinti vandenį į jo sudėtinius nesun
ku. Budas, iš kurio iki šiol pasinaudojome 
padarymui chemiškų susijungimų, buvo šilu
ma, taigi atsakanti pajiega. Po šilumos 
įtekme, kaip matėme, varis jungiasi su oro 
oiygenu ir padaro vario oxydą; po šilumos 
įtekme darosi gyvojo sidabro oxydas ir iš jo: 
vėl galima ištraukti tyrą gyvąjį sidabrą ir 
t. t.. Bet netik šiluma yra pajiega, pajiega 
yra teipgi šviesa ir elektriką ir jos gali gim 
dyti visokius chemiškus procesus, 
čiuose mėginimuose pasinaudosime 
ka padarymui chemiškų reakcijų.

Seka: 
elekti
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Lietuvių kalbon išverta K. Žegota.

rrėeley — kodėl atkreips atidžią Į jų pinigus? Koks 
. gkirtuifias tarp atėmimo kam nors valandos laiko ar 5 

d' leriu?' Y’ra žmonės, kuriem# kiekviena dieno# darbo 
valanda daugiau verta negu 5 doleriai.”

Nėra dėl manęs neatbūtinu reikalu gyventi — sako 
pompei’jus — bet yra butinu dalyku, kad atsakančioj 
vietoj bučiau atsakančiame laike.” /

Kada prezidentą# Wa#hington’as valgė pietų# 4-tą va
landą, naujieji kongreso sąnariai, užprašyti pietuoti į Bal- 
♦«iį Namą, ateidavo kartais vėlai ir buvo nusiminę, ran- 

prezidentą jau prie.pietų. „Mano virėjas — saky
davo tąj syk VVashingtou’as — niekados ne#iklausia, ar 

jgvečiai atėjo, bet, ar valanda atėjo.” Kada jo sekretorius 
teisino savo pasivėlinimą klaidžių parodymu laiko savo 
laikrodžio, sakydavo: „Tokiu budu turi, Tamsta, pasini;

I laikrodį, ar aš apie kitą sekretorių.” 
a# tarė sykį tarnui, kuri§ visada pasivėlin

davo, bot visada turėjo gatavą išsiteisinimą: „Kelissyk 
g persitikrinau, kad žmogus, kuris geras yra išradimui išsi- 

‘Uisinimo, nėra niekados geru prie ko nors kito.”
Prieš išvažiavimą Nelson’o ant garsios ekskursijos, 

vežėjas jo pasakė, kad karieta jo lauks, punktuališkai, 
6-tą valandą. „Bertainiu anksčiau” — tarė admirolas — 

buvau visada anksčiau prieš paskirtą laiką, o tas padarė 
iš manęs žmogų.” į •

Vieną kartą užprašė Napoleon’as savo maršalus pie
tuoti, bet kaip jie neatėjo ant nutarto laiko, pradėjo val
gyti be jų. Atėjo tą syk, kada kėlėsi nuo stalo. „Tam
stos, — tarė — jau po pietų, imsimės, neatidėdamij už
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Bluecher'is buvo vienas skubiausių žmonių, kokie 

kada nors gyveno. Vadinta jį „Maršalu Pirmyn”.
Lordas Brougbam, kuris, priede prie kitų užsiėmimų, 

buvo pirmininku Lordų Bute ir susirinkimuose kuone tu
tino literatiškų draugijų, buvo visada ant savo vietos ne- 
^vėlindamas nė ant minutos. Buvo teip punktuališku 
kaip laikrodis.

Webster’is niekados nepasivėlino ant lekcijos į mo
kyklą ar į kolegiją. Teisme, kongrese, draugijoj buvo 
vienodai punktuališku. Tarp nepaprastai darbštaus gy- 
venimo, klaidų ir sunkenybių, Horatijus Greeley buvo pa
pratęs statytis savo laiku. Daugelį aštrių straipsnių pa
rašė į „Tribunė’ą”, laukdamas žmonių, turinčių daugiau# 
už jį liuoso laiko, o vėlinančhjsi į susirinkimą.

Kometa, mhaų atmosferą atlankanti kartą į 1000 me
tą, ųiekados nė ant vienos sekundos neduodąs prasilenkti 
laikui.; I

Punktuališkumas yra kiekvieno užsiėmimo vėl^- kaip 
trumpas išsitarimas yra juokingumo vėlė.

Kiekvienas labiau užimta# žmogus žino, kad yra va
landos, nuo kurių priguli pasivedima# ištisų metų. Jei
gu pribuni keliomis minutomis vėliau į banką, tavo vek
seli# gal būti jau užgintu, o kreditą# gal nupulti. Per 
pirmutinius penkis, metus pirkliško darbavimos Amos 
Lawrence o, nedaleido, kad kokie nors klausymai gulėtų 
per savaitę neišpildyti. Punktuališkumas yra karalių 
mandagumu. Kai-kurie žmonės daro įspūdį, rodo#, amži
nai vaikori su savo reikalai#; veja jubs amžina# skubu
mą#, daro įspūdį žmonių, pasivėlinusių prie trūkio. Stoka 
jiems metodo#: tokie retai (vykdina ką-nors gyvenime.

Vienu iš geriausių dalykų gyvenime yra tai, kad var
pas. kuria garsina atsikėlimo, lekcijų ir prisirengimo prie 
lekcijų valandąJ priartina prie skubumo. Kiekvienas 
jaunikaitis privalo turėti laikrodį, esant geru kontrolie
rium laiko, nes toks laikrodis, kuris „kuone" gerai nurodo 
laiką, paskatina prie negerų papratimų ir yra labai bran
giu rakandu, nor# pigiai nupirkta#. Dėvėk nunešiota# 
drapanas, jeigu turi, bet niekados nesinaudok negerai ei
nančiu laikrodžiu.

„O, kaip aš aukštai statau vaikiną, kuris yra visada 
_ ___ — „Kaip lengvai pa- 

• “ « * a • 1 • » •

Vaikina#, kuris įgavo sau garsi.

punktuališku” — sako Brown’as. — „Kaip lengvai pa- 
yranti tikėti jam! Kaip urnai patėmiji, kad jam įtiki 
svarbiausiu# reikalus.” Vaikina#, kurie įgavo sau garsą 1 
punktualrško, įgavo kapitalo pradotką, kuris ateityje už- 1 
tikrįs jam pasivedimą.

Skubumas yra įsitikėjimo motina ir įgauna tikėjimą. 
Yra tai geriauhie galimas paveikslas, kad musų reikalai 
yra geroje tvarkoje ir gerai vesti ir ta# prikelia kituose 
įtitikėjimą prie musų įvairumų. Žmogų#, kuri# turi rei
kalą atvykti nutartu laiku, ištesės duotąjį žodį.

Užlaikyk savo reikalu#, kaip karalienė užlaiko savo 
laivyną, visados tvarkoj ligi mažiausio trupinio, visada 
prisirengusią prie kiekvieno reikalo. „Geriau vėliau, 
negu niekados” nėra teip gera užduotis, khip „geriau nie
kados vėliau.”

Konduktorio laikrodi# vėlinasi ir artinasi baisus tru
kių susitikimas. Nekaltą žmogų pakarta, nes pasiuntinys, 
nešantis paliepimą atšaukimo nutartos mirties, turi pri
būti 5 minutėmis anksčiau. Kas ten užsilaikė ant 5 mi
nutę paklausyti kokios ten tryviališkos pasakos ir pasivė
lino į trūkį ar laivą viena minuta.

Žmogus, kuri# kaip Napoleon’as, yra padėjime vie
name akimirksnyje sugriebti svarbiausią dalyką ir paau
koti jam kitą, gal būti tikras, kad pasiek# savo tikslą.’

'lankiai žmonės nepataiko dėlto, ne# stoka jiems ap
mėtyto kas reikės daryti, pakol padarys kokią nors auką, 
bet išrinkimą# to svarbiausio reikalo, ir paaukojimas 
jam kitų ateina kartu. , ,Esam visi teip nevikrus, teip 
nuo prigimimo, kaip nuo papratimo” —- sako Jonas Tords 
~~ »,kad žmogų su tam tikru visuotinu punktuališkumu 
skaitome už pergirtą. Mėgstame atsiremti į tokį žmogų ir 
Jūšgiai įgauname sau tokį ramstį už kokią nors kainą. 
Kodosi galop, kad toks žmogus pergalėjo pat# save.”

Kiek sunaikintų žmonių skaito* savo nupuolimą nuo 
praleistų penkių minutų. „Pervėlai,” tas sakinys galima 
išskaityti tarp linijų užrašų ant kapų daugelio tų, kurie 
Pražiopsojo tikslą; Pora minutų tankiai nutaria visą #kir- 
tumą tarp laimėjimo ir pralošimo, pasiekimo ar nejvykdy-

Linksmumas ir ilga gyvastis.
„Palaiminti tebus linksmumą teikian

tieji.” ViOit.
,,Linksmas gyvenimas persitraukia Į 

p metus, o paskui lieka musų atmintyje.
I • ‘ i J ■ » Borte.

Goldsmitlias sako, kad vienu laimingiausių žmonių.

su viena tik koja. Buvo ji# pasmerktas ligi gyvos galvosi, 
į sunkius darbus ir turėjo dirbti nuo saulėtekio ligi sau
lėleidžio, o vienok rodės, kad matė tik savo darbo šviesią , 
pusę. Juokėsi ir dainavo ir darė (spūdį laimlngiausio •< 
žmogaus tarp visos stiprumo# (forto) (gulo#. E

„Nuo tų, giedrą savyje nešiojančių žmonių’’— sako ( 
viėnas jų gerbėja# — „galima išgirsti, kam jie pilnai tiki, 
cad visos šalį# yra dailios, visi pietų# gardų#, visi kalnai 
aukšti, viso# merginos dailios. Kada tok# žmogd# sugrįž 
iš kelionė# po savo šalį metus sunkiai praleidę#, pasakoja, 
cad rasdavo rui m i ilgiausi u# gyvenimu#, pigiausias namus, 
geriausia# šeimyninke#, dailiausiu# paveikslu ir gardžiau
siu# pietų#. Bet #u kitais dalykai# dedasi atžagariai. Vi
sada juo# apvogta, visai nieko nematėt; jų šeimynfnkė bu
vo ragana, gyvenimas neturėjo sveikų įtaišų, o aviena 
Mivo teip kieta, kad dantis ant jo #au laužė.”

Vienas pirklys iš' Minneapolio turėjo didele# sankro
vas, kurias ugnis visai sunaikino. Nelaimė ta iššaukė 
melancholiją, kuri blogai atsišaukė ant jo proto. Veltui 
draugai stengėsi jį pralinksminti. Niekas negalėjo pra
šalinti liūdnumą, kuris jį apėmė. Priėjo kuonę prie sav- 
žudystės sumanymo. Kada jį ta nelaimė apėmė, buvo toli 
nuo namų. Vieną kartą gauna ji# šiokį laišką nuo savo 
jaunos septynmetinė# dukters:

„Brangus Tėve! Nuėjau pažiūrėti tavo sankrovų, ku
rio# sudegė: išrodo jos labai dailiai, visos apdengto# ledu.

Bučiuoju Tave Tavo
Lilė.”

Tėvas, tą perskaitęs, prasijuokė. Ir teip, ta# žmogų#, 
turis mąstė iššokti iš trūkio, prasijuokė balsiai. Šešėlis, 
kuri# temdė jo protą, dingo galop po to saulėto spindulio 
įtekmė#. v

Linksmas žmogus yra daug naudingesnių žmogumi. 
Neaukština ji# savo proto, nepasikakina pusėtinu pažvel
gimu į žmones ir jų dalyku#. Žino Jis, kad ant svieto 
daug yra elgėtystė#, bet teippat žino, kad elgėtyetė nepri
valo būti tiesa, gyvenimo prievarta. Mato jis, kad kiek
viename padėjime žmogų# gal būti linksmas; aviniukai 
bliauja, paukščiai lakioja ir Čiulba linksmai, maži šuniu
kai žaidžia. Kačiukai pilni linksmybės, visa atmosfera 
pilna judančių ir linksmų uodų; kad visur geras nusveria 
ir kad ant kiekvieno pikto yra gydanti# vaistas.

„Spėju, Tamsta, velki jau septintą kryželį ant savo 
pečių?” —klausta kartą vieno seno žmogaus. „Ne” — 
atsakė — „septintą tai teip, bet saulėtoj pusėj, ne# po tai 
pusei arčiau garbės.”

Keleiviai pasakoja, kad Islandiečiai, kurie gyvena 
tarp šalčio ir liūdnumo amžinos kuone žiemos, teisina, kad 
„Islandija yra viena dailiausių šalių, ant kurių saulė 
šviečia. ”

Kada Pandora, negalinti užviešpatauti ant sayo žin
geidumo, pakėlė dangtį nuo dėžės, kurioj, kaip Hezyod’as 
užlaiko, dievai uždarė visa# nelaimes svieto, nelaimė# to# 
išėjo iš dėžės ant žemė#, bet Vilti# liko ant dugno, kai|>o 
antidotum, prieš viską ka# pikta. ♦? t

Daktaras Marscliall Hali tankiai prirašydavo savo pa
cientams „linksmumą” — sakydamas, kad tai yra geresnis 
vaistas, negu kokis nors nupirktas vaistinėje. Širdie# 
linksmumas daro lygiai gerai kaip vaistas.” Sveikata 
yra proto sąlyga, o jo# ženklu yra linksmumas. Pusė su
tiktų žmonių spėja, kad turi ką nors savyje, kas juos ga
lop užmuša ir gyvenamą chroniškoje baimėje prieš mirtį. 
Kas dar pikčiau rodosi bauginti# to, kad kiti žmonės da
lintų su jais jų ligos liūdnumą ir pasirengę išpasakoti sa
vo išsvajotas baimes prie mažiausio# progos.

„ Turi jMisiimti su savim linksmumą ant kelio gyvenimo, 
kitaip nerasi jo dargi danguje."

„Niekas neturi tų Įtajiegų, kad užstoti bruknioini# 
saulės” — sako Emerson’as — „kad žinybai priduoti vertę, 
turi turėti linksmumą proto.”

Atsakyme ant klausimo „kaip galima prasišalinti nuo 
gundymo” — vienas garsu# rašytojas pasakė:

„Linksmumą# yra pirmutiniu, linksmumas yra antru 
ir linksmumas yra trečiu nuo to vaistu.”

Papratimas prie vėlės giedros, prirengdamas mu# prie 
perdirbimo persistatytų nelaimių ant tikrų palaiminimų, 
yra turtu jauno žmogaus, ar jauno# merginos, įeinančio# 
ką tik į darbštaus gyvenimo kelionę. Tas, kuri# išdirbo 
sau papratimą žiūrėti į reikalu# iš aiškios laimingos pu
sė#, kuris mato malonumą žolėje, šviesą — saulėje, žoly
nuose, ir gerą visame, turi didelę pergalę ant chroniško 
malkotento, kuris nemato niekame gero. To paprastai 
giedra minti# dailina jo žyme#, priduodama Jiems dailę ir 
išdirba jo papročiu# dailė# pilnus.

— Iš visų įvairumų — sako Goodrich — linksmumas 
yra naudingiausias. Kada kiti įvairumai atideda atlygini
mo dieną, linksmumas ataidėkoja tuojau. Ir tai blizgėji
mą# priduodanti# blizgėjimą dargi prastybei. Prilaukus 
jis yra sveikatai ir duoda šviesą ir darbštumą protui, yra 
jis skaisčia širdie# giedra, priešingumu debesim# ir liūd
numui, melancholijos liūdnumui.

Dvasia, kuri sutvėrė Hamlet’ą arba Lear’ą butų išny
kusi, jei butų neturėjus tokio gero linksmumo, galinčio 
sutverti Faletaffą ir Linksmas Kumute# iš Windsoro. Lon
dono „Lancet”, garsiausia# daktarų laikraštis, paduoda šį 
moksliškai ištirtą paliudijimą apie giedro proto vertę:

„Giedro proto darbštumas yra tai didžiai svarbu# da
lykas silpniem# ir ligųstiems. Pirmiemsiems — gal jis 
palengvinti atsitikimus; antriemsiem# — gyvenimo jiega 
neveizdint į ligą. Taigi yra gana svarbu užlaikyti protą 
ant kiek galima linksmame padėjime. Ta pati energija, 
kuri įgauna proto darbo pavidalą, yra lygiai gaivi sąnarių 
darbui. Proto įtekmė veikia ant kūno, o linksmas protas 
ne tik prašalina kančias, bet priduoda jiegų gyvume 
kunui.

— Laikau puikybe atskirą valgį — sako Talleyrand.
— Gera filozofija randai žodžiuose: „Juokis iridrutėk.” 
Kad kiekvienas pažintų juoko galybę, kaipo įrankį, duo
dantį sveikatai stiprybę, ir kaipo įrankį gyyeniĮną pailgi
nantį, meląncholijos šešėlis, kuris šiandien raukia ameri
kiečių veidą, be abejo pražūtų, o gydytojų tūkstančiai 
tuojau liktų be darbo. Juoksmas buvo mum#1 duotas, 

1 kad juo išmintingai naudotumėme# musų kūno reikaluose.
Gamtos užduotis, kad musų vidaus sąnariui lavinimas ati
duotų kartu mums linksmumą. Juoksmas pjasicįlęda plau
čiuose ir bubnelyje, pajudindamas kepenis, pilvą ir kitus 
sąnarius į silpną, bet skubų judėjimą, ka# daro linksmą 
jausmą ir yra panašus į Jodinėjimą. Širdis muša sku
biau, išsiuntinėja daugiau kraujo po visą £uną, didina 
kvėpavimą, platina šilumą ir karštį po visą kūną. Juok
smas priduoda akims žvilgėjimą, padidina prakaitavimą, 
praplatina krutinės klėtką, išstumia Išnaudotą orą iš pla
čių skilučių ir stengiasi sugrąžinti lygsvarą, kurią vadina
me sveikata, o kuri išeina iš harmonlško darbavlmos visų 
musų kūno judėjimų. Ta lygsvara, kurią gali sunaikinti 
nemiegota naktis, negeistina žinia, [piktumas ląr neramu-

ima v T1 as 8ako’ kad ?enU • vJiinv .žmogui mas, tankiai grąžinama «u pagelba gero, Širdingo juoko, los kada nors matęs yra, buvo vienas kalinys, žmogui 01 B

Linksmas gydytojas yra kartais geresnis negu Jo pigulkos.
Ne rupesnis apie Šią dieną, bet rytojaus ir ateinančios 

dienos ir ateinančio meto klausimai baltina musų galvą ir 
raukšlėmis apdengia kaktą.

— Žmonės ne tam sutverti, kad vaikščiotų nulenkia 
galva ir nuleistomis akimis — sako vienas šių laikų rašy
tojas. — Kiekvieno pareiga yra rodyti laimę ir linksmu
mą, kuriuo turi savyje ir aplinkui savęs, o pirmiausia tu
rime ži.urėti ir į šviesią reikalo pusę. Kaip negali debesįs 
ir garas ūkais užkibti ant saulės, teip paniuręs, piktas bū
das negali ilgai likti, kuomet kas-nors linksmas ateina su 
širdingu: „labą dieną.” Neužmiršk pasakyti to su juoku 
visiems, kuriuos sutikai. Darbštus, pilnas gyvenimas ne
gali būti kitoniškas, tik linksmas. , Į

— Pasakojau tau — sako Southby — apie vieną išpa- 
ną, kuris visados norėdamas valgyti vyšnias, ėmė akinius, 
kad vaisius išrodytų dailesnis ir skanesnis. Lygiai teip- 
pat elgiuosi su daugumu manp patraukimų, o nors neati
traukiu akių nuo mano sunkenybių, tai uždarau tas sun
kenybes teip ankštame kampe, aut įciek tik galiu, ir tai 
dėl savęs, o niekados neleidžiu sau ilgėti jais kitus.

Visiems pažįstamas yra linksmybės noras papuošti 
visą ką pasaulyje..

Kada Harrisob’as sėdėjo uždarytas kalėjime Bostone, 
sakėsi, turėjęs tuomet du geru, draugu: gryną sąžinę ir 
linksmą protą. Lincoln’o linksmybė prirengė jį apsiimti 
nešti naminės karės sunkenybes. Jo juokai ir nenukai- 
nojamos apysakos sklaidė juodžiausių valandų liūdnumą, 
kokiose buvo žmonės.

Dviem dalykais niekados neprivalome sloginti#, tuo 
ko „negalime išvengti” ir tuo ką „galime išvengti.” Ge
riau atrasti savyje vieną trukumą, negu dešimtį pas kai-* y 
m yną.

Henry Ward Beecher'is buvo didžiausiu juokdariu 
kolegijoje, už tai nepatiko keletui dvasiškųjų, nes buvo 
pilnas linksmumo. Iškilmingas rimtumas tuomet buvo 
skaitomas kaipo krikščioniško budo apsireiškimas; o te- 
Čiaus tas linksmas pamokslininkas įvykdė daug, kad pa
rodyti, jog religija yrą dailiausiu daiktu pasaulėje.

Elena Hunt’ė sako, kad yra viena nuodėmė, kuri ro
dos visur yra ir dėlto nė vieno nėra tikrąi apsvarstyta, ap
skritai imant, permažai atkreipiame atidžios apsvarstyda- 
mi keno-nor# būdą. Yra tai kankinimosi nuodėmė. ,Ji 
teip prasiplatinusi, kaip oras, kaip kall>a; teip prasiplati
nusi, jeigu tik neperžengia paprastos ribos, neužtėmijam 
jos dargi. Tyrinėk paprastą pirmą geresnį žmonių susi
rinkimą, o imi t irs i neilgai laukęs, kad kas-nors savo kad- 
kinimus parodys, t. y., skųsis tais ar kitais, apie ką tikrai 
kiekvienas . namie, (vagone) ar ant kain{>o gatvės žinojo 
prieš tai, o kam tikrai nė viens negali pagelbėti. Kam . 
kalbėti apie tą? Salta, šilta, šlapih, sausa, kas-nors su
traukė sutartį, negerai išvirė kokią nors strovą; paikumas 
ar kas-nors suteikė didelę nelaimę. Yra daugelis dalykų, 
kuriais galėtumėm kankintis. Stačiai stebėtina, kiek 
daug nemalonumo ir nusiminimo galima rasti laike vienos 
dienos, jeigu tik atidžiai žiūrime į tą pusę. Kai-kurie 
žmonės, rodos, lyg medžioja ant biaurių ir tamsių gyveni
mo pusių, vieton jieškoti dailės, harmonijos ir šviesos. 
Teip užgimėme rūpesčiams, kaip kibirkštis išlėkimui į vir
šų. Bet dargi kibirkštims, lekenčioms į aukštį, yra gie
dras dangus, o juo mažiau laiko reikalaus kelionei, juo 
anksčiau jį pasieks. Kankintis, yra tai visą laiką pralei
sti kelionėj.
A Kaip tai yra teisinga, jeigu esame linksmi ir užganė
dinti, visa gamta Juokiasi su mumis kartu: oras išrodo la
biau balsainišku, dangus šviesesniu, Žemė turi aiškesnį ža
lumą, medžiai turi daugiau lapų, kvietkos skaniau kve
pia, paukščiai dailiau čiulba, o saulė, menuo, žvaigždės, 
viskas rodos mums dailesniu.

Walter Scott’as, kuris rašė: „Duok man dorą j,uoką" 
buvo vienas laimingiausių žmonių pasaulyje. Turėjo jis 

1 meilų žodį ir meilų juoką kiekvienam ir kiekvienas jį mė
go. Kartą metė | šunį akmenį ir išmušė jam koją. Ne
laimingas gyvulėlis prislinko prie Jo, vilkdamas nulaužtą

• koją ir laižė jo kojas, jam į tą žiūrint širdis ko tik neply- 
, šo. Pasakojo, kad tai buvo baisiausi# sąžinės išmetinėji

mas, kokį kada-nors gyvenime jautė.
1 — Nedrįstu kankinti# teip, kaip nedrįstu prisiekti ir
» keikti — sako Jonas Wesley.

Paprasti kankintojai mato daug daugiau nelaimių 
negu kiti. Niekados jiem# nėra teip gerai, kaip jų kai-

• mynam#. Orą# niekados jiem# neprielankus. Vėjas yra 
i persti prus, ar persilpnas, peršiltas ar peršaltas, ar per- 
‘ sausas. Keliai ar balnoti, ar dulkių pilni.

— Linksmumas yra dievišku vaistu — sako viena# iš
mintinga# rašytoja# — kiekviena# privalo jame maudytis. 
Paniuręs būdas, piktas būda#, nuliūdimas, nerimastis, 
visa ta gyvenimo rudis turi būti linksmybės balsamu nu
mazgota. Balsama# ta# geresnis yra negu akmuo apšvel- 
nimui brangių akmenų. Kiekvienas žmogus privalo juo 
apsitrinti. Žmogus be linksmumo yra kaip vežimą# be 
supinlų, ’kuri# ant kiekvieno žingsnio gali skaudžiai su
trenkti. Žmogau# linksmumas panašu# yra į vežimą su 
supynė, kuriuo galima važiuoti blogiausiai# keliai# ir ne
jausti nieko išskiriant malonų supimą.

Be abejonės galėtumėm daugiau parašyti apie paniu
rusį būdą, labiausia Jeigu norėtumėme priminti ką-nor# 
apie musų puritaniškus prabočius, kurie dejavo melsda
miesi ir didesnei Dievo garbei ant maisto turėjo ištysusį 
veidą. Buvo jie žmonėmis, ką kaip Jokūbą# čiulpė me
lancholiją iš daino#, kaip kiaunė išgeria kikiąšinius.

Bet męs priėjome prie naujo ir geresnio Kristaus mok
slo supratimo. Dievą garbiname ne #u lležiuvių pagel
ba, bet su padėkos pagelba, o kiekviena gera minti# ir 
gera# veikalas reikalauja gamtiško susinešimo #u link
smumu.

Kristų# pasakė:
„Šiandien, ne ateinanti metą, ne teismo dieną, bet šian

dien busite su manimi ne pragare, bet rojuje. ’ ’
Kaip ilgai žmonija many# apie piktumą ir nelaimę ir 

tvirtįs, kad gyvenime be viltie#, be linksmumo pasauly
je, nuodėmė ir mirtis turi būti amžinai? Kad nesan
taika paskęs galop harmonijoj, tamsybė — šviesoje, mela
gystė — teisybėje, liga — sveikatoje, nuliūdimas — 
linksmume? w

Neramumą ir rūpesti galima išskaityti ant kiekvieno, 
kuone, amerikiečio veidą Sulinkusi pastovą, prieš laiką 
žili plaukai, sunkus žingsnis ir karštas skubumą# yra ame- 

nima# pasirodė chroniškai# ir yra mu#ų šimtmečio ir tau
tos charakteriška žymė. Tūkstančiai miršta kasmetą nuo 
dvasiško priespaudžio, neišpildytų vilčių, ambicijos, ku
rie sutiko neperkovotinas sunkenybes ir iš priešlaikinio 
persidirbimo. Neišsimokinome vartoti doro linksmumo,

Neišsimokino- a

kuone, amerikiečio veidą Sulinkusi pastovą, prieš laiką 
žili plaukai, sunkus žingsnis ir karštas skubumas yra ame
rikiečių gyvenimo žymėmis. Neramumas ir neužsiganėdi- 
nimas pasirodė chroniškais ir yra musų šimtmečio ir tau
tos charakteriška žymė. Tūkstančiai miršta kasmetą nuo 
dvasiško priespaudžio, neišpildytų vilčių, ambicijos, ku
rie sutiko neperkovotinas sunkenybes ir iš priešlaikinio 
persidirbimo. Neišsimokinome vartoti doro linksmumo, 
esančio aukštesnių išminčių ypatybe, o kuris yra geriau- 
siu vaistu gelbianČiu žmonių neramumą. Neišsimokino- 
* Toliau bus.

Tautiškos Polikos Kny
gynėlis.

PERSEKIOJIMAS YPA- 
TOS LAISVES.

Visi Maskolijos gyvetojai, 
kaip buvo minėta, yra pave
sti policijos priežiūrai ir glo
bai. Kadangi iš kaktos ir 
akių negali policija pažinti 
kiekvieno pavesto jos globai 
žmogaus, todėl kiekvienam 
suaugusiam žmogui tapo įsa
kyta turėti savo valsčiaus 
ženklą, arba t. v. ,,legitima
cijos knygutę”, kuri parodo, 
kas per žmogus yra knygutės 
savininkas, iš kur jis, kuo 
užsiima ir tt.. Norint išva
žiuoti į kitą guberniją, jau 
nepakanka valsčiaus paliu
dijimo, bet reik turėti paliu
dijimą arba t. v. ,,pašportą" 
nuo gubernatoriaus.

Kas neturi savo ,,ženklo”, 
nors butų ir nekaltas, gali 
būti policijos suimtas, ap
kaltas, kaip koks piktada
rys varinėjamas, kol nebūna' 
pristatytas į savo valsčių. 
Užsieniai yra atskirti nuo 
Rusijos keliomis kareivių ei
lėmis, kurie neleidžia ne tik 
gabenti^pirkinių iš užsienių, 
bet nė laisvai pereit žmonėms 
per sieną iš vienos arba kitos 
pildės. Gyvenantiems juo
stoj trijų mylių nuo sienos 
lei&a yra keliaut į užsienius 
tik su tam tikru valsčiaus 
liudijimu (pasu). Gyvenan
tiems toliau nuo sienos, reik 
išsiimti tam tikras raštas ar
ba pašportas nuo gubernato 
riaus ir užmokėti už tą tiesą 
gan brangiai. Beto, gavimas 
tos tiesos yra apsunkintas 
tuo, kad reikalaujamas yra 
liudijimas policijos apie ypa- 
tos ištikimybę. *

Bėga ūdydama priešingus 
valdžiai raštus, policija dar 
daugiau kankina žmones. 
Jai nereikia tuomet nė aug- 
štesnėsė# valdžios leidimo, nė 
liudininkų, ji užpuola aut 
žmogaus, iškrausto jo kiše
nių#, atima pinigus, įsiveržia 
į jo namus, išlaužia duris, 
atplėšia skrynias, apvagia. 
Jai nereik prieš žmogų tei
sintis, rodyti keno nors skun
dą. Todėl ir atsitinka, kad 
policija pati pakiša „uždrau
stu^’ raštus turtingiems žmo
nėms, o paskui ant jų užpuo 
la, išvilioja pinigus, apiplė
šia (skaityk apie Pakruojaus 
istoriją knygutėj „Penkioli
kai metų sukakus” p. 11, že 
mai).

Politiškiejie prasikaltėliai, 
L y. toki žmonės, ką skaito 
uždraustus raštus, arba pla-. 
tina priešingą valdžiai mok
slą, yra pikčiau persekioja
mi negu vagys ir gal važu-, 
džiai, jie būna suimti, apkal
tinti policijos be tyrinėjimo, 
be sūdo, be susimylėjimo, 
jie būna kankinami kalėji
muos, siunčiami Sibiran, pa 
vedami policijos priežiūrai ir 
sauvalei....
k Kokias tiesas suteikia vai 
džia poličijai link „politiškų 
jų prasikaltėlių”, liudija tam 
tikri „Įstatymai apie polici
jos priežiūrą”.

Art. 17. Prižiūrimasis, policijai pa
reikalavus, turi tuo ateiti į policijos bu
veinę.

Art. 18. Vietinė policijos valdžia tu
ri tiesa Įeiti į prižiūrimojo kambarį 
kiekviename laike.

Art. 21. Prižiūrimasis negali užimti 
vietos n« viešpatystės nė draugijų įstai
gose.

Art. 24. Jam uždrausta: mokinti vai
kus, laikyti viešai prakalbas, būti ant 
posėdžių mokslo draugijų, laikyti t rak
tiem es. spaustuves, knygų krautuves ir 
apskritai užsiimti kokiu kitu, viešai ve
damu, darbu.

Art. 28. Nuo gubernatoriaus parei- 
j ' na uždrausti kiekvieną užsiėmimf, kuria 

galėtų padėti prižiurimamjam Įkūnyti „ 
jo‘ abejotinus užmanymus.

Apginti save nuo policijos 
užpuolimo nėr galima: vie
na, žmonėms uždrausta turė
ti ginklai, o antra —policijos * 
sauvalė yra prilaikoma įsta
tymų ir teismai negali tos, 

' sauvalės susiaurinti.
Policija leista yra teipgi 

kišti savo nosį į konuosmul- 
kiaušius žmonių reikalus, 
dargi į šeimynos gyvenimą.
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Štai, 122 art. sako: „poli- 
r cija rūpinasi, kad ja»niejto 

gerbtų vyresniuosius ir se
nius, kad vaikai klausytų tė
vų, tarnąi — ponų ir samdy
tojų”. 238 art, daleidžia po- 

• licijai daboti: .1) „kad žmo
nės neskriaustų!.^ nespaustų 
viens kito, kad nebūtų sau
valės, kad vieni* su kitu ap- 
sueitų mandagiai ir šalintųsi 
nuo įž’iolumo ir vaidų; 2) kad 
viešose vietose prie žmonių 
prakilnių ir moterių, nė ko
kiu budu nebūtų vartojami 

. nešvarus žodžiai ir keiksmai, 
kad niekur nebūtų riksmo, 

, peštynių, betvarkystės ir 
maišaties; 3) kad, atsitikus 
mažiems vaidams, nesutiki
mams, peštynėms ir pana- 

' šiems nusižengimams, butų 
tuojaus sulaikoma sauvale ir 
besivaidijančios šalys sutai
komos.”

Iš tų įstatymų matyt, kad 
policija gal kišti nosį į tarpę 
tėvų ir vaikų, samdytojų ir 
samdininkų, dargi į tarpę 
vyro ir pačios. Jai pa vesta 
yra moki liti žmones doros, 
gražaus apsiėjimo, mandagu
mo, nuolankumo prieš vyre
sniuosius ir tt.. Jai pavesta 
yra teipgi naikinti nesutiki
mus, vaidus, daryti sudę, 
taikinti nesutinkančius.... 
Žodžiu sakant, policijai pave
sta yra globa ir prižiursimas 
visų gyventojų. Ji juos turi 
vesti keliu nuolankumo ir 
paklusnumo, ji turi mokėti 
susekti visas paslaptis žmo
gaus gyvenimo, visas jo du
rnas. Ji turi būti „visur 
esanti, visęgirdinti, visęži- 
nauti, visęgalinti.” Kę ne
gali valdžia atlikti per mo
kyklas ir laikraščius, tai turi 
stengtis atlikti policija su 
savo 
kais) ir žandarais.- Teip 
kaip kariumenėje, kazarmė
se, mokintojais yra uždėti vi- 

. šoki undraficieriai, feltfėbe- 
liai ir kitoki valdžios parink
ti vadovai, teip jau norėtų 
padaryti valdžia ir su visais 
žmonėmis: ji norėtų visę šalį 
paversti į didelę kazarmę, ku
rioje.žmonių mokinta jais bu
tų žemskiai, žandarai ir kiti 
valdžios tarnai. Teip kaip 
kazarmėse reikia pildyti vi
sokius, nors ir neteisingiau
sius prisakymus, teipjau 
nęri padaryti ir su žmonėmis. 
Policijos turi visi klausyti ir 
jai lankavotis. Kas jai ne
malonus, tę lengvai gali ji 
įkąsti, nes jai lengva prie 
kiekvieno prisikabinti. No
rėdamas skųstis, žmogus ne
gali rasti teisybės: jeigu vie
nas skųsis,*tai jam netikėsi 
daugeliui skųstis nevalia; o 
jeigu skundas ir bus priim
tas, tai visgi' nieko žmogus 
negali laimėti, nes pagal vai- 

• džios įstatymus, sudę tokiuo
se atsitikimuose daro pati 
policija. .

VAISIAI POLICIJOS VLEt 
ŠPATAVIMO.

Tokios neaprubežiuotos tie
sos policijos yra šaltiniu po- 

, licijos sauvalės ir žmonių 
prispaudimo. Kad teip yra 
ištikrųjų, liudija daugybė 
paveikslų iš gyvenimo poli
cijos tarnų. Čion pakaks 
paminėjus garsius Radomo 
policijos darbus, kurių nega
lėjo nė pati valdžia užslėpti.

Nuo 15 iki 20 balandžio 
mėnesio (s. s.) 1896 m., Ra

mdomo mieste, Varšavos .tei
smo rūmas sudyjo Radomo 
p<51icijos viršininką (polic
meisterį), rotmistrą Kiričen- 
kę su jo tarnais — žemskiais 
ir 4 žydeliais (tarpininkais) 
— už ėmimę kyšių, už prilai
kymą ir nepersekiojimę va
giu), už Įžeidimą žodžiais ir 
darbais (kumsčioms, spardy- 

- mu kojomis) nekaltų žmonių 
ir dar už kitokius 
Tunus.

Anot parodymų 
kų, buvo teip:

žemskiais (uriadnin-

praalkai-

liūdinto-

Per paskatinius 2—3 me- biauriais žodžiais išniekinda
vus (prieš 1894 m.) buvo ap-lvo prašytojus, varydavo lau

kan nuo savęs, kartais net 
mušdavo kumsčiomis ir spar
dydavo kojomis, arba į kozę 
Įmesdavo. Prašyti pas Kiri- 
čenkę apgynimo nuo vagių 
buvo veltui, ir gyventojai 
beveik liovėsi dėlei tokių da
lykų pas jį lankęsi. Užtatai 
buvo du žydeliai, kuriuodu 
rotmistras Kiričenko visados 
maloniai priimdavo ir per 
kuriuos gyventojai galėdavo 
prašyti ir išprašyti pas jį, ko 
tik norėdavo .— žinoma, už 
gerus pinigus. Tai buvo šin- 
korius Šamas Blač'ir muzi
kantas Josek Chwat. Juodu 
su rotmistru Kiričenko, pa
sak vieno žemskio, buvo „vie
na dvasia”. Per tuodviejų 
žydelių rankas Kiričenko im
davo visokius kyšius.

Prieš sūdą liudininkai pri
pažino kaltu rotmistrą Kiri- 
Čenko dėlei 19 lupinių ir ky
šių ėmimų. Tasai vyras im
davo, kaip Įmanydamas. 
Kiek jo prisirinkta pinigų,' 
nėra žinios; tiktai yra pati
krinta, kad vienas jo žemskis, 
kuris prie pašportų buvo, su
rinko 12 tukstaučių rublių! 
Tai kiek gi nulupo nuo gy
ventojų pats viršiuinkas, jei
gu žemskis tokios sumos su
silaukė!!

Nuo 1892 m. iki 18^5, mie
ste buvo padaryta 770 vagy
sčių, plėšimų ir apgavimų, 
kurių policija visai neperse
kiojo ir nesurado. *

Bet viskam galas esti. At
ėjo tasai laikas ir Radomo 
vagims ir plėšikams. Kovo 
mėnesyje 1895 m., 48 Rado
mo gyventojai padavė skun
dą Radomo prokuratoriui 
ant negalimo pasielgimo {Mi
licijos. Skundą patvirtino 
apie 200 liudininkų. Tokiu 
budu policmeisteris Kiričen
ko su savo pagelbininkais pa
kliuvo po sudu. 20 d. ba
landžio mėnesio 1896 m. Var
šavos sūdo palata apsudijo 
KiriČenkę į kalėjimą ant 8 
mėnesių, Varlamovą su žydu 
Blatu Į areštantų skyrių ant 
8 mėnesių, žydę Chwatę į ka
lėjimą ant 3 mėnesių ir Glo- 
wackį (žemskį, ką prie pa
športų buvo) ant piniginės 
bausmės.

Tai toki dalykai darėsi gu
bernijos mieste Radome, imi 
akių gubernatoriaus, žanda
rų, prokuratoriaus ir kitokių 
vyresnybių! Bent per 3 me
tus plėšikų gauja naikino 
miesto gyventojų gerovę ir 
visos valdžios tyli ir duoda 
policijai ganytis! Ar tai ne- 
darodo, kad pas mus vyriau
sybė (iŠ maskolių) tankiai tik 
ant „atsiganymo” (na korm- 
lenje — maskoliškai) siun
čiama!

Nerupi jiems apgynimas 
gyventojų nuo vagių, galva
žudžių ir plėšikų, bet pripil
dymas jų pačių kišenių ir 
pilvų!

(Pabaiga bus.)

spitusi Badomo miestų gauja 
vagių ir plėšikų. Kokia 50- 
—60 žmonių išvien su polici
ja visokeriopai skriaudė mie
sto ir iš kaimų atvažiuojan
čius gyventojus. Ant pre
kyvietės, vadinamos „Wola”, 
tie piktadariai viduryj die
nos apiplėšdavo kaimiečius, 
ištraukdavo kuone per akis 
iš kišenių pinigus, atimdavo 
atvežtus produktus, pavog
davo vežimus ir 
Kaimo žmonėms baisu 
į Badomų keliauti.

Ant galo pagalios, kai
miečiai visai perstojo vežę į 
miAtę savo produktus. Pre
kystė apsistojo; apie 100 
prekėjų ant „Wola” buvo be
veik galutinai susibankruti- 
ję. Suprantama, ' kad ir ki
tose miesto vietose nebuvo 
visiškai ramu nuo vagių.

Vagims ir plėšikams nieks 
nieko negalėjo padaryti, nes 
policija su jais ėjo išvien, vi
sur užstodavo juos, tyčia ne
persekiodavo, jeigu matyda
vo kur vagiui bėdų, perspė
davo j Į, visokeriopai padėda
vo vagims; jeigu jau kur ne
atbūtinai turėdavo policija 
vagį suimti, tai rūpindavosi 
jį kuonogreičiausiai vėl pa
leisti. Žemskiai, išgirdę kur 
šaukiant kų pagelbos, arba 
nusiduodavo negirdį arba 
nueidavo sau į kitų pusę, ar
ba tyčia pasislėpdavo kur, 
idant plėšikams neužkenkti 
savo darbų pasekmingai at
likti. Žinomas daiktas, ne 
už dykų {Milicija vagims pa
dėdavo: vagys policijų apmo
kėdavo ir savo pelnu broli
škai dalydavosi.

Keli liudininkai pripažino 
matę, kaip žemskis įsi vijo j 
vieną kiemų 3 tik-kų apsivo
gusius vagis ir užsidaręs su 
jaisiais pašaltoje vietoje, pa
sidalino pelnu su jais.

Po akių gi kito liudininko 
žemskis užėmė kasžin kokį 
vagį su pavogtais kopūstais, 
atėmė nuo jo netik kopūstus, 
bet ir visus pinigus, vagį 
tuojaus paleido, kopūstus gi 
čiajau vienai bobai pardavė.

Liudininkas Jankelis Gut* 
man matė žemskį naktyj 
vejant nuo liktarnos atvažia
vusį sodietį toliaus į tamsių 
vietų, kur neužilgio ant to 
sodiečio užpuolė iš karčiamos 
išlindę vagys ir apiplėšė jį.

Tam lygių atsitikimų, kaip 
policija prilaikydavo vagis, 
liudininkai parodė daugybę.

Patys vagys atvirai prisi
pažindavo, kad jie policijos 
visai nebijų, nes jų turį nusi
pirkę. „Ko jus ant mus 
pykstate?” — sakydavo jie 
miestelėnams — „juk męs, 
pavogę 3 rublius, turim 2 
rubl. policijai atiduoti!”

Pasak vieno liudininko, 
žemskiai nė žinoti nenorėda
vo keno. pavogta, jie tik 
klausdavo, ar daug pavogta, 
idant iš augšto galėtų sprę
sti, kiek jiems iš to išpuola.

Žemskių vyresnysis Varla- 
movas stačiai duodavo prisa
kymus žemesniems temskiams 
negaudyti ir nejieškoti va* 
gių. . Kiekvienas vagis mo
kėdavo ant nedėlios po 1 ru
blį, apart prigulinčios jam 
dalies iš pavogtų daiktų. 
Sykį 2 žydeliai patįs, nesi- 
siklausę policijos, sujieškojo 
pavogtą bričkų. Patyręs 
apie tai vyresnysis žemskis 
Varlamovas baisiai keikė 
juos už tai, kad anuodu kiša 
nosį, kur nereik. .

6et kų čia kalbėti apie 
žemskius, kad patsai jų vir
šininkas, rotmistras Kiričen- 
ko, buvo didžiausiu vagių už
tarytoju. Jeigu ateidavo 
kas pasiskųsti ant žemskių, 
kų vagių nepersekioja, arba 
prašyti pagelbos vagims pa
gauti, tai Kiričenko ant to
kių skundų ir prašymų visi- , 
škai nieko neatsakydavo, tik

Lenkiški ląUrftšĄl 
4fetwiai,

LenkiškUošė Europos ir 
Amerikoj laikraščiuose da
bar pilna*straipsnių apie lie
tuvius, tik gaiTa, kak dangų* 
mas lenkiukų laikraščių visai 
negali suprasti priežasčių da
bartinių -nesutikimų lietuvių 
su lenkais, priežasčių bes i ša
linimo liMuvių nuo lenkų. 
Kvailų, įetėĮsingų, užgau
nančių lietuvius raštų dau
giau negu kitokių. Lenkai 
mato, kad prietikiai pagedo, 
kaltę verčia ant lietuvių 
sprando, visai nenori pažiū
rėti į savo pusę. Seniau len
kiškiems raštininkams rodė
si, kad pakaks lietuviams 
priminti Lublino unijų, o lie
tuviai vėl bus lenkų įnagiu; 
dabar jau to nepakanka. 
Lublino nnija padaryta Lie
tuvos ir Lenkijos aristokra
tų, be lietuvių tautos, aristo
kratai gi Lietuvoj ir dabar 
nesiskaito lietuviais. Ne lie* 
tuvių kaltė, jeigu aristokra
tų ir kitokių išgamų įtekmė 
nupuolė Lietuvoj, o drauge 
su tuom ir lenkų įtekmė.

Išvisu straipsnių, pasiro
džiusių lenkiškuose laikraš
čiuose, rodosi teisingiausiai, 
bent kaip rodo pradžia, pa
rašytas pereitame „Zgodos” 
numeryj straipsnis uždėtojo 
„Žinyčios” Hertmanovičio. 
Patilpo jo vienok dar tik 
pradžia. Yra tai aprašy
mas formoj pasikalbėjimo au
toriaus su neseniai pribuvu
siu lietuviu.

| Maskvos darbininkai ren
gia visuotinę streiką, jeigu 
Btolypin išvaikytų ir dabar’ 
tinę dūmę, arba jeigu ban
dytų aprubežiuoti durnos tie
sas.

| Elizabethgrado guberni
joj plėšikai užpuolė ant vie
no dvaro, surišo dvaro savi-

Į Peterburge, darant kra
tų gyvenime vieno studento, 
expfiodavo bomba. Explio- 
rijos: vienas žandaras, 3 po- 
liciatai Ir 2 civiliški urėdnin- 
kai likosi užmušti, o 6 ypatos 
tapo sužeistos.

| Nicaraguos prezidentas 
Zalaya; įsiveržęs su kariume-
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bininkus ir visiems galvas 
nukapojo. Vienas darbinin
kas, kareivis, pamatęs plėši
kų tokį darbų, gavo proto 
sumaišymų ir nuo to pasimi
rė.

| Hamburge streikuo
ja laivų iškrovėjai. Garlai
vių savininkai atkakusių į 
portą kelių prancūziškų lai
vų jurininkams pasiūlė po 
$1.50 extra mokesčio, jeigu 
jie padės iškrauti vokiškuo
sius laivus. Prancūzai vie
nok atmetė pasiūlymų; matyt 
prancūzai geriau už anglijo- 
nus supranta darbininkų rei
kalus.

| 15 d. kovo, Įgriuvo lubos 
Tauridos rūmo, kur atsibūva 
maskoliškos durnos susirinki
mai,ant laimės, vienok ne lai
ke durnos susirinkimų. Jeigu 
butų tas atsitikęs laike susi
rinkimo, didesnė dalis kairių
jų partijų ir vidurio atstovų 
būti) užmuštų arba sužeistų, 
bet nė ministerių, toį rando 
šalininkų nebūtų tas užgavę. 
Mena todėl, kad tas reakci
jos šalininkų buvo tyčia pa
rengta sumažinimui rando 
priešų.

Į Terp pargabentų Į Ham
burgu užimti vietas sustrai- 
kavusių angliškų darbininkų7 
užgimė muštynės. 17 sužei
stų angliškų darbininkų rei-

siuntė į Managua telegramą, 
jog po Maraita, mūšyje, ku
ris traukėsi dvi dieni, jis su
mušė Hoduraso armiją..

| Mexike, mieste Paraja 
N neva apsireiškė geltonasis 
drugys.

| Bulgarijos sostapilėj, 
Sofijoj, likosi užmuštas to 
krašto ministerių perdėtinis 
Petkov.

Kurių prenumerata 
„Lietuvę” pasibaigė ir i 
šiol jos neatnaujino, tioS 
šis „Lietuvos” numeris bir 
paskutinis.

Todėl, kurie nenorite, 
„Lietuvę” sulaikytume, 
pasiskubinkite užs i m o kė 
prenumeratą.
A. Olszewskis, Išleistoji^

„Motinėlės” pranešimas.
Gruodžio 1 d. užtvirtinta, 

o sausio 27 į tam tikrą reje
strą yrašyta draugija „Mo
tinėlė”. Jos Įsteigėjais yra 
kunigai: Korzonas, Laumian- 
skas, Tiškevičius, Mokyto
jas Jablonskis ir Panevėžio 
miesto gyventojai: Antanavi
čius, Kozakevičius ir Balči
konis. Draugijos tiksiąs—šel
pti augėlesnius mokslus ei
nančius neturtingus lietu
vius. Tikrėji sąnariai moka 
kasmet mažiausiai 10 rublių, 
sąnariai talkininkai mažiau
siai 1 rublį. „Motinėlės” 
valdyba bus Kaune.

Vasario 21d. bus Kaune 
pirmasai įsteigiamasis „Mo
tinėlės” susirinkimas nau
jiems sąnariams priimti, val
dybai Išrinkti ir kitiems drau-" 
gijos reikalams apsvarstyti.

Kun. Šaulys

| Finlandijoj atsibuvo nau
ji fiuiško, seimo pasiuntinių kėjo gabenti į ligonbučius. 
rinkimai 15 d. kovo. Sulyg 
naujų tiesų, kiekvienas rin
kėjas galėjo paduoti 3 balsus.
Visos dirbtuvės buvo uždary
tos, kad ir darbininkai galė
tų balsuoti. - Finlandijoj ir 
moterys turi tiesas balsuoti 
ir jos dalyvavo rinkimuose.

| Rumunijoj, .tūluose ap- 
skričiuose sukilo kaimiečiai. 
Žydus ten gyvenančius ap
ėmė baimė, kad, kaimiečiai 

■>

neužsimanytų atlošti Rumu
nijoj Maskolijos juodašimčių 
rolę.

| Serbijos sostapilėj Bel
grade streikuoja darbinin
kai. Viename susirėmimė 
darbininkų su policija, pen
ki darbininkai likosi užmuš
ti, o 20 tapo sužeistų.

| Toulono porte, pietinėj 
Prancūzijoj, aut prancūziško 
kariško laivo „Jena”, nuo 
torpedos expltozijos, užside
gė parako krautuvės. Ex- 
pliozijos tapo 110 jurininkų 
užmuštų, o su viršum šimtas 
sunkiai sužeistų; sužeistų 
daug yra mirtinai. Sužeisti 
teipgi štabo perdėtinis Terp- 
žeminių jūrių laivynės Ber- 
tier ir admirolas Mauceron. 
Expliožija į šmotus išardė 
visą užpakalinę dalį laivo. 
Laivas „Jena” buvo vienas 
iš geriausiu) prancūziškos lai- 
vynės laivų. Nuo ko explio- 
davo torpeda, jaežinia.

| HamtJįĮrg^laivų savinin
kai, dėl užp imu šių nesutiki
mų su užkrovėjais, prašalino 
5000 iškrovoj ųiljų vietoj par
sitraukė 1'500 ‘laivų iškalė
jų iš Anglijos. Daugelis 
laivų sustoja dabar Altonoj, 
kur nėra nasutijkimų su dar 
bininkais.

| Masko^jo^kąriŠki teis
mai, nuo jų įvpdimo iki 5 d. 
kovo, pasmerkė pakorimui 
764 žmonės, taigi išpuola po 
5 kas dieną. Daugiausiai 
nužudė jie žmonių Lenkijoj 
ir Latvijoj.

•| 12 d. kovo pasimirė Pa
ryžiuj buvęs ^Prancūzijos pre
zidentas Casimir Perier. Gi
męs jis Paryžiuj 1847 metuo-

| Vokietijos prokuratorija 
apskundė į sudę socijalistiš- 
kus parlamento pasiuntinius 
už parengimų parlamento 
trioboj susirinkimo, kuriame 
buvo teipgi 50 redaktorių so- 
cijališkų laikraščių.

| Naudin, experUs bevie- 
linio telegrafo, užtikrina, 
kad expliozijų ant pruncuziš- 
ko kariško laivo Jena galėjo 
pagimdyti liuosos elektriškos 
vilnys, kurios galėjo uždegti 
paraku.

| Išpanijoj, kastynėse Bed 
de Infieras atsibuvo explio- 
zija, kurios daug darbininkų 
likosi užmuštų.

| Austrijos sostapilėj su
streikavo duonkepiai, strei
kuoja su viršum šeši tūkstan
čiai darbininkų. Pasekmes 
streiko labiausiai jaučia be
turčiai. w

| Pietinės Amerikos res
publikoj Columbia, štete Ta- 
hira, užgimė revoliucija. Va
dovu revoliucijonierių yra 
jenerolas Penaldosa.

| 14 d. kovo, Maskvoj, ke; 
turis suimtus revoliucijonie- 
rius karės lauko teismas pas
am erkė nužudymui ir jie li
kosi tuojaus pakarti.

| Šiaurinėj Italijoj, 13 d. 
kovo, išdegė su visu mieste
lis Borsano. 2000 žmonių 
nužudė visus savo turtus, ne
teko pastogės.

| Vokietijoj, anglių kasy
klose Forbache atsitiko bai
si dujų expliozija, kurios 70 
darbininkų likosi užmuštų.

| Kasyklose Saarlouis, Vo
kietijoj, besileidžiant darbi
ninkams Į olų, nupuolė besi- 
kėlimo pritaisa. Prie to at
simušė 22 darbininkai.

| Pasimiręs Persijos valdo
nas paliko visokių brangių 
akmenėlių vertės 50 mil. 
doliarių. ’ Kardas deiman
tais išsodytas vertas 14 mili
jono doL

| Bremos garlaivių kompa
nija pakėlė kainas kelionės 
išeiviams į Ameriką ant 10 
markių nuo ypatos.

Bedakcljos atsakymai.
Gakbikui. Atsišaukimus 

reikia rašyti svarbiuose klau
symuose, jiems reikia surasti 
v iš naujus motyvus. Atsių
stame yra tik Us, kų nuo se
niai visi atkartoja ir tas sto
josi jau nuobodulio pasaka 
Reikalai tie, teisybė, svar
bus, bet atsišaukimais blogo 
nepataisysime, kadangi tie, 
kurie pataisymo reikalauja, 
kaip TamisU pats pripažysti, 
,,Lietuvos” ne skaito.

Bumšetskui. Su pasiskun
dimu reikia kreiptiesi į 
kalėjimo užveizdų. Lai
kraščiai ir teip turi per 
daug talpinti raštų su užsi
puolimais ant ypatų. Kištie- 
si į nesutikimus terp kalinių 
negali.

NaVGATU’CKO KLIUBO SEKRE

TORIŲ. Apie Ui, kad buče- 
rh aukų nepasitaikė, pagar
sino jau kiti; antrinti tą pa
tį nėra reikalo. Geriau pir
ma apsižiūrėti, o {taškui kų 
nors kaltinti, tąsyk ne reiks 
nė klaidų atšaukinėti.

YIETINIOS ŽINIOS.
— Pereitos nedėlios dieną, 

mažoj motorinėj valtelėj iš
plaukė ant ežero išimti tin
klus trįs žvejai: Juozas Tau- 
tek ir du jo pagelbininkai, 
lenkai, o gal lietuviaiai gy
venanti ant Mosprat gatvės. 
Ant ežero užklupo juos vėt
ra, kuri be mažo nesudaužė 
valties. Atkakusi iš gelbėto
jų stacijos pagelba, visus 
žvejus išgelbėjo, bet prie tin
klų jie prisigriebti negalėjo.

— Pereitą sanvaitę Chica- 
goj pasimirė išviso. 684 ypa- 
tos, kuriame tai skaitliuje 
buvo 391 vyryškis ir 293 mo
terys; vaikų iki 5 metų am
žiaus pasimirė 205, senelių 
virš 60 metų 157. Daugiau
siai mirčių, nes 158, buvo nuo 
plaučių uždegimo, nuo džio
vos 77, nuo širdies ligų 52.

— Pereitos nedėlios dienų 
parėjo J savo gyvenimų pn- 
111 W. Madison st. pusėti
nai užsidulinęs 84 metų C.. 
H. Thompson ir gulė Į lovų. 
Namų . gyventojai, po valan
dai, pajutę gazo kvapų, Įėjo 
į Thompsono miegbutį, bet 
rado jį jau nuo gazo užtro
škus}.

— Panašus atsitikimas bu
vo pn. 58 S Carpenter st. 
Čia, užsigėrusi, parėjo na
mon 23 metų Lillie Hukins 
ir Įėjusi Į savo kambarį, už
sirakino. Vakare, namų gy
ventojai, pajutę gazo kvapų, 
išlaužė jos kambario duris, 
bet rado merginų jau negyvą. 
Mąnoma, kad ji atsukinėjo 
gazų su mieriu nusižudyti.

— Gyvenantis pn. 7600 
Washington avė., William Al- 
dridge pereitos nėdėlios die
nų norėjo esanančię pas vuo- 
švį savo pačių atlankyti, bet 
vuošvis jį priėmė nedraugi
škai. Užgimė barnys, laike 
kurių vuošvis išsitraukė re
volverį ir mirtinai savo žentų 
pašovė

Ne žvėriškumų
Draugija, apginanti ir J 

rinti panaikinti žvėriškam 
daromus gyvuliams, pe 
kioja kiekvieną y pa tą 
žvėriškumą, brutališkamę. 
Taigi, gyvuliai gerai apsau
got i. Vienok, jeigu žmogQ8i 
ar per nešinę ar apsileidimą, 
neturi pasigailėjimo su savo 
paties organizmu, ypač sa sa
vo skilviu, tai nubaudimai 
tokio, žmogaus nesiranda. 
Skilvis, negalėdamas atlai
kyti darbą, kurį jam žvėriš 
kai užkrauna, aut galo suser 
ga. Musų rodą yra, vartok 
TriuerioAmerikoniškęjį Elik
syrą Karčiojo Vyno teip 
greit kada pajausi pirmuti- I 
uius symptonųs skilvio ne
sveikumo, kada pajausi, kad 
skilvis atsisako priimti valgį, 
arba kada organizmas pasiro
do nusilpusiu. Šitas vaistas 
greitai atitaisys skilvį, pa- 
darys jį sveiku, priduos or
ganizmui pajiegų. , Netekt 
mas apetito, nuvargimas, šir
dies gėlimas, t i ugi n u mas žar
nų, gelsva ar ueskaisti išver
da, nerviškumas ir abelnas 
nesveikumas visada reikalau
ja vartojimo Trinerio Ame
rikoniškojo Eliksyro Karčio
jo Vyno. Kiekvienos šeimy
nos sąnarys gali jį vartoti. 
Su lyg valdžios reikalavimo 
parduoti vien grynus vairi 
tapo išduotas prisiektas pa- 
liudyjimas, kad vaistas su
taisytas iš grynų vaistų, be 
nuodų; prisiekus nr. “ 
Gaunamas aptiekose.

Jos. Triner
799 S. Ashland a v.

Chicago, Illinois.
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PRIEŠ RINKIMUS.

346.

Fred A. Busse, republikon1** 
kas kandidatas ant miesto n»* 
joro.

Fred A. Busse gimė CM 
cagoje apie 41 metę atgal 
Mokslą įgijo publiškose 
kyklose ir kaip greit galėjo, 
užsiėmė su politika. xS 
miausiai buvo jis aprinkta 
miesto klerku North Chica* 
gos, tada tapo komitetu S* 
wardos; vėliau tapo teidami 
pagelbininku teisme, opa* 
kui sberifu. 1894 m. jĮ 
išrinktas aut legfrdatoriaB® 
laikė tą urodą per du 
vėliau tapo jis senatorium11 
laikė tą urėdą iki 1909 m* 
paskui tapo išrinktas valsu 
jos kasierium. Nuo tuow 
neužsiėmė jis daugiaus p>“ 
tika iki šitam laikui. 
šio mėnesyj, 1905 m. tapo1 
prezidento Roosevelto paw| 
tas ant pąčto viešinto® 
Chicagoje.
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PODBB4^0 N. Clark et.
varo anglių prekybų ir 

K jo įtekme, labai prasipla- 
^o Basse Uoal Cotnpany; ta 
firma žinoma po Chicago 
.plinka yra bmogua 
-oto budo ir stovi ui pageri- 
ninų miesto administracijos; 
ligai nori padaryti ( hieagoe 
įįiesų didesniu, ‘dailesniu, 
ę^iesniu ir Svaresniu.

Hnmilton Kliubo, telpgi 
pirmsėdiiu komiteto pageri* 
ainiui tiesų Cbicagos advo- 
katu draugystės. Jie yra 
sąnariu: Unijines Ligos,Uni
versiteto, Hamilton, miesto 
tiesų Kliubų ir direktorius 
Homewood Country Kliubo. 
Jis yra vedęs, turi du vaiku; 
gyvena 5085 VYashington A v.

PajteBžtBK! 8<Vo Bzvogerlu: Juozapo 
Griniaus, Juozapo Povilaucko, Petro ir 
Jurgio Grigaliūnu, Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Ramygalos para pijo % 
Butkunu sodžiaus. 2 metai atgal gyve
no Plttsburg, Pa. Turiu labai svarbu 
reikale. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso:

Juozapa* Grinius, 
Box 312, Hiltblng, Minn.

Pajleszkau savo dėdžių: Vinco Sa- 
autos ir Simono Kaszkvno, Vilniaus 
gubn Traka pavieto, Butrimonlu volaa- 
tbes. Sluloniu kaimo. Jie patys ar kas 
kitas teiksi* duoti žinia ant adreso:

Petras Sanuta,
Box 523, Baldwin*ville, Mase.

Pajleszkau aavo vyro, Juozapo Ožke
lio, Kauno gub., Raseinių pavieto, is* 
miestelio Kražių. 5 metai kaip Ameri
koje. . Asz atvažiavusi in Chicaga 5 d. 
Kovo, 1907m., labai norecziau susižino
ti. Jis pat* ar kas kita* teikeis duoti 
duoti žinia ant adreso:

Agota Ožkelienė,
115 So. Canalport Avė., Chicago, Iii.

Pajleszkau savo brolio, Jurg. Baniu
lio, Kauno gub., Juodiiunu kaimo. 10 
metu kaip Amerikoje, 4 metai atgal gy
veno Pittaburg, Pa. Jis pats ar kas 
kita* teiksis duoti žinia ant adreso:

Juozas Bacziulis,
W. Poter St., Waterbury, Conn.

Pajteezkau savo guaeMrea, Agotct 
Dirilukoa, po vyru Kucinlenė, Savai 
ku gub„ Naumiesdfco pavieto, G i Ignu 
dleaklu parapijos, Jįmkuaų kaimo. Ji 
pati ar kas kitas tebeis d^oti tinta ant 
adreso:

Don. ©Irzlus^
161 CanaAport Ave.,jf ( įChicago, III. 

iJ> —<4
Relkalaąjanie'ižunu^vyi u kaipo 

apmuazlnėtojų sofų Iupho©tarera). Mo’ 
kts.l* gera. Atsiszaukti* ant adreso:

Hafn*r FuJkltunrf Co., 
2620 Dearborn st., « Chicago, Ui.
Reikalaujame darbininku in Call- 

fornlja Ir miaakua. jiokosti* 83.50 iki 
84.00 ant dieno*. Pragyvanimas 83.50 
ant aanvaites. Kelione Iaz Chicago* 83 
dol. Darba* ant dvieju metu. At*i- 
szaukite ant adreso:

Callfornla Employmant Offic*,
J. Maszanauckaa, agentas

225 Dearbornai., Chioago, Ii.

Ant Pardavimo

EdwardC. Young, republiko- 
«skas kandidatas ana miesto

■'[ Edward Clinton Young, 
9315 Pleasant Avė., republi- 
koniškas kandidatas alit mie
sto kasierians; gimęs St. 
Joseph, Mo., 1862 m< Pra- 
dini mokslą gavo gimtinėje, 
vėliau įstojo į Su v. Valstijų 

:Mijitary akademijų, West 
jPointr, baigė . jų 18&7 m. 
; Antru lieutenantu tapą 1887 
m. Buvo kapitonu Ulinojaus 
Tautiškos Gvardijos nuo 1890 
—1S93 m.; majoru Pirmos 
Kavalerijos Ulinojaus Tau
tiškos Gvardijos nuo 1896— 
1898 kolonėlių l Pirmos

J Kavalerijos Ulinojaus Liuos- 
norių Ispaniškoj karėj; kolo- 
,ne!u Pirmos Kavalerijos Illi- 
noįaus Tautiškos Gvardijos

Į; Ponas Young yra sąnariu 
Į Unijinės Ligos ir Midlothian 
ĮiKJįubo. < Jis dirbo Chicagoje 
I nuo 1888 m. firmoje Beldiug 
|Brothers & Co. Vos pradė- 
Įjęs dirbti, tapo priimtas į
■ kompanijų minėtos firmos ir 
[laikui bėgant, tapo direkto- 
Įrium ir kasieriaus pagelbi-
■ ninku.., ‘ <

John R McCabe.republikonfaz- 
kas kandidates ant miesto kler
ko Didžiojo Chicago.

Gimęs Chicagoje, 5 d. Sau
sio, 1878 metuose, įgijo savo 
mokslų teipgi Chicagoje. Šv. 
Ignatiaus'Kolegijų baigė 1896 
m.; Chicago Tiesų Kolegi
jų baigė 1900 m.; valstijos 
egzaminų išdavė lapkrytyj, 
1900 m. Springfield, III., ir 
nuo tada pradėjo advoka
tauti, ką daro ir dabar,
ofisas randasi po nr. 601 
Kedzie Building. Nevedęs, 
gyvena su savo tėvais 423 So. 
Irving Avė. Aktyviškas sų- 
narys 20tos VVardos rebubli- 
konų organizacijos nuo ati
davimo pirmo balso.

PaJieszHau savo brolio, Jono Valna- 
vieziaus Ir savo pusesers, Magdės Je- 
sinakiutea, po vyru Rimaviczienė, 
abu paeina isz Suvalkų gub., VilkavUz- 
kio pav., Bartninkų gmino. Pirmiau* 
brolis gyveno Chicagoje ant 21st Str. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

P. Vainaviczlus,
113 Roebllng St., Brooklyn, N. Y.
Pajleszkau gero advokato (law- 

yer'io), bes asz turiu prova su Penn- 
sylvania Railroad Companija.
yra už užmuszima mano paežio* ir 
kolieczijima manės. Teiksi* duoti 
nia ant szio adreso:

T Frank Milkr, 
2206 RoBCoph St., S. E. Cleveland.

Prova 
su
li

Jo o.
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Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia Į 

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

kelione kaštuos.

LAIVO VARDAS K0MR**l|M vardai
Portą*

II kur iiplaukla

AlfkdrtS kMtasJi 
nno Porto į

Diena lipiau- 
kino

Valanda 
lipiau kimo

11 Tilžf lEydtku-
• nui

Otto J. Novak, repablikonisz- 
kas kandidatas ant valymo adtni- 
ni«tratortsus (dialnage tru.Htee).

Otto J. Novak gimęs Chi
cagoje, 18 d. rugpiučio, 1880 
m. Pabaigęs publiškas ir 
augėlesnes mokyklas, užsi
ėmė iėdirbysta cigarų sykiu 
su tėvu ir broliu 1899 m. 
Firma vadinosi A. Novak <fc 
Sons. Nors jis ir daug jau 
darbąyosi politikoje^- vienok 
nebuvo dar nė jokiu miesto 
urėdninkiL Jis gyvena 512 
So. Robey st., su savo motina, 
trimis broliais ir trimis sese- 
rioms.

McSurely, republlko- 
MididatM ant teisėjo 

e teisme.

Į William Harvey McSurely 
gimė Oxford,Ohio, 27 d. sau* 
šio 1865 m. Kūdiky stos die- 

Įnas praleido p. McSurely 
Hillsbbro, Ohio, kur jis lan
kė publiškų mokyklų; vėliau 
lankė akademijų So. Salem* 
Universitetų Wooster, Ohio, 
jpabaigė 1886 m. f Chicagon
^keliavo 1887 m.; prileistas 
į>rie advokatūros 1889 m. 

■Aukšti susipažino jis su fir- 
jfca Norton, Burley Howell 
■Įtapo jos sąnariu.1 d. sauJ 
yo> 1895 m. 18M m. mirė 
^P®iausias tos firmos sąnarys, 

8« Norten, ir nuo tada 
■tapo pusininkais Clarence 

burley ir McSurely, fir- 
vadinasi Burley <fc Mc- 

■f Qreb’' 1904 m. buvo jis iš- 
Rinktas kaipo republikoniš- 
gĮr*8 8luarys legislaturoje, 
ĮĮgąktame senatoriškame di- 

Paskutinioje speci- 
sesijoje legislaturo- 

&3PP0 Jisišrinktas preziden- 
^^a^jublikūui>kos partijos.

=" '1 r’ yra pi r m -

PAJIEŠKOJ1MAI.
Pajleszkau savo paežio*,Onos Lubers- 

kien**, po tavai* Kigaite, kuri 7 d. vasa
rio prasiszalino nuo manę* su Kazimie
ru Jankaieziu, palikdama du kūdikiu; 
vien} 2j metu, o antrų 6 menesiu senu
mo. Kas juo* užtėmy* teiksis duoti 
man žinia ant adreso:

Vlnc. Luberekls,
701 8. Union si, Chicago, III.
Pajleazkau savo azvogsrlo, Antano 

Balcziuno. Suvaiko gub.,Senapiles pav., 
I’ .emunio gmino ir parap. Girdėjau 
kad buvo apsigyvenęs Shenandoah, Pa. 
Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duoti žinia 
ant adreso:

1’ e f M Įlok i*, ’
Farmington, W. Va.

Paji«*skau savo vyro, Juozapo Uiuba- 
lio, Kauno gub., Vabalninku parap. Di
delio ūgio; 18 metu ir gyveno Bostone. 
Maas. ’ Dirbo kriaueziu dirbtuvėlė, pe
reita vasara gavo proto sumiszima ir ta
po isz: estas į L etuva rugsėjo mėnesyj. 
Nuvažiavo Canard linija į Anglija ir at
sisakė toliau važiuoti. Kas apie ji žino 
kur j 's yra, meldžiu duoti žinia ant szio 
adreso:

Ant. Užtfbaliene, 
138 Loįveil et., < Lavrrence, Maas.

Pajleszkau savo brolio, Alfonso Ližo 
kuri* pribuvo isz krajau* in Brooklyna 
apie 2 ar 3 menesiai atgal, 
šiai gyveno po num. 
*L Ji* pat* ar kas 
ti žinia ant adreso: 

Juozapa* 
371 W. 25th St., *
Pajleszkau savo draugo, Jokūbo Vi

sockio. Kauno gub., Raseinių pavieto 
Skaudvilės* parapijos, Nosalczlu so
džiau*. Metai atgal gyveno Ashland. 
Wla. ' Ji* pati*ar kas kita* teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Anthony Vitkus,
1280 Nelson Avė., Beioit, Wis.
Pajieszkau savo pusbroliu: Mateuszo 

Stansiczio- Jono Luobiklo ir Juozo Nu- 
goraiczlo, Suvalkų gubern., Griszkabu- 
džlo parapijos. Jie patys ar kas ki
tas teiksi* duod žinia ant adreso:

Antanas Leveckis, -«
824 Bank St., Waterbury, Conn.
Pajleszkau -savo tėvo, Mikcžo Yen- 

kaucko, 20 meta kaip Amerikoje, 3 me
tai atgal gyveno po num. 531 Noble st., 
Chicago, Iii. Jis I»t* “ ka> Uta® Wk' 
sis duoti Jtada ant adreso:

IAleksaadra Yenkauckas, 
__ o_______  901 Mt Vernon St Scranton, Pa.

Pajleszkau Tadeuszo Žitkevicziaus, 
Krinčinu miestelio ir parapijos. 3 me
tai atgal gyveno Phlladelphia. Pa Teip
gi pajleszkau Juozapa Kuokszto. gyve
nusio Kevranee, III. J te patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adrero: 

Kazys Januazkeviczius.
17 Jackson St.. Batavla Iii.
Pajleszkau savo pusbrolio, Juozapa 

Gricziaus, Kauno gub.. Tetariu pav. 7 
metai kaip Amerikoje. Pereita meta 
gyveno \Vaukegan. Iii. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso: 

Klemensas Lawkinritte, 
10$6-Lawton Avė., Betolt, Wia

Pajleszkau Jono Marmu*. Suvalkų 
gub., Naumieaczlo pav., Griszkabudiio 
parapijos*. Mergbudžlo kaimo. 10 me
tu atgal gyveno Wllke* Barre. Pa. Ji* 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Jonas Mayla,
11 MIUt St., Wilkes Barre. Pa.

lajieezkau savo pusbrolio. Antano 
Tamoazaiczio. Kauno gub.. Raseinių 
pavieto, Namakszcziu parapijos. Bzillu 
kaimo. Girdėjau kad gyvena Balti- 
more. Md. Ji* pat* ar ka* Utaa teik
sis duoti žinia ant adreso.

Frank Vallncziu*.
Box 36, Steger. Ui.

Pajienzkau savo draugu Leono Ker- 
nausko ir Stanislovo Vertelkk abu Kau
no gub.. Raseinių pav, Dataku vol. ir 
parapijos. Kazbarniu eodžiau*. Metai 
atgal gyveno Pennaylvanijoj. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Ant pardavimo 2 lotai ir medinis 
narna* dėl dvieju familiju. Atnešta 
884.00 ant menesio rando*. Savininkas 
{■įvažiuoja ant farmo*. Preke 8 2400. 
Atalazaukit po nr. 81 W. 24 Piac*.

Pigiai ant pardavimo naujutėliai 
naminiai laidai (f u rm ture). Priežastis 
pardavimo — paežio* pamylima* At«’.- 
szaukite ant adreso:

V. Lub*rakla,
701 S. Union at., Chicago, UI.
Įsa priežaatie* iazvažiavimo in kit) 

ml*st|, para įduoda labai pigiai vartota*, 
bet dar geras *tygioia bžaa* (Inatrumen- 
taa). Arcalau* daaUinokit* po adrrao:

■ J. Kaaparav.cztua.
329 32od it., Chicago, Iii.

Žiniai karcziamnlnku!
Parsiduoda gera* namas au bizniu, 

geroj vietoj, kur galima g*ra bizny da
ryti. Jeigu neutsitiki ant (eros ateiti**, 
tai gali pirkti Ir viena bizni be namo. 
Norėdami daugiau daalzlootl kreipkite* 
prie namo savininko ant aito adrmo:

159 North at., Mioersv r*. P*.

GERA PROGA!
Yra ant pardavimo geras didelis szto- 

ras vertas^815000.00, 'darantis bizny isz 
“Dry Goods, Shoea and G< 
ing Goods -. Yra tai Mena 
metu biznis, gerai t^dirb 
vietoje apgyventoje lietusiu, lenku ir 
amerikonu. Savininkas yra, senas žmo
gus ir bagota*. todėl savo' bizni nori 
parduoti ir atsilsėti? Gera vieta lie
tu visikai kompanijai. Pasižinokite 
"Lietuvos“ redakcijoj.

U Furnish- 
su virai 20 
ui ir geroje

AMERICA.............
BLUECHER.................  **’
BARBAROS3A .... 
BREMEN................... .
BALTIC.................
BATAVIA..............••••••••
CANADA....................
CYMRIC..........\................
CARMANIA.....................
CAMPANIA........... ...............
CEDRIO...............................
DEUTSIILAND.........
OLDENBIRG................. .
DOMINION...........................
CA88EL .....................
CEHEMNITS................
EMPRESS OF 1RELAND.. 
EMPRESS OF BRITAIN... 
ETRURIA................... .........
IVERN1A.....................
KRONPRINZ WILHELM. 
KA1SER WILHELM II ... 
KA1SER W1LH d. GR.... 
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA 
KEN8INGTON.....................
LAKE M ATI BONA ..........
laKechamplain.......
LAKE ERIE.;.....................
LUCAN1A.............................
MAIN....................................
MAJEST1C............................
MER1ON.............................
NEW YORK .......................
OCEANIC............. .................
OLDENBUBO.......................
PHILADELPHIA...............
PENN8YLVANIA ..............
PATRICIA................... .
PRETORIA......................... .
RHE1N.................................
8AXONIA.......................
SEMLAND.......................... ’
GRAF VALDERSEE..........
ST PAUL.............................
SOUTH WAKK....k............
TAUTONIA..........................
TRAYE...............................
VADERLAND.................... ’
ZEELAND ...........................
MA8ABA...............................
FINLAND.............................
ST LoUlS.........................
WFJMAR ............... ..
BRANDENBURG ..............
8EYDLITZ.........................
DARMHTAD .....................

Hsmburg Amcricais

North German Lloyd
White Star * 
Ilamburg-American 
Dominion - • f
White Star 
Cunard

Wbite Star 
Hamburg American 
North German Lloyd 
Dominion 
North German Lloyd

Canadian Pacific R.

Cunard
Cunard
North German Lloyd

Red Star
Hamburg American
Dominion
Canadian Pacific

Cunard
North German Lloyd
White Star
American
American
White Star
North German Lloyd 
American
Hamburg American

North German Lloyd 
Cunard 
Red Star
Hamburg American 
American Line 
Dominion 
White Star 
North German 
Red Star 
Red Star 
American 
Red Star 
American • 
North German Lluįyd

Lloyd

New York

New York

Portland 
Boston M asz 
New York

New York 
New York 
Baltimore 
Portland 
New York 
BalUmere 
Jt. John N.
Montreal. Que. 
New York 
Boston Mas* 
New York

B.

Porilsnd 
St. John N. B.

New York

New York
Ph’ladelphia Pa.
New York
New York
New York

Baltimorc 
Boston Mau. 
New York 
New York

Portland - 
Ne* York

New York

Kaz. Gerunas.
North Kasto n. Pa.

Paakiau- 
61 South Second 
kitas teiksis duo

Ližas,
Chicago, III.

Balandžio 25 
Balandžio 11 
Kovas 28 
Kovas 28 
Balandi. 10 
Balandžio 13 
Kovo 
Kovo 
Baladžio 
Kovo
Balandžio 19 
Balandžio 30 
Balandžio 27 
Balandž.

23
30
23
23

13
28
27
19

Kovo 
Balandž. 
Balandžio 19 
Balandžio 27 
Balandžio 2 
Kovo 26 
Balandž. 9 
Balandžio 2 
Balandž. 6 
Kovo 26 
Balandžio 25 
Kovo 30 
Balandžio 13 
Balandžio 27 
Balandž. 6 
Balandžio 11 
Balandžio 17 
Liepos 4 
Balandžio 13 
Kovo 27 
Balandžio 27 
Kovo 30 
Kovo 30 

23 
Balandžio 27 
Balandžio 17

27 
6 

15

Kovox 
Balau. 
Kovo 
Balandžio 10 
Italandžio 3 
Liepos^ 15 
Balandžio 13 
Kovo

Kovo 
Balandžio 10 
Balaod. 10 
Liepos 1
Balandžio 24 
Liepos 4

Parsiduoda pigiai* getas dvieju ! 
augaztu namas, prysaaky* {testai* ytas 
sztorul. Namas yra ant Emerald Avė. 
arti 35-to* gatve*. 1 Gtpdkalyj yna 
dvieju sugestu medin© trtlU* Kanda 
gera ir gera vieta varymui ,ty«nlo. No-; 
rodami daugiau dasifinotl a ta išlaukite 
ypatiszkai arba per laisxka po num. 
5441 Aberdeen St., Antras Augaztas 

Chicago, III.

Pigiai parsiduoda Isz p r tetas t les iaz- 
vaitavimo tn sena krajų ui prieinama 
preke bueseme ir groaerne, lietuviu ap
gyvento! vietoj. Norinti apie tai dau
giau dasitinotl. telksite* atsiszaukti po 1 
num. 848 N. Paulina SL Chicago, Iii.

Box 322,
Pajleszkau savo tėvo, Juozapo Rez- 

geviezius, Kauno gub., Panuevežio pav.» 
Krinczinu parapijos, Danlllszklu so
džiaus. Gyvena Binghamton. N. T. 
Turiu labai svarbu reikalą. Jis pat* 
ar ka* kita* teiksi* duoti žinia ant 
adreso:

Povilas Rezgevlcziu*.
83 Washlngton st., WorcesteT, Ma*a

Pajleszkau savo pusbrolio, Jurgio 
S apiskausko, Suvalkų gub., NaumSes- 
czio pav., teipgi pejieszkau savo drau
gu: Kazimiero Ir Juozapo Petkunu. to* 
pat gubernijos Ir pavieto, Gelgaudisz- 
kiu parap., Jenkunu kaimą Jie pa
tys ar ka* kita* teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Dan. Dlrzius,
161 Canalport Avė., Chicago, IU.

Pajleszkau savo pusbroliu: Damazo 
Galinio, Damazo Jacinaviczhis ir Juoza
po Tamkau*. Pirma gyveno Sranton, 
Pa Jie patys ar kas kita* teiksis duoti 
žinia ant adreso:

Stanley Tomkus,
1154 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Aakoe reikalams revollucijlnio 
Judėjimo

AUKOS „LIKTUVOS” REDAKCUON 
ATĖJUSIO!

Iaz Wlkewan, Pa. 8L Kaaparavicz. 8. 
Žemaiti*. V. Tinaborgaa. BU. Negel. T. 
Kaaparavicz. Jonas S įveda* po 50c.; 
M. Kssparsvlczienė. J. Petrikas, J. Bri
kas. Jurg. Btanovlcz po 25c. Viso 
84.00. Skirti L 8. D P.

Iaz Baltlmor*, Md. M. Maalinaucka*. 
P. Grinius po 60c.; J. Kuršaiti*, K. 
KiinakZM*. J Rubaszauckas po 50c.; 8 
Kalvaitis 40c.; J. Blczkaucka* 35c; J. 
Malinaucka*. F. Malinaucka*, A. Ma
žeika po 30c.; P. PUIpauckas, V. Ve
ličkas, N. Kameitackas, K. Budrevi- 
cziua, A. Dulekaa >o 25c. Viso 85.50 
10c. prisiuntimas. viso lieka 85.50.

Iaz C te Elum, Waeh. Gauta suku 
811.40 per J. Kurtinaiti. Kadangi to* 
aukos jau seniai gautos, apie pradžia 
pereito meneeto, tai nežinia kokiu bu- 
du nusimetė surasiąs aukautoju vardu 
ir tokiu budu negalime czlonai sura
sto paduoti. .

Pajleszkau savo draugo, Jono Lels- 
tromo, Kauno gb., Sziauilu pv. Laukes 
»oU Gerlaukes kaimo. Pirmiau gyveno 
po num. 123 9b. Titon SU, Phlladelphia, 
Pa. Turiu labai svarbu reikalą. Jis 
pat* ar kas kitas teiksis duoti žinia and 
adreso:

John MUaszevicz,
217 Park St., Lewiston, Me.

Pajleszkau Simano Kalinaucko, Vil
niaus gub., Traku pavieto, Varenoe kai
mo, Bliu parapijoj telpgi pajleszkau 
Edvardo Leikaucko, to paties k ras z to, 
Mancigirce kaimo, pirmiau gyveno 
Illinois valstijoj. Jte patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinia ant adreso: 

Jim». Urbanovicz,
28 Palm St., Nashua, N. H.

pa j les z kau savo draugu: Jono Mati
ko, Šimėno Matelio dr Jurgio Jakonio. 
Vilniaus gub., Traku pavieto, gmino ir 
parapijos, Sundaku kaimo. Apie 6 me
tai kaip Amerikoje. Jie patys ar kas kl- 
teikais duoti žinia ant adreso:

Jonas Paupė,
P/©. Box *8, Miaecsvflle.Pa.

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokrato Partijos Lai k r ui
ti* skiriam** Lietuvos darbo žmonėm*. 
Iszein* du kartus per savaite isz Vii 
niaus, Lietuvoj.

Jam* telpa teisingo* žinios isz viso* 
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje $2.150

Kam yra miela prigimta *zalis tevyne- 
Lletuva, tal.užslraszyklt minėtąjį laik- 
raszti. o žinosii kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Viena* num. 
ant pamatymo 5 oentaU Adresas:

M. J. DamŲonaUis, 
3252 S. Halsted st., Chicago, III.
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patoVirš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Cbicagos į New Y orką.................  >16.00
„ „Bostonų..........................  >16.00
„ „ Phiiadelphią........................... ....>15.50
„ „ Baltimorų.................................... 115.00
„ ,, Montreal..................................... 115.00

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

Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai i§ Cbicagos išei
na 3 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau 
Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa

tai męs
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime.
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, 
duosime tau 150.00. Pamėgink ir persitikrink.

Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uera^jį kaip pas:

A. OLSZEWSKĮ 1
924 33rd Street, Station 60, Chicago, I1L

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

Dovanai! Dovanai!
brukuojama mastinei* In lenciūgėlis 

Šiituos daiktus

Ar nori gera Ir geroje vietoj , 
Lota?

Jei tmp, tai pirk lota ant Auburn uly- 
ezies arba ant B3rd ui. prleszal *zv. Jar 
gio bainyczia. Lotai didsli, tari dvi 
alias, gražioje, ramioje, lietuviu apgy 
ventoje vietoje, prieszai hotuviszka ba< 
■yesia. V
Lotu preke* nuo $900 ir augss- 

esiau.
Szle lotai ui melu bu* verti 11200. Yra 

tiktai*19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite ka* norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pa*l- 
rinkti.

Lotu agentai:
A. Oi*zewskis, 924 83rd st.
Felix J.Wengier»kt, 8187 8. Morgan *1 
J. M. Tananevlczia, 3244 8. Morgan *t

są vo

PADARYTI MONUS
Knyga, spraganti kaip padaryti *3 

tnoaua b« aparatų ir ypatingo mokslo. 
Prvki SOc. Pinigui siųsti MoneyOr.

JONAS ILGAUDAS
331Ž S. Kalate* St., Chicago.

Maskoliszkas t iestf'Ofisas
Ir Viešas Notaras.

3246 S. Halsted 8t„ 3rd Floor.
Mes padarome vlsul LejįiUszku* do

kumentu*: užtvirtinimu*, perdavimu* 
pilnu lietu, pardavimo kontraktu*, ran
do* kontraktu* (lea*u»).

Mes aijietzkome pinigu* ir paveldėta 
tarta senoj* tėvynėj*.

Mes parūpiname puzportu* szetmy, 
nona*, atvažluojancitom* į Amerika.

Me* praasallname visa* byla* (pro
va*), Užkilusia* isz priežasties neitoji- 
mo karinmenen Ma*ko!ljoje.
Visokius reikalus atliekame su

D. LABUN8KA8
810 miwMik.ee Ave^ Boom 5308 
CHICAGO - « ILLINOIS

su kompasu, dovanai*, 
duonsme do\aiai 
tam. kuris pirks 
ssiia laikrodėli. 
Laikrodėli* kaip 
matote, yra ant 
17 akmenų, ausuke 
užsukamas ir nu
statomas, paten
tuotas regullato- 
r ua, vyriszkas ar 
moterisskas 18 K.
Auksinta „HunUng" laktatas, gražiai 
iazkvietkuotas. Tikrai gerai laika rodo. 
Kitur pirkdamas už salta laikrodėli už
mokėsi 8 45.00. Mea ta .laikrodėli par. 
duouams po $ 18.80, ant lengvo iaz. 
mokestis* po • 100 ant menesio. Pri
sius k savo adreta, o mes prisiusime laik. 
rudėti ir miestus daiktus registruotoje 
dežuteje. Apturėjus laikrodėli, pri- 
aįusk mums po 81.00 ant menesio, Ir 
Jeigu nebus toks laikrodėlis, kaip mes 
rausome, tai nemokėk ne t Salo. Be 
musu m i Iii n laika Kompanija gvarani 
tuoja su visu turtu ir tikisi, kad kiek
vienas teip gerai pirkęs visus pinigus 
prisius. Jeigu nenori ant iazmokesezio 
pirkti, tai priaiusk 811.00, o mes pri
siusime laikrodėli ir minėtus daiktus, 
pridedami gražia armonika, dovanai. 
Raižyk sriandien, priaiusk savo tikra 
adrese, idant siuntiny* nepaklystu. Pri- 

jiiuncziameant iazmokestles kiekvienam. 
^Norėdamas gauti laikrodėli ant iszmoke- 
jimo, priaiusk 50 o. užregistravimui, nes 
nestunoslame per ezpresa, bet paeztu, ir 
mes už paczta nemokame. Siųsdami pi
nigus nedaugiau kaip 81.00, siuskite 
markėmis. Siuskite registruotoje gre
mžtoje. Norėdami gauti atsakyme, 
Įdekite už 8 o. marke. Rassydami pa
dekit azioki adresas

. J. M. Wll*on
11—11 Chat h am 8quare

Jie* York.

ADRESAI 
cemtraliSkū viršininko 
SDSIV1ENYJIM0 LIET. AMERIKOJE; 
Preiidentes— P. W. Biritoea*

205 W. Oak SL, Shenandoah, Pa 

Vlcs-Prfiid. = J. Tarrtla,
22 Star SL, Antonis, Conn 

Sekretorių* = ■- J- Daml|onaltl«.
3252 80. Halsted SL, Chicago, III 

Ka*l*riu« -= J. Skritul«ka»,
26 Broad SL, New Britaln, Coaa.

KASOS
A Ramanauskas.

A J. Povtlalka,

NAUJI TAUTI8ZK1

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo š po spaudos la 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab 
rozai).

1, Didis
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis
Algirdas.^
,4, Didis^Lietuvos

Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių.

Preke 35c kožnas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
galėsi gražiai papuošti savo rui

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

GLOBĖJAI: 
122 Euex SL, 

Lawr*nce, Mas* 

824 Bank St.,
Wst*rt>Mry, Conn.

Knygius — «. Palt*"«»IM»
15 Millbury St Worc**t*r, Mas*.

Pinigų Prekė.
Iki 500 rublių, rubli* po. .. ............. 52į
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po.... .M
Viri 1000 rublių, rubli* po...................512

Prie kiekvieno aiuntinio reikia pridėti 
SOc ant psčto kaltu.

Jei noriro, kad pinigai greitai ir geru 
auvaikhčiotirir niekur nežūtų, tai siųski* 
to per *Lietuvos*redakciją, adresuodami-

A. OIAZBW8K1
924 33rd Street Chicago, IM

o 
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok
A. Olszewski 

3252 S. Halsted St 
Chicago, III.

“LIETUVOS” AGENTAI.
NEW YORK, N. Y.

A. Le«nlew»ki*, 144 BL Houston St.

So. BOSTON, MA88.
Nikod. Gendrolis; 287 3-rd Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry *L

A. Stanells, 66 West St.

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rlnkevricziu*. 73 Grsnd *L

SHENANDOAH. PAi
Andriu* Macai*, 181 S. MatoU

miwMik.ee


gav

Moteriški siutai.
ree

8Vt

NAUJIENA MOTYNON

DENTISTAS

Didervi

SKI, Rygoje.

John's Supply Nouse 
Pllien Statteei, Chicago, III

Naujai įrengta “Lietuvos” Spaustuvė 
atlieka visokius spaudos darbus greitai, gražiai ir gerai, 
kadangi turi naujausias raidos ir mašinas; teipgi linoty pą.

VARICOCELE
HYDROCELE

(t y pagadinta* gysla*) 
Be Jekiu sersznliu ir skaufojiaiu

po $ 15.00. Paveizdan skylės, at-
i. Siutai

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimu* gimdos, skaudėjimus 
peCltĮ. baltllgę. pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistu* ižgydau pa- 
sektningiausiai.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.
Ir odos ligai, paveizdan: išbėri- 
mui, skauduliu*, plaukų nuslin- 
kimu* Ir tt

asz iszgyėau aat visatos.

KALBU LIETUVIŠKAI.

Vasiliauskas,
Box 116 Grampian, Pa.

Traukta dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

OFFISAS—tampat 81-mos Ir 
South H a! stati Gatuiu ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Pirmiau dirbi 
neg* lė|o, »in. 
k it.o kosti- 
lys, ntrvin- 
kurnu, abel- IR V
na* nusilp- A 4l.k y! 
liejimas nuo J
slaptos ligos ' 
nuo ilgo lai- y
k ■ paark- 
m ingai liko- V 
si išgydytas. '

Si. Baltalus, 
Box 335, Pruvtor, Vi,

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina
li akas, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112 8. Halsted SL, arti 31 no s gatvės 
l , ’ ' Telephone Varde 6046

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Mesiina.

M amžina Odeli Typewrlter No. 4, 
kurios ikstiolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti ui.................................$0.1)5

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

Kai reikalaujate geros drukuojamos 
massinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip sii 1000 taparduosime, tai jau 
kitu tefp pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti iss fabriko, kur joa 
kasstuoja po 810.00. Tai pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.95 pas:
A. OL8ZEV8KI, 

191 S3rd 8l Chicago, III.

J. ŽEMANTAUCILAS, SIS First Su, Jersey City, N. J. „

Išgydytas nuo 
reu niatnao, 
dyspepįM 
kataro, gal- 

. vos skaudė. 
’ jimoirsval. 

gimo; per 
kitus buvo 
pripažintas 

n . -gydomu, 
D r. Collins 

/ Institutas 
į trumpa lai
ką išgydė.

:: UNI-VEfbSAt GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per laišką dykai.

Kaip išsigy " “ -------
Galvos ligą.
ma, Pučkus. Haulės-įdegimą,’ Dedervi
ne*, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo kė
lų užtrinų tik Wc. Mes turime apie pu
sę milijono laiškų an padskavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRMNDZA C0-, 
998-998 Broadwry.d> Brooklyn, N.Y.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 

3255 8.Halsted at., Chicago, III.
Gydo visokias ligų moterų, valku Ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy 
do pasekmingai visokiu limpanczias 
užsisenejusiu Ir pulsptlngu vyru Ilgu 
Daro operacijų pasekmingai.

Rašant knygos bei pagelbės sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE.

Specialistas motėm ir 
____vyru Ilgu._____

N įmokėkite už neišgydymą. tiktai už išgydymą, 
.skaudėjimus skilvio, kepenų ir Inkstų, aors labai užslsenėjusius, išgydau galutinai.

$5 sijonai po $3.98
Moteriški naujausios ma

dos sijonai, padirbti iš puikių 
juodų audimų, gražiai pasiūti; 
visokio didumo; per šitą išpar
davimą. tiktai......... i $ 3.98

Moteriškas ..Ccvert" iHh.tas 
.Radfrbtak ti aaguško „Co- 

, vert” audimo, grynai kriau- 
iiškal dirbtas. zpryšakys Ir 

’ užpakalis apsiuvinėtas dau- 
> geliu gražiomis pyns.nls, 
’ pamušalas ii 

gvariRtavo- 
„ jamo atlošo 
1 prekė............

Moteriszkas siutas, paro
dytas ant paveikslo po kairiai 

$10.75
Siutas pasiutas pagal naujau
sią madą ir jo prekč ištiesų 
yra labai žema........ $10.75

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

Ameriką ir kitas dalis svieto.

Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 iki.5 vai. po pietų. Vakarais: Utarninke, Seredoje, Ketverge ir Pėtnyiioje 
nuo 7 iki 8 vai. Bvontoma dienom*: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Tss, kurs pagelbi nelaimėj; bet ar gali rastis sunkesnė nelaimė žmogui, 
kaip būti varginamu ligos?

, Tuom gelbėtojum nuo visokių ligos kankynių — silpnybių, yra Dr. Collins 
New York Medical Institutas, nes tą Institutą Visuomene vadina gyvasties gelbe. 
tojum ir geriausiu prieteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokie, 
kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengč^i<7 
gydyt, tuos ir pagelbėjo. '' r ' a

Kur mokslas, vienybė k ten yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi gerą 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti- 
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaulės 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausius 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa perga
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad no asabiškai, tai aprašant ligą atsišauk, o busi išgydytas nuo: Kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpam ir sun- 

žarnųslogos ir skaudėjimo viduriu, šonuose, lūštymuose Ir po krutino, 
bei kurtumo. v—’* '--------!«•.*-<— ——>- i.
tii pinto kūno. ,
ant sveikatos ir lytiškai (nejiegumą-nemeie). Blogus sapnus Ir sėklos nubegimo. 
tėkmėms ougrlovlmo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviškumo, grot ' 
(Slaptų) Ilgų — kokio Jos vardo ar skyriaus nebūtų, į trumpą laiką liekasi ii 
mosi. Patrūkimo Hetncroldų. Nemiegojimo. sunkumo kojose rankose/ 
slaptų ligų vyrų, kaip ir motorų: skausmingų ir eoreguliariškų mėnesinii

DR. K. ZURAWSKI
NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR 
4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vaL ryto; nuo 7 Iki 9 vai. vakare.
OfiM* Vldurmieelyj: Room- 000 Rellaneo Building, 100 8o. State Street.

OFISAS KLINIKOS IR LI60NBUCZI0 LIEKASI TAS PATS

teisingi apraszymai apie suvirsz 
200 visokiu kuniszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszajųzkina 
pradžia, priežastį ir pasekmės ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa pa veikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektrogydancziu apa
ratu, Roberiuiu daiktu, Maxiszku 
Aparatu, Drukuojaniu ir Raižo
mu Maazinu, Stereoekopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kainam 
reikalingu daiktu. Raezyktuojaus.

VISIEMS DOVANAI!
Lietu vilkas ka tai togas, katrame yra šimtai visokių

daiktų, paveikslėliai Ir Jų prekės kaip tai:
ft'odų, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gužikų, laikro- K 

d Žiu, britvų, armonikų, konoortinkų, klernotų, akripAų, bub- 
oėlių, kometų, mandolinų, vargonų, fonografų, ptunbanų, Akli /.A tR 

drukuojamų maėinilių, kišeninių liampų, knygų ir tt.
Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiem apgavikam, ’
kurio po >-airiom firmų vardai* daukktu*! ir apgaudinėja viaomėnia.
Reikalaujanti v irtu i minėtų daiktų, viaado* kreipkite* pa* M J. DANĮ-
JONAITĮ paduudatni mivo pllnj adre>| o įraukite KATALIOGĄ DOV A-
h'A'I Ir buait aprūpinti geni* • teiaingaU daiktai*. Ul||l

Vienatini lietuviška prekystė Amerikoje, kur J
Išsiunčia visokius daiktus apsteluojant per laiškus, J visus AmerlkBS 
Ir Canados miestus Ir kalmėlius, per paštą arba ekprossą- Adresas:

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

„Vadovas į Sveikatą”
. Tat iatlllutat ne tik yra gelbėtojum sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu prieteliu žmonių, tai 
Išdavė labai naudingą daktarišką knygą „Vadovas į Svei
katą”, su virš'200 didėlių lapų didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, no tik mokos nuo visokių nelaimių Ir ligų 
apsigint, bet Ir kitus galės pamokyt Toj knygoj teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų Ir moterų lytišką gy. 
vemmą ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
naująją d> Jesnią knygą trečio išdavimo, kožnas 'apturės, 
kuris atsiųs 10 centų įtampomis už atsiuntimą ir savo 
adresą. Visiems Dovanai!

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje

I Bus nusiustas kožnam kuris 
»• I prisius savo tikra vanta, pra*

I varde, adresa ir pora markiu. 
I Naudingas, reikalingas kož-

I ■ I nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA

Virszutlni* p*vellcM*s porodo autnmntlszk* arba 
Lit*-»npiintl lopsijT Yra tai naiijniise* isiradima*. 

url* auniailna motrnu vargu*. Ilrlkla liktai ui- 
lukti, apirndžinii. o kipšai* aupat* put* prr isatiaa 
advna teip, kaip ruotynru ranka *upatn.n; galim* 
paleist arba lustalidyt kada nori. Dieno* laike mo
tyn* gali palikt kūdiky lop«zyle ir atlikt aavo 
kuknini darbu, o naktie* laike guli gaut i ataakan 
tyatiliL Laimingo* mot v no* kurkti turitokylop- 
szy. Jeigu nori *umažint( titro vnrgu*. dieno* laike 
puti progų ap*iruo*zti. o naktyje ntllaeti. Ui tuo
jau* utorderiuok pats-*upanti lopazy. kurydahnr 
parduodu ui numažinta preke 06.50. Pinigu* gail
iu* prisiųsti per expreso arba paėsto Money Orde
ry. arba rrgUtrnvotoJc gromntoje. Iszklrp* szita 
apgarsinimu kad turėtum adresu, nes neligai eis. 
Raszyk szeudh-n prisiusdamas mokesty.

F. A. SYMKEWICZ
1140 80. OAKLEY AVĖ. 

CHICAGO. ILL.

DR. L. E. ZINS, 247 W. Madison ir kampas Sangomon St., CHICAGO J E 
PtietaiaM valandos: Nuo 8 vai ryto iki 8 vai. vakar*. Neėeiimii*, nu* 9 vai. ryta iki 4 vai. *• »<atu.

E I ITI ET IN Kampas U-tos ir 
4 SnaN h 11 m Halsted ulyčiu.

GRAMATIKA
■ ANGLlėKOė KALBOS

Bu Ištari m □ -kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai, lesi p uit beaat (byst) žvėris: 
eight (eit) ašUoni; ere (ai) akis ir tt. 174 
puslapių, su priaiunUmu $1.15.

NAUJAS BUDAS IŽSIMOKINIMO 
GRAŽIAI LUrrUVltKAI RĄŽYTI, 
be pageltos mokintojau*, 24 puslapiai, 
su priaiunUmu 10o-

Pinigus reik *iųsU “Money Orderiu“ 
ant Šio adreso:

P. MIKOLAINIS
Bok 15, Sta. D. Now York.

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

Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems pMfesoriam* ap<-ciJ*li*Uma Ir 
Šundaktariams, pa* kuriuo* tik pinigus sukinate, o sveikatos ir teisingos ndna negaunate. 
Jei sergi koki* liga, eik pa* Dr. A. Uraituna, jis duos teisingą dykai Ir pasakys, 
ar galim* Išgydyti ir kaip ligai gydymas trauksis.

Dr A. L. Graldtinaa nesuvadžtojo dar Jokio ligonio Ir 18 pirmo pamatymo pasako, ar 
ligoni* yra ilgydomas, ar no; kurį apsiima išgydyti, išgydo greitai ir už anažų užmokestį.

Už sužeistus visada užstoja ir kompanijų agtntal ne n u perka nianp. Sužeistiems 
prie darbo, karų, geležinkelių ir tL, suteiki* greitą pagelbą Ir rodą, o suieUtiejie. kL.UJ( 
Dr. GraiCuno rodo*, gavo visada gerą atlyginimą.

Oįfdo vitotiat lięat b« Mrtumo: VyrUhat, MottriUuu ir Fožžų ligai.
Vakmdot priimtojo ligam^Eanfienir nedžliomi: Nuo 8 rjflo iki lo tai. vakaro.

* <■ - Taiafonaa 7388 Yarda. ■

Ihgydau kiekvieną sergantį Varicoceto, Strlktura, teipgi užkrečiančiu, kraują užnuody- 
jitnus, nusilpnėjimą nervų, Hydrocelf arba vyrų lytiJka* liga*. Tokia* garsia* ofert** tei
kiame visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktarų be pasekmė* Ir iJdavė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog *8 turiu vienintelį būdą su kurio pagelb* ant viaado* 
JUs iigydysiu į

Išgydyti paprotį eiti pas barzdaskutį.

HamburgtoMagnetic 
Brftva.

Brltva neturi jokių miukitų nė kietų vietų ne- 
toapl- lygi ir gera. Tekinta pagal Hamburg meto- 
d* geriausio* ant svietą Užgrūdinta paslaptiniu 
elektrilku procesu, kuris užgrudiaa lygiai visas 
britvos dali*, užtai yra lygtai kieta visose vfetnse. 
Taigi. aAioenys Hamburg-Magnetic britvos yra 
tvirtos, kietos ir lenkto* Almenvs niekučiu neluž- 
U ir ueimgldaro nelygiom* galaudaut brite*. Pu
stymas retkarčiais tefeikaliūga*.

Skutimas su Hambcirg-Nagnetld brltra yra sma
gumu. one.chirnrgiikM oj>enclja. Jeign tamist* 
negali aUikrutyli nuo papročio eiti kasavk i>a* 
Į*”t*e*ku*į tai užafst-linok vieną Sitų brltva. o 
ii tikrai taml,i* nuo to l»zvdv». Kllnosuot** *v- 
ki nuo to pa< n»io niekad* daugiau Į ji nejprasL 
Hamburg Magm-Ho beitv* užganMis tamist* vi
same. Ki mg* sukame.-tą galinu- irdnrodyti/At- 
siųsk D^pleriaį Ooterjšr pevsltikriuk pat*. Praka 
M pnaluntimu 81.00.

John Rage
B«* 1191 Salt Lake City, UtaB

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

jSzlakl, ne* labai jb- 
iru-kja. o pa* jį RB- 

' ^linia atsivėdyll. nes 
j.s turi puiki], šalta 
bavur'-k? alų, gar 

R įtiną ru-i-ą cži-čena
arielką, c garus net 

flKAv i-Havanos, oilsiKė
rve gauni /mogt.i 

kandį kiekvieną dieną, tai jau 
LtalUAel 1 lt.

Atspauzdinta P. Maszioto

Aritmetikos ūzdavinyno
Antroji Dalis (prad mokyklą kursas).

Veiksmai su skaičiais visokio didumo.

Kaina 20 kap.
( Sukrauta pas

A. MAC!

Atdaras vakarais 
Panedelyj, Ketverge i 

Subatoj.

Kozminsky & Yondorf, 
"73 Dearborn Street.

Bau kiuriai.
J!f» * kol I jame Pinigu* ant turtenyblų ir Jei 

tu n-ngicsl turlenybą pirkti, męs su džiaugsmu 
prigelMsime, paskolindami tau dalį pirkinio pr 
nlgų. Greitas veikimas. Lengvo* iilygos. A£*a- 
tai apmokami ėuaaUL

Vaistai ii laboratorijos Otesi yra pripažinti geriausiai* ant visosvP*
Tikra* užtikrinimą*, kad nėra niekame geresnių t sistą 

boratorijoa OROSI. P art u Ha »a* tu H u tikra gvaraacijs ksž jeigu »Ot«B "į 
suearn lies* ia 5 žieaas. tatfa sugražinsiu slsigu*. bet tiktai to«< 
beeitoji Sali* vaistu bus suaauOota. .

Jeigu nebūtume persitikrinę apie geruma vaistų, tai seg**'u 
garsinti po teikratčius , „n

Vaisiai Orėsi ynrrezulta* u daktariško mokslo, tyrinMo 
metų irtiandien galime pasidžiaugti geru vardu. \ »i*taį 
matizmą. Hgastį. silpnumą," sifilį ir visa* kitas ligas, kurtssdaktan**0 
mokslo yra ilgydomoa. ' .

Mp turime Mis pripažintu* daktarus, ne* nenorime attmiou »n‘\ 
gydymo vieno .

Mf* sergstim teisinga gydymą musų nacijentų. dėlei i
geresnio musų vardo, kad* musų vaistai Oršai duoda didžia u* į P**"-j

Szaazio* poro* aklu mato (oriau nagu viena pora-
Suprantama* dalykas, kad per musų užžiurėjimą galima U r* 

rišu* ir greičiau ižpaiintiir prirašyti atsakančiu* vaistu*, negu dak™^ 
nikuose Institutuose, kur yra vos viena* daktaras, o Sitai vfeną*’’’ 
noma negali teip gerai visas ligas pažinti, kaip Mi, užtad ir negali mm 
gerai ligą išgydyti

Ar gali gaut geresnį užtikrinimą, kaip būti gydomas Šešių 
ni^ir permanančių daktarų, kurie gyto tiktai su gacangMto

jeigu sergate arba jaučiatės nevisai sveiku, parašykite hetuvjJMH 
visus ženklus Ilgo*, atsiduokite su pilna vUčia ir bukite užtikrinti, KM 
su gerų daktarų pagelba ir garsiomis gyduolėmis Oro*i. k' site svviktM 
šiušų daktarai yra labai mielaširdicgi ir per jų pagelba jau tuk»ta*KM 
ligoi’ių likosi ifaydytl. J

Nereikalingas dalyk** sunkiai uždirbtus pinigus atiduoti ajJB 
kokiam nors daktariškam institutui, arlia kitiems «}>s.-*udii.čtojaaBi 
kada pasenus gali gauti geriausių gyduolių ant viso svieto ir pag^B 
lęšių daktarų už latiai pip£- prekp, J

VYRU ■■
$15.00 rankomis dirbti Siutai ir šilkiniu 

pamušalu ploščiai.
Męs padarėme nepaprasta išpardavimą tų parinktinių 

giutų ir pusploščių po $ 10.50. Męs nesigailėjome ant jų 
padėti tą pačią materiją, darbą ir padirbti tokioje madoje, 
kaip siutai parduodami po $ 15.00. T__ ____ _L.
vdrai ir pečiai visi dirbai rankomis, ilgis tinkamas, 
yra dirbti ir rnelynų audimų, gražių worsteds, juodų clays, 
tthibets iš mėlynų serges. Męs turime visokio didumo siutų, 
kaip liesiems,, laibiems, teip ir diktiems vyrams. Pus- 
ploŠčiai padaryti iš geriausių vilnonių au- 
dimų, visi Šilku pamušti ir visokeriopuose w ||| Cil didumuose, po....................  f IV.UU.

Labai gražus Siutai ir pavasariniai Plošėiai.
Šitie siutai ir pavasariniai ploščiai yra labai paveik- 

slingi ir geriausio darbo; yrą tai siutai, kuriuos nė vienas 
kostumeriškas kriaučius negal pigiau padaryti, kaipuž$30.00. 
Visi rankų darbo, padirbti iš geriausių importuotų ir nami
nių audimų. Šitoje siutų sąkrovoje Tamsta gali rasti gra
žiausius audimų marginius, kurie dabar madoje; gali rasti 
gražiausius pilkus audimus ir kitokius. Ploščiai 
geriausios materijos. Prekė per šitą pavasarinį iš- C IX 
pardavimą, tiktai ....... , ..... ▼ ■“

Aš*ikite pa.-* mine, o 
rito kluone

_____________ __ k t
mleatų Rali gw*žšr*toiamią.nKkvyDf.

Petržs fizlakis,
3321 Atoburn Av*.* Chicago. U*.
Tarp* 33-eaia* galva* Ir 33-«ai* Fiaae. 

Talafenae Y arė e 8011

ant

WESTSIDE

kaut kvėpavimo, gralio pailsimo, kosulio, kepenų ir inkstų (kidneys) ligos, dyspepsijos, vidurių ligos, nevirinimo, užkietėjimo, 
žarnąslogos Ir skaudėjimo viduriu, šonuose, tuštymuose Ir po krutino. Galvos skeudėjimo, svaigimo, ūžimo ir spiegimo ausyse, 
bei kurtumo. Kraujo nočystumo. išbėrimo spuogais, juodgalvėms Ir parkoms, niežais. Aklą ligos. Neuralgijos, neurastenijos, 

Reumatizmo, skaudėjimo po visą kūną smegenių, kaulus ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. Nusilpnėjimo 
_ .r_j. . ...------- . Nuo saužagystes su jos visoms teisioms pa- 

ito" Ir didelio piktumo. Nuo lytišką piktų užsikrečiamų 
gydytos. Pūslės ligos, skausmingo ir lankaus šlaptato 
Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitų visokia 

._____ ________  ................. - .-------------------- neturėjimo andrapanių, kenkimo baltųjų ir kuriostit
ligos varginimui žmonių atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata ir išgydyaMi.

Slaptybė šventai užlaikoma! -

Kad viookloo Ilgos tampa Išgydytos, tol pats darbai už savo kalba ir I* daugybės 
norą, noro koletą |

Giedotines Profesoriau" Institute! 
N<>r» daug daktarą pt-firidau, bet j,r- t|k mano ilgą užaendino brgydant, non ir getais vadinėti, buk Iloapitalč* aigą moka, bet 

tavo Ofiso paduotose valandose, uuo ryto iki vakkr<> naoii«-je sėdi. B«-t kaip į J«j* globą atsidaviau, aprašąs ligą, ir prisiųsta* gydaetas 
suvartojau, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, j>ečii 
j ra aprašyta Jut knygoje „Vadovas j •veiketą“ ant 
rudą, o labiausiai už gera* grynas gyduoles.

Mieles Dr. Prefesortsu Ir S p-< išlįstai!
N-rta ėieliM metui priiikunklnau teip laibai skaudžia liga, bet kad Jus įstengėte mane išgydyti nuo to galvos ,*k*ndėjimo, vidorią 

ir gumbo gėlimo, taukaus skausmingo šlaptaimoši ir baltųjtytekėjimo, *n skaudėjimu krutinės ir visuose sąnariuose. Nors nesltlkėjan, kad* 
n»r. išgyti, uei kuinai daktaras )<agyd(* aptoido, nieko lu-pagelIMam**. Bet kaip į Jus garbingą Institutą ateįšaukiau ir i:uii*ta^fei 
dėt m^no sveikatos darbavotba, tai tai jau po suvartojimu tų jmskutiuiiĮ gyduolių persitikrinau, kad esu pBnai išgijut; už ta i liuom siaa- 
ėiu didžią pudfkavunj Tuoa keli* žodžius nurtu, kad pagarsintumėt į laikraštį, k*d reikalaujanti žinotų, kur tikrą pageltą sveikatai 
gali rasti. širs. P. BObELIENE. luM Nicoliet Avė , Minntapolis, Minu.

Dauggallngaa Dr. Collins Msd. Inst.i
Kaip pirmiau skundžiami per ilgo* vurgjnimua: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo Bonuose, krūtinėj, skrepHavlmo ir ralkičtojtabą 

dtsgllų po visą kūną, tai per Jus storoną ir g'-fas gyduole*, kuria* suteikėt, likausi jau Ugdyta*. Nors iš pradžios rertotort gydanb* 
jaučiau* savyj* kaip-rvvciitieiją, bet U-iiau* vis ir vis darėsi geriau, o dabar pasilikau pilnai sveika* ir laimingas, nes liga nesuinanjbm 
daugi**; už tai labai dėkatoju. Bučiau ilmiotiagii padaręs, kad iš kart prie Jūsų bučiau kreipiąsis, ne kaip prie tų. ką S bei 8 paveikslais 
giriasi netrukus gul ir 9 pasigirs, o iš viso tik vienas Daktaras yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. E. C. Colhn* M. I. yra geriausias 
prietalu ir gelbėtoja* gyvastie*

PLAUČIAI
Sergantiejie dusuliu, bronchitu 

arba džiova išgydomi galutinai 
naujausia mario metodu per įtrau
kimą O x a 1 i n o gažų.

privaTiškas vyru ligas.
ABišgydau kiekvieną greitai ant 

Visados ir didžiausioj paalaptyj

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

$158 |
DRAPANOS. |į

Lietuvi i* Oaktaran

Marija Dowiatt
\ Kauno gub., Šiaulių pa v.

783 W. 18th 8TRKMT, CHICAGO, ILL.
Telefoną* Caaal 1208. Telefonas Canal 7082.
Teiefonuoti galima 18 kiekvieno* a p tie k o*. 

Gydo pasekmingai visokia* ligas l/e aklrtumo.

Ant 17 Akmena
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuotai rrgullito 

r '
AB, r' •• jKg'tfiSalKjiciidAm - r • i-

/MBS - , ■ h ■"
l->« lufcA'il grin.,,*-

vjBM ’»- - ■ >-u > i < ■
SSptMBBSfelCRvjy ru; lalkt r*,<* visur 

vartoiatrr.a g*l*«in- 
kaliu tarnu kaipo t*l- 
tHaingal laika radan- 
tla; gvurantu*tno*nt

88 matu. Altą laHrroOe'i paZiųUme CO D ant 
kb*ktM*i>o adn*»o. tu psvelyjihiu
Jeigu bu* tok* kaip raltouie nžaimokšk evnreiui
M. 70 <r atvežimo kaštu* ir paimk lalkrodšlį, te* 
ne nemokėk nė vtoanemsto. Atmink kad už tokį 
pat laikrodėlį kitur mokfai f» 09. Prie laikmdėlio

trid-dame UK sužalotą Ubui gražų lenciūgėlį su 
ompaau dykai.

Exceldior Watch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago

F. P. Bradchulis
ATTORNEY StCOONSELOR at UW 
Chamber o! Commerce Bldg., Room 709 
S. E. Cpmer La Šalie and Wa<hington Street* 

CHICAGO, ILL.
' - TELEPHOljE MAIN 3642

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS 
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.
natigvhė odoe ligų paeina nuo 

, už.ilalkiu. ir vz.ikr*.
UOM t- 1; gi ir nuo Vidurinių ligų, 
baugumai gauna pučkus, pleis
kana*, slinkimą plaukų, i-likimą 

per apilleidinią. Gydosi pas neatsakančiu* 
o*ktaras ar ajpntas, kurie ilk pinigus ilvl- 
noja. o pt>»kut rašote mums kad ėmėte daugy
bą gvduolių iš įvairių apgavikų ir pugeiboe 
negavi.v ir sakote, kad gal. ir muaų gyduolė* 
negelbės. (Taigi meldžiame mums Jarody u, 
konto žmogus likosi musų gyduolėtifti apgau
tas). Torltne tūkstančiu* originališkų padė- 
kavonlų irtą rnl>me ant sūdo pržaleirti. Tegul 
bent viena* daktaras parodo mum* liek padė- 
kavoulų. o ings duosimą didelį atlyginimą: 
Pilką gaivą sunku gvditl jelru seua* ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima.'bet jeigu jau
na*, o turi retu* plauku*, o ant odte. matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima Suteikti')>*- 
geibų; plaukai nėra grybai —viena di.ua Miš- 
dlg* AUišaukiantiema nusiųsime dyka In
formacijas su plačiu aprašymu. Mf* nesiūlo
me prisispyrę *a« > gyduolių, teisinga* dakta
ras to nė viena* nedaro. K a* nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
.7 M.URUNDZA Co .Cheiniat 
New Yorh ėk Brooklyn, TJ.tto.A.

nkitną plaukų ir Pliki
mą. Pučkus. Haulta- įdegimą, Didervi

EIN

JLietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodtonom* tautiškoms ir bal-i 

u*tinems 'draugystėms išdirba:-* 
Karuliu*, Aaierlkouiazkas 
We1iswas, Szarpos, Juos-* 
tas, K u kardas, Ženklelius,* 
Kepures ir dėl MarsMlku' 
parėdus. *

Guodotiniems Kunigam* išdir" 
ha:-Kapas. Arnotas Dalmati
kos, Albas, Stulai! ir «<sus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą «• 
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jum 
sawo tautetj, paveskite ji tissai

cz & co.

- Chieagc, HL

darbas butu prideraneziai atliktas ir piom sušelpti 
lietu w ai tini.

T. ANDRUSZEWI
116 W. Dlvisioa St,

Insnrtad by U. 8. Forvign Presą, Vanaartoilt Bldg. N. Y.

tr--------------- ~i r----------------------------------------—
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