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Metas XV

Linkime visiems link
smų ir laimingų Naujų 
Metų. „Liet.” Red.

POLITIŠKOS jlUIOS.
- Revoliucija MaskolijoJ.

Laukiant rinkimų į naują 
durną, revoliucijonieriai lyg 
buvo nurimę, matyt jie ilsė
josi, organizavo savo pajie- 
gas. Valdžios, išgaudžiusios 
didesnę dalį jai žinomų re- 

- voliucijonierių, prikimšusios 
pilnus kalėjimus neištikimų 
ir nužiūrėtų, tikėjosi, kad 
jau atėjo galas revoliucijai, 
kad ant jos galutinai paėmė 
viršų, kad sugryt sena tvar
ka, užviešpataus vėl Masko
lijoj niekeno neaprubežiuota 
biurokratijos galybė, kad vi
sokį niekšai valdininki) eilė 
se galės ramiai miegoti nesi
bijodami bombų ir ^rovvnin- 
go revolverių, kadangi tikė
josi, kad visas bombas ir re
volverius jau seniai nuo re
voliucijonierių JOmė. Vil
tys tos vienok pasirodė klai
džios, pasirodė, jog ir dabar 
žiauresnius caro^iarnus už jų 
biaurius darbus pasiekia už 
pelnyta bausmė, > kad toki ne 
gali ant liaurų ramiai miego
ti. . ,

Pereitos subatos dieną 
L mieste Tvere likosi nušautas 
/ vienas iš svarbiausių caro 
| valdžios stulpų — grafas 
Į Aleksis Ignatjev, pagarsėjęs 
1 reakcijos pasekėjas. Jis ra- 

Įf miai vienoje valgykloj sėdėjo 
I drauge su žemiečių viršinin- 
i kais. Jam bekalbant, vienas 
■ iš buvusių ten jaunų vyri- 
ą riškių, pakilo nuo stalo, pri

siartino prie Ignatjevo ir į- 
varė jam šešias revolverio 

. kulkas. Viena kulka pervė- 
I rė širdį caro tarno ir jis ne- 
| gyvas puolė ant grindų. Šo- 
| vėjas, pasinaudodamas iš su- 
| mišimo, įbėgo į kitą kambarį 

! ir pats stengėsi nusišauti, pa- 
I leido tau du šuviu, bet vie- 
/ nas, paleistas iš drebančios 

rankos visai jo neužgavo, o 
kitas nepavojingai sužeidė 
petį. Subėgę tarnai ir buvę 
mokykloj jį suvaldė, atėmė 
revolverį ir perdavė policijai, 
Kas yra tasai vyriškis, neži- 

ą nia, savo pravardę jis atsisa
kė pasakyti. Apsirėdęs jis 
darbininku, bet ar ištikro 
yra tokiu, nežinia. Suimtas, 
jis pasakė vien, jog ką norė
jo, tą išpildė.

. Valdžios laikraščiai 
. dangės kelia užmuštą 

tarną, išgiria jo būdą, 
ir nuopelnus. Ištikro
nok, geriau jį pažystantiems 
jis pasirodo visai menkos do
riškos vertės; vienaitiniai jo 
nuopelnai yra, turbut, kad 
jis prigulėjo prie svarbiausių 
reakcijonierių, apginėjų se. 
nos tvarkos, neaprubežinotos 
caro ir jo tarnų sauvąlios.

Būdamas Mažrusijos gene- 
ral-gubematoriu, jis pradėjo 
persekioti žydus, pradėjo 
vaikyti juos iš Kijevo, už
draudė gyventi kaimuose. 
Kadangi Mažrusijoj ir Podo- 
liaus gubernijoj daug buvo 
žydų apgyventų miestelių, 
tai daug miestelių jis perkei
tė į kaimus ir juose gyvenu
siems žydams prisakė aplei
sti senus namus, bromus ir 
tuojaus išsikraustyti iš tokių 
į kaimus perkeistų miestelių. 
Žinoma, tokiu padavadyjimu 
užgauti žydai, kaip paprastai 
Maskolijoj daroma, sudėjo 
tūlą pinigų sumą, žmonės 
Skalbėjo, jog buvo sudėta

įpa- 
caro 
dorą 
vi e.

pinigai tuojaus išdavė vai
sius. Kaip ant rankos mo
stelėjimo pasiliovė vaikymas 
žydų ir, apart to, iš jeneral- 
gubernatoriaus kanceliarijos 
suteikiamos buvo žydams vi
sokios žinios apie rengiamus 
ant vietos visokius žydams 
nemalonius padavadyjimus 
ir apie užmanytas Peterbur
ge naujas tiesas pančio j imui 
žydų, kad jie paprastu budu, 
taigi papirkimais, galėtų ne- 
daleisti užgynimo vodingų 
sau tiesų. Tokios mat pri
silaikė doros revoliucijonie- 
riaus nugalabintas caro tar. 
nas.

Parodė jis savo menką do
rą ir žiaurumą ir kovoj su re
voliucija, ypač Maskvoj. Bu
vo jis svarbiausiu ramsčiu 
reakcijonieriškos politikos 
Durnovo. Jis prisidėjo la
biausiai prie nupuldymo į- 
tėkmės Wittės. Geidžianti 
kariškos diktatūros Didiejie 
konigaikščiai jį manė dikta
torių apšaukti, kadangi net 
terp caro tarnų mažai galima 
rasti tiek trokštančių žmoni
jos kraujo įr turinčių pakak
tinai drąsos žmonių kraują 
lieti, persekioti kiekvieną 
laisvesnę mislį. Tųks tai bu
vo prašalintas iš tarį>o caro 
tarnų grafas Aleksis Ignati- 
jev. Žinoma, jo vietoj ne
pritrūks carui augštų ured- 
ninkų eilėse ir daugiau trok
štančių kraujo laisvės priešų 
surasti, bet ten gal trukti 
vien protą turinčių, o 
Ignatievui, kaip kalba net jo 
priešai, proto netruko, arba 
bent kad jis jo visgi daugiau 
turėjo už kitus caro tarnus. 
• Netvarka duodasi žmonėms 
jausti ypač pramoningesniuo- 
se Maskopjos apskričiuose. 
Turtingi fabrikantai uždari
nėja dirbtuves ir dumia su 
pinigais į užrubežius, kur 
visgi ramiau gali gyventi ir 
pinigus išleisti negu Masko. 
lijoj. Žymiausiai pramonė 
nupuolė Lenkijoj. Čia ir 
valdžios mažiau rūpinasi apie 
jos pakėlimą ir apgynimą 
fabrikantų. Pramoningiau- 
sias Lenkijos miestas Lodz, 
kaip sako, jau dabar socija- 
listų rankose, o valdžios vi
sai nesikiša, neužstoja už ka
pitalistus, jų reikalų negina. 
Ketvirta gyventojų dalis, 
taigi, suviršum 100000 žmo
nių neturi darbo, nė duonos. 
Didesnė dalis dirbtuvių, 
ypač gi didesnėsės uždarytos, 
kadangi dirbdaviai negali 
susitaikyti su savo darbiniu 
kais ir dar dirbančių dirbtu 
vių savininkai nutarė, jeigu 
greitai nepasiseks susitaikyti 
su darbininkais, uždaryti vi
sai dirbtuves. Jeigu tas bus 
išpildyta, dar daugiau, žmo
nių atsiras be darbo ir duo
nos kąsnio.

Prancūzija.
Prancūzijoj dar vis trau

kiasi tąsynės rando su dva- 
siškija. Nors didesnių mai
štų nebuvo, bet dvasiškija 
dar vis nepasiduoda. Ran
das, nenorėdamas labiau er
zinti žmonių, nevaro su prie
varta iš klebonijų kunigų ir 
iš rūmų vyskupų, laukia, 
kad jie be prievartos pats tą 
padarytų. Tikisi mat, kad 
ant galo ir popiežius nusi
lenks ir liausis erzinimo žmo
nių bent ten, kur iš to nė jo
kios naudos sulaukti negal ir 
kur negali tikėti per užsispykalbėjo, jog

*pie pusę milijono rublių pa- priversti I rancuzijos 
| pirkimui persekiotojo. ‘ Tie randą panaikyti jau užgirtas

tiesas. Dabar randas vien 
atitolino iįpildymu tiesų, bet 
jų nepanaikino ir panaikinti 
negal, nes jos užgirtos tautos 
atstovų, o tų didesnė dalis 
yra kunigijai priešingų. 
Kad randui palengvinti ko
vą su dvasiškija, parlamen
tas beveik be jokių prieštara
vimų ir ilgų debatavimų 
dideliu balsų daugumu už
tvirtino jau ant ateinančių 
metų biudžetą, pripažino ran
dui ir visus naujus kreditus, 
kokių jis reikalavo.

Jeigu kaip kur kunigijos 
užtarėjai kelia neprilankias 
randui demonstracijas, tai 
netrūksta ir neprilankių ku
nigijai demonstracijų ir tai 
ne vien pačioj Prancūzijoj, 
bet ir kituose kraštuose. 
Pereitą sanvaitę net katali
kystės sostapilėj Ryme žmo
nės kėlė neprilankias popie
žiui demonstracijas, pritar
dami Prancūzijai jos kovoj 
su dvasiškija ir su popiežiu
mi: žmonės ant gatvių šuka
vo: lai gyvuoja Prancūzija!

Popiežius vienok nepasi
duoda ir Prancūzija su juom 
nenori pradėti nė jokių tary
bų, kol jis nepalieps kuni
gams pasiduoti tautos atsto
vų užgirtoms tiesoms. Jis 
visiems kraštams išsiuntinė
jo protestus prieš išvijimą iš 
Praireuzijos jo pasiuntinio ir 
užgrėbimą jo raštų, bet Pran
cūzijos randas ant jo protesto 
nedavė nė jokio atsakymo.

Vilniuje austrai tavo vieti
nių laikraščių reporteriai. 
Reikalavimai ekonomiški.

Pagal, statiškos centro 
komiteto žinių,: Vilniaus, 
Kauno ir Gardinu gubernijo
se žieminių javų;u*derėjjmas 
prastas.

IŠ LIETUVOS.
Iš Vilniaus.

Utarninke, 8 vai. vakare, 
|\£avadzkio fortepijonų krau
tuvę, Dominikonų gatvėje, 
atėjo 3 ginkluoti žmonės ir, 
grąsindami revolveriais, pa 
reikalavo pinigų. Per s i gau
dę pardavėjai'atidavė jiems 
raktus nuo kasos, kurioje 
plėšikai rado keturis rublius 
ir kelias kapeikas. Tuomet 
jie pradėjo kratyti pardavėjų 
kišenius, bet, išgirdę ką tai 
einantį krautuvėn, plėšikai 
pabėgo.

Vienas Vilniaus technin- 
kas-mylėtojas išrado labai 
papraątą mašiną, kuria gali
ma rinkli spausdinamas rai
des. Ta mašina užima labai 
mažai vietos, rinkėjas gali 
sėdėdamas rinkti, prie to 
rinkti gali du' syk greičiau, 
negu paprastai. Tasai apa
ratas ilgai dar nebus vartoja
mas, kadangi išradėjas netu
ri ištekliaus jį patentuoti.

Vilniuje policija suėmė 
pirklių tarnų profesijonali- 
nes draugijos sąnarius.

Naktį, 8 d. lapkr., nuo 2 
iki 4 vai. nakties policija da
rė kratą žydų laikraščio ,,Das 
Judische Volk” redaktoriaus 
d ro Lurije bute. Nieko už
drausto neradusi, policija iš
ėjo.

Naktį 2 d. lapkr. policija 
padarė kratą ir suėmė Grine- 
feldus.

Rus. Telegr. Agentūra 
praneša, kad Vilniuje suėmė 
Kuršo revoliucijonierių Birz- 
neką, dalyvavusį garlaivio 
plėšime.

Lapkričio 19 d. Vilniun at
vyko italų opera, kuri per
statys 10 sekančių vaidini
mų : ,, II T ro va tore”, ,, Rigo- 
letto”, „Bajaci”, ,,I1 Barbie- 
re de Seville”, „Aida”, ,,Nor
ma”, „Faust”, „Traviata”, 
„Mefisto”, „Carmen” ir 
„Tosca”.

• - Vį *
- Vilniuje, 13 (26) lapkričio 

iš kariškos hauptwachtos 
prie buto Nr.14, pabėgę 6 
kaliniai, kurių tarpe 4 poli- 
tiškiejie. Vieni pasakoja, 
buk kaliniai išlindę per kro
snį į koridorių, kurio niekas 
nesergėjęs. Paskiaus iš ko
ridoriaus jie išėję per duris 
ir pasislėpę. Pabėgusiejie 
ikišiol nesurasti.

-Lapkričio 14 (27) d. buvo 
konfiskuoti: „Slev. Zap. Gįk 
los” ir „Svob. 81.” numeriai. 
„8iev.Zap.GoL” konfiskuo
tas už perspaodlnimą iš „To- 
varišo’o” straipsnio „Rinki
mų kompanijoj peržvalga.”

Sanvaitraštiš„Naša Dolia”, 
po gan ilgos pertraukos vėl 
išeis.

Mokslo apskričio globėjas, 
kaip praneša „I>z. Wil.”, iš
siuntinėjęs privatiškųjų žy
dų mokyklų viršininkams ir 
liaudies mokyklų direkto
riams įsakymą, kad mokyklo
se .nemokyto jkutų Ii uosi os 
universitetų klausytojos ir 
kursis! ės.

7 d. gruodžio Vilniaus ka- 
rės-apskričio teisme buvo na
grinėjama byla valstiečių 
Grigaičio, Gob^o ir Radke- 
vičiaus, kaltlftumų priklau
somybėj lietuviu social-demo- 
kratų partijai, reikalams, 
ginklų pirkime, o teippat 
agitacijoj terp valstiečių pa
keisti Lietuvoj valdininkus 
lietuviais, policijos panaiki
nime ir prikalbinėjime prie 
ginkluotos kovos su tikslu 
iškovoti Lietuvai autonomi- 
Ją-

Šiomis dienomis Virbaliaus 
žandarų skyriaus viršininkui 
įsakius, suimtas Vilniaus 
stoties telegrafistas Odeskis, 
pas kurį darė teippat namuo 
se kratą. Odeskis nugaben
tas Virbaliu*. Spėjama 
kad Odeskis gabendavęs per 
sieną kontrabandą.

Lapkričio 9 d. krasoje kon
fiskuota 1000 egzempliorių 
„Naujosios Gadynės” su kny
gutėmis priedai*

Šiomis dienomis Vilniuje 
užsibaigė lenkų žemės savi
ninkų priešrenkamasis susi
važiavimas. Šitas susivažia
vimas padarė kaip ir progra
mą ateinančiai rinkimų kam
panijai. Jie išreiškė sekan
čius norus: tiesų sulygini 
mas ir tikėjimo laisvė; plati 
savy valda, prie to išreikštas 
buvo noras IMlaikyti Lenki-

literatūros platini-

pasmerkė Kondra- 
metams tvirtumon

8 d. lapkričio, teismo rū
mai, prie, posėdi ni ūkams da
lyvaujant, nagrinėjo Juozo. 
Kondratavičiaus bylą. Kon
dratavičius apkaltinamas už
draustos 
me.

Rūmai 
tavičių 1
ir nusprendė rūpintis apmai
nyti tą bausmę 3 mėnesiais 
kalėjimo.

Tas pats posėdis nagrinėjo 
valst. Voronos ir Timanau- 
skio bylas. Juos kaltina 
kurstyme gyventojų neklau
syti valdžios.

Abudu apkaltintu teismo 
rūmai išteisino.

Lapkričio 2 d. Vilniaus 
karės apskričio teismas, dė
lei prokuroro protesto, na
grinėjo antrą sykį Pečiulio 
bylą. Gynė prie, advokatas 
Trochovskis. Pečiulį tei
smas antrą sykį išteisino.

Lapkričio 1 d. Vilniaus 
teismo rūmai, prisiekusiems 
posėd įninkama dalyvaujant 
nagrinėjo politiškas bylas:

1) Apie Kauno gub. val
stietį JuoząTrrišį, apkaltintą 
kurstyme valstiečių Voikunų 
ir Sosiškių miesteliuose (Kau
no gub.) neklausyti valdžios. 
Voikunuose Grišis pasakė 
lietuviškai kalbą apie moke
sčių ir akčyžės nemokėjimą, 
teippat apie pavarymą iš val
džios įstaigų rusų valdinin
kų ir užmainymą jų lietu
viais; vieliniam mokytojui

Sausio 9 d. 1907 m-, ren
giama Vilniuje Lietuvos dail- 
darių paroda. Musų arti
stai, sužinoję apie šitą, pra
dėjo garsintis, prižadėdami 
parodoje, dalyvauti. Teip 
nuo d-rienės Kupriavičienės 
iš Simbirsko gub., nuo J. 
Piaseckio iš Rostovo ant Do
no, nuo J. Kodžio iš Pary
žiaus, nuo] V. Staneikos iš 
Kriokavos, nuo K. Gabrėno 
iš Venspylės, nuo J. Zikaro 
iš Peterburgo, nuo J. Danov- 
skio iš Starkinės, Kauno g., 
nuo Rymšos iš Pilviškių ir 
tūlų kitų yra prižadėta atsių-‘ 
sti įvairių paveikslų, paiši
ntų, ir skaptoriškų darbų.

Pranešdamas apie šituos 
prižadus, parodos komitetas 
kviečia visas augščiau pami
nėtąsias ypatas, kaip ir ki
tus, kurie norėtų dalyvauti 
parodoje, kuoveikiausiai pri
siųsti savo darbus, idant sa
vo laiku galima butų parodą 
sutaisyti.

Kareiviai varė į Ventspylę 
šešis revoliucijos komiteto 
sąnarius; pastariejie mėgino 
pabėgti, bet visi šeši ant vie
tos buvo nušauti.

Pastaruoju laiku Vilniuje 
labai daug žmonių serga dif 
teritu ir tymais. Serga ty
mais teippat vietinės juoke 
rių^nokyklos mokiniai. Ke
li susirgusiejie junkeriai nu
siųsti gydytis į karinį ligon- 
butį, kiti gi pasiliko ligon- 
butyje prie mokyklos.

,V.Ž.’

kė, kad lenkai giesmininkai 
lazdų bažnyčioj neturėję, tik 
viens apkaltintųjų turėjęs, 
ir tas tą lazdą net teisme ro
dė; lenkai sakė, kad lietu
viai pradėję stumti, spausti 
lenkus iš to viskas prasidėję. 
Lietuvių liudininkai tvirtina, 
kad pradžia buvo nuo lenkų, 
vieni rodė, kad girdėję len
kus kalbant, kad bus kraujo 
praliejimas, kiti matę, kad 
lenkai bažnyčioj turėję laz 
das, kad tos lazdos buvę iš 
keltos augštyn ir buvę darbe. 
Išklausius liudininkų, gra
žiai prakalbėjo Leonas, nuro
dydamas, kaip dabar plačioj 
Rusijoj mažesnės tautos vie
nijasi, kad greičiau galėtų 
išgauti sau tiesas, ir priėjo 
iki Kalvarijos, kur terp ma 
žos dalies parapijos lenkų ir 
didumos — lietuvių, kilo 
vaidai už bažnytinius giedo
jimus; neprašė, kad teisėjas 
nubaustų apkaltintus lenkus, 
tik parodė nekaltybę apkal
tintųjų lietuvių ir ant galo 
prašė teisėjo, kad savo beša
lišku nusprendimu padarytų 
pradžią santaikos terp vieti
nių lenkų ir lietuvių. Tei
sėjas visus apkaltintus ištei
sino.

Lenkai tą nusprendimą 
priėmė su dideliu džiaugsmu, 
lietuviai labai šaltai. Ar pa- 
sikakyš lietuviai tuom nu
sprendimu, ar varys bylą ta 
liau, dar negalima tikrai pa
sakyti, bet girdisi balsai, kad *

vietinių 
žinybai; 
kugštej 

visoms tau- 
duota tiesa

atidavimas 
savy valdos 
įsteigimas 
sniųjų moky 
toms turi 
steigti savo
pat kultūros 'Ir kitokias vi
suomenės įstilgas* Vietinė
je savyvalddjį teippat admi
nistracijoje ir teisme, pirma 
vieta turi būti paskirta vie
tiniams gyventojams, vieti
nės gi kalbos (lietuvių ir len

Nakt|,3 d. Lapkričio polici- 
padare kra^ą .dantų dakta-
Štiko betą, Ignatjevo 
rsgatvyje. Štiką suėmė.

ro btiko botą, ignatjevo 
skersgatvyje, etiką suėmė. 
Mikalojaus skersgatvyje Mic
kūnų bute; Mickuną suėmė. I

ti, prikalbinėjo valstiečius 
nuspręsti uždengti fnonopolį 
ir ištremti iš kaimo vagis; 
privertė raštlniuką Simono- 
vičių įrašyti tą nusprendimą 
į knygą ir, gavęs.nuo jo ko
piją, vaikščiojo pas dvarinin
kus, prašydamas jų pasira
šyti.

Rūmai nusprendė pasodin
ti Juozą Grišį tvirtumon vie
niems metams ir .6 mėn., už- 
skaitant jam atsėdėtus 9 mė
nesius ir 20 d..

2) Apie valst. 8. Duncą, 
apkalt. uždraustos literatū
ros platinime Pastovyje 
(Viln. gub.).

Rūmai nusprendė pasodin
ti Duncą 1 metams tvirtu
mon, užskaitant atsėdėtąjį 
kalėjime laiką.

3) Apie*, valst. Serguną, 
apk. platinime Viln. gub. m. 
Plisa, Boc.-dem. partijos atsi
šaukimų. Sergunas prisipa
žino kaltu.

Rūmai išteisino Serguną. 
— Vėliaus, tas patsai tei
smas, nagrinėjo komercijos 
mokinio, valst. Marjano Gu- 
mauskio bylą. Gamauskį 
kaltina uždraustos literatū
ros platinime.

Rūmai nusprendė * pa
smerkti Gumauskį 8 mėn. 
tvirtumon, užskaitant sėdėtą
jį laiką ir prašyti caro užmai- 
nyti bausmę atsėdėtu laiku. 
* 2 d. lapkričio gelžkelio 

stotyje policija konfiskavo 
„Naujosios Gadynės” pasku
tinį numerį. .

Peržiurėją „Naša Dolia” 
redaktoriaus bylą, teismo rū
mai nerado prasikaltimo at
spausdinime žinios apie caro 
pelną ir straipsnio „Kas 
bus” (Što budze). Visi kon
fiskuoti numeriai turi būti 
sugrąžinti. Po teismo redak
torius reikalavo sugrąžinti 
konfiskuotus numerius, bet 
pasirodė, kad jie buvo sunai 
kinti. Nežiūrint į tokį tei 
smo nusprendimą, Redakto
rius liko administratvviškai 
nubaustas dviem šimtais ru

Iš Dzievoiriškio, Ašmenos 
pav., Vilniaus gub.. z

Nepersenei atvyko į Dzie- 
veniškį iš Disnos už kleboną 
kun. Steponas Umbras, lie
tuvis, kuriam vietinis džiako- 
nas, kun. Nikodemas Tarase- 
vič, užgynė skelbt Dievo žo
dį lietuviškai, užmiršda
mas, jog Dzieveniškio bažny
čioj buvo sakomi pamokslai 
lietuviškai jau laikuose kle
bono Pilypo Budvičio. Kun. 
Umbras tuo tarpu kreipės į 
savo buvusį kleboną ir Di
enos dekanato džiakoną kun. 
Jurgį Močulskį, prašydamas 
patarimo ką veikti tokiame 
nelemtame padėjime. Kun. 
Močulskis, kaipo geras tau
tietis ir išmintingas kun. 
džiakonas, patarė jaunam 
klebonui ir numylėtam bu
vusiam savo komendoriui, ne
atsižvelgus į kun. Tarasevičo 
parėdymus, skelbti Dievo žo
dį lietuviškai, Dzieviniškių 
grynai lietuviškoj parapijoj.

Kn. St. Stakialė.
,V.Ž.’

rupintis bylą leisti į taiko< 
teisėjų susivažiavimą.

Iš Kalvarijos, Suv. gub..
Lapkričio 22 d. suėjo daug 

žmonių į Kalvarijos Taikos 
teismą, vieni kaipo liudinin
kai, kiti iš žingeidumo, nes 
tą dieną buvo nagrinėjama 
byla už žinomas riaušes ba
žnyčioj rugsėjo 9 d., per Ma
rijos Vardo atlaidus.

Riaušių priežastims ištirti 
buvo paskirta ypatinga komi
sija; komisijos darbai nusių
sti gubernatoriui. Guberna
toriui paliepus, vietinis pa
vieto viršininkas apkaltino 
keturius lenkus ir du lietu
viu. Liudininkų pakviesta 
50, iš kurių keli nestojo. 
Lietuvius gynė advokatas 
Petras Leonas, kuris pirmiau 
buvo apskričio teismo sąna
riu, o dabar apsigyveno 
Kaune ir užsiima advokatū
ra (Novo Bazarnaja Nr.10). 
Lenkų pusės liudininkai sa-

Iš Ukmergės, Kauno gub.<
Ruduo, tas laikas, kada 

tankiausiai esti taisomos vaL* 
čių sueigos. Kaip-kuriuose 
valsčiuose buvo, o kituose 
gal dar bus sušauktos vals
čių rinkikų sueigos, per ku
rias viršininkai pasirodė be
sirūpiną bažnyčių reikalais.

Deltuvoje anksti rytą su
kviesti valstiečiai per visą 
dieną laukė atvykstant že- . 
miečių viršininko, kursai su-** 
temus teatvažiavo. Atvažia
vęs viršininkas, prane'ė sasi-^ 
rinkusiems, kad gubernato
rius įsakęs žmonėms pasisam
dyti bažnyčioms sargybą. 
Susirinkusiejie atsakė, be 
gubernatoriaus seniai apie tą 
pasirūpinę ir turi pasisamdę 
varpininkus, o jie ir bažny
čias sergią.

Toks nepaprastas viršinin
kų rūpestis apie bažnyčių 
reikalus sukėlė terp susirin
kusiųjų daug visokių šnekų. 
Iš tų šnekų galima patirtį 
jog labai žmonės netiki savo 
globėjams, visokiems virši* ' 
ninkams, ir jog iš kiekvieno 
jų veiksmo ir žodžio nori į- 
spėti paslėptą apgaudinėji
mą. Ir tikrai, ar galima 
nors kartą įtikėti tiems, kj 
neturėdami jokio, apart at
metimo, ryšio su savo paval
diniais irx neatjausdami ti
krųjų reikalų, išnaudodavo 
jų pritarimą savo siekiams.

Tatai ir gubernatoriaus rū
pestį apie bažnyčias žmpnės 
teip aiškino: <

Buk jis, norėdamas duoti 
užsiėmimą sargybiniams, n#- 
manė pamėginti, bene prisi. 
ims juos žmonės bažnyčiom^, 
sodžiams ir magazinams ser
gėti. Mat, gaujos sargybi
nių, užsiimdamos vien gir
tuokliavimu, miegojimu, vo
gimu ir vėl girtuokliavimu, 
o tiktai retkarčiais apsiauti- 
mu-namų laike kratos ir ki-



tais mažmožiais, nebegalį 
pragyventi. , Daugumas pra- 
gėrę-iki mėnesio pabaigos1 pa
imtą algą, gyveną be skatiko 
iki 20 d. ateinančio mėnesio. 
Taigi valdžia ,aprokuodama, 
jogei tįpms dykaduoniams 
reikia nemažai išmokėti, o pi
nigų užrubežyje paskolinti 
visokiems Wittėms nebelen
gva, sumaniusi įbrukti sar
gybinių užlaikymą žmonėms. 
Valdininkai buk maną, jei 
pasisektų įbrukti žmonėms 
sargybinius, tai patiems val
dininkams liktų^daugiaus pi
nigų ir nors mažumą išrėdy
tų, kad ir sargybiniai turi 
šiokią-tokią gyvavimo tiesą. 
Priminta teipgi apie tai, kad 
doram žmogui ne tiktai su 
jais gerti nederą, bėtrĮj* šne
kėti, nes tai esą išgautos,drau
gi jos išmetos. juodašimčių ir 
galvažudžių gaujos, vargini
mui žmonių už jų pačių pini
gus užlaikomos.

Samdymas sargybinių bu
tų lygus pavedimui avių vil
kams.

Bemaž per pusę pasididinę 
mokesčiai už žemę, kaip atsi
radusi sargybinių ir nenau
dingų žemės tvarkymo komi
sijų sąnarių eibė (Tikrai 
skauda, kad reikia savaisiais 
sunkiai uždirbtaisiais pinigė
liais užlaikyti tuos, iš kurių 
męs jokios naudos neturime).

Buvo atėjęs į valsčių 
ir sargybinis, kurs esti pas 
žemiečių viršininką. Nors 
jis viršininkui tarnauja, vie
nok algą jam moka valdžia. 
Žmonės klausinėjo jį, ką jis 
pas viršininką veikia ir ko 
dėl šiam bent dviejų nelaiky
ti? Ant paskutiniojo klau
symo sargybinis tiesiog atsa
kė, kad jam ir vienam nesą 
ko veikti- Žmonės minėjo 
daugybę vagysčių, kuriose 
dalyvavę sargybiniai/ bet 
primysiu čion tiktai tą atsiti
kimą, kurį geriaus išklausiau 
ir kurio vieta ir veikiančios 
ypatos man labiaus žinomos. 
Du Kaušų sodžiaus žmonės 
buvo savam jame miške. Juo
du pamatė arkl| pakinkytą, 
du sargybiniu su kirviais ir 
dar kokį ten žmogų su peiliu, 
bekertančius tinkamus mede
lius. Ęrisiartinusiu, parei
kalavo kirvių. Abu sargy
biniu pradėjo smarkiai su 
tiemdviem žmonėm ginčytis 
ir pasakė kertą apskričio vir
šininkui liepiant. Tuodu 
žmonės norėjo vesti juos pas 
viršininką, bet abudu sargy
biniai ir žmogus pasiskubino 
apleisti mišką, žadėdami mie
ste tiemdviem žmonėm nedo
vanoti.

,L.U.’

Iš Kavarsko, Ukmerg. ap..
Sekmadienį, spalių 29 d., 7 

vai. vak., krasininkas Ka'za- 
kevičius savo kajnbaryje re
volveriu persišovė ranką. Į- 
bėgęs krasonv ėmė rėkti, kad 
jį norėję nušauti. Pašaukė 
tuqjau feldšerį,x urėdninką 
su sargybiniais ir tuoj nuve
žė jį Ukmergėn. Iš ryto 
anksti atvyko pats spraunin- 
kas su pristovu ir antstoliu 
ir daugybe raitųjų sargybi
nių. Tą naktį važiuota Uk
mergėn daug naujokų-rekru- 
tų; kelyje sprauninkas visus 
juos pasitikęs sugražino at
gal. Paskui buvo apstatytos 
sargybiniais visos miesto gat
vės ir nieko iš ten nebeišlei
do. Įeiti leido visiems. 
Prasidėjo kratos. Bekraty- 
darni ūkininką Derelę, atra
do ant indaujos (šėpos) kele
tą kareiviškų patronų ir bu* 
vo jį patį suėmę; bet kunigas 
dekonas užstojo už tą ūkinin
ką ir paleido jį. Po pamal
dų kratė visus žmones, iš ba
žnyčios einančius. Iš vieno 
bernioko . atėmė revolverį, 
bet jį patį paleido. • Tuo 
tarpu pasklydo po miestelį 
kalbos, kad krasininkas pats 

persišovęs ir feldšeris sakė, 
Kad ranka buvusi durnais ap
rūkusi. Taigi vargu teip 
galėjo būti, kaip krasininkas 
aiškino; jis sakė, kad kasžin- 
kas, duris pravėręs, šovęs, jis 
gi sėdėjęs prie stalo ir skai
tęs pasirėmęs; kulka vėl įlių^ 
dusi sienon žemiau stalo. 
Dėl tos priežasties spraunin
kas telegrafavo Ukmergės 

‘ gydytojui, klausdamas apie 
krasininko žaizdą, ir, matyti, 
paties krasininko pasišauta, 
nes nustojo kratę ir aprimo; 
tik vis dėlto sprauninkas 
prakalbėjo į žmones. Tik 
trečia diena kaip atvykęs iŠ 
Telšių Ukmergėn, ir teip ne
malonus atsitikimas esąs Ka
varske. Su telšiečiais gerai 
gyvenęs, tenai jaunuomenė 
daug taikesnė esanti ir ge
riau elgiantis. Mūsų gi jau
nuomenę pabarė ir pagazdi- 
no, jei nenurimsianti, tad 
dragūnų „otriadas” ateisiąs, 
ir tegul jo, sprauninko, pa
skui nekaltiną. Liepė ne
klausyti kurstytojų ir savoti
škai paaiškino, kodėl netikęs 
esąs priverstinas paėmimas 
dvarponių žemės. ,, Kiek tu
ri žemės?” paklausė vieno 
ūkininko. ,,20 dešimtinių” 
šis atsakė. . Kito klausia: 
,,Tu kiek turi?” Tas atsakė: 
,,Nė kiek!” Iš trečio, ke
tvirto ir penkto vis gauna 
atsakymą, kad neturi. Ir 
tiktai šeštas ar septintas at
siliepė turįs 18 dešimtinių. 
Tuomet sako spraunikas: 
,,Matote! jei tas, kuris turi 
mažiau, atimtų iš to, kuris 
turi daugiau, ar tai gerai 
butų?” * Bežemiams pasakė, 
kad dabar ėsančios komisijos, 
kurios norintiemsiems pirkti 
žemes duosiančios pinigų ir 
nurodysiančios, kur galima 
busią nusipirkti.

,L.U.’

Iš Gndelių, Senap. apskr.
Kunigas K. Sakalauskas 

platina kuniginius atsišauki
mus: ,,Vyrai stokime visi 
prie rinkimų į Durną!” ir 
„Koki turi būti renkami mu
sų atstovai į Valstybės Du
rną?” Tuodu atsišankimu, 
perspaudintu iš „Šaltinio” 
Nr. 38, pataria rinkti tokius, 
kurie yra „dievobaimingi 
katalikai ir geri lietuviai”. 
Vienas išmintingas lietuvis, 
šiek-tiek mokantis nustė- 
naut, ant to man pasakė, 
kad pagal tą patarimą, ge
riausia išeitų išrinkus kata
likų bažnyčių zakristijonus. 
Bet jis truputį apsiriko, nes 
zakristijonai nebaigę aug- 
štesnių mokslų, o antrasis 
atsišaukimas reikalauja, kad 
musų atstovais butų ne tik 
geri krikščionys, geri kalbė
tojai, bet dar kad butų pa
baigę augštesnius mokslus. 
Taigi tiems atsišaukimams ir 
zakristijonai į atstovus ne
tinka. Tai ką gi jie pata
ria rinkti? Lankas.

,L.U.’

Iš Kauno.
Šimtai lietuvių vaikų jie- 

ško mokslo, bet Kaune per
matei yra mokyklų. Nega
vę vietos mokykloje, vaikai 
mokinasi gatvėse visokių blo
gų darbų. Todėl gerai bu
tų, kad lietuviai mokytojai 
gryžtų iŠ kitur Lietuvon ir 
šviestų savo brolius kaunie
čius.

Girdėjau, kad kun. Olšau* 
skis greit atvers Kaune, ant 
Žaliojo Kalno, dvikliasę mo
kyklą, į kurią tuo jaus reika
lingas esąs mokytojas ir mo
kytoja — lietuviai; algos 
mokytojas gaus 50 rublių mė
nesiui ir kambarį, o mokyto, 
ja — 30 rubl. ir kambarį.

,,V.Ž.’
' Išlaidoms, kurios reikalin
gos durnos rinkimams, pa
skirta Kauno gubernijos ko
misijai, rinkimų reikalams

150 rubL, kiekvienai pavieto 
komisijai — 100 rublių kiek
vienai policijos valdybai — 
150 rbl.

10 d. lapkr., 7 jval. vakare, 
Kaune, Petro gatvės mono- 
polin atėjo 7 ginkluoti žmo
nės, 18—25 metų. Grąsinda- 
mi revolveriais, jie paėmė iš 
kasos ir iš pardavėjos Mic- 
kievičaitės kambario pinigus 
ir parašė išlaidų^ knygoje: 
,, Revoliucijos organizacijos 
vardu męs paėmėm pinigus, 
nežinome kiek. ” Plėšimas 
atliktas į kelias minutas. Ei
na tardymas.

Iš Ukmergės, Kauno gub..
Ukmergėje geidžiama įkur

ti privatiškomis lėšomis su 
valdiškų, gimnazijų tiesomis 
gimnazija.

Susitvėrus dėlei šio dalyko 
tam tikra komisija kreipės į 
Ukmergės apskričio valstie
čius, kad jie tą dalyką pa
remtų. Kasžin ką ant to pa
sakys musų valstiečiai? Pri
sidėti prie įkūrimo Panevė
žyje mergaičių gimnazijos 
girdėti daugelis valsčių atsi
lakė. Tie, kurie neprisidė- 
sią prie Panevėžio mergaičių 
gimnazijos įkūrimo, turėsią, 
jei panorėsią į ją leisti savo 
mergaites, už mokslą mokėti 
dvigubai, vieton 85 rubl. 70 
rubl. metams. Girdėjau, 
kad projektuojamoj įkurti 
Ukmergės gimnazijoj po 100 
rubl už mokslo mėtą ketina
ma paskirti mokestis. Mie
sto valdyba duodanti tam 
reikalui 2,000 rubl. ir butą.

„V.Ž.”

Iš Člpėnų, Pa n. pa v..
Dabar pas mus labai suju

do seniūnai, nes, kaip sako, 
sulaukę aštrų žemiečių virši
ninką, dėlko reikėsią uoliau 
pildyti savo pareigas. Dėl 
tos tat priežasties, o gal ir 
dėl kitos, netikėtai atsirado 
kitas viršaitis. Kaip žinome, 
terp kitko valdžia išrado ir 
liuosybę. Ant jos tai pasi
remdama ji, žemiečių virši
ninko ypatoje, liuosai, ne
klausus žmonių, paskyrė se
niūną Čepulį viršaičio parei
gų pildytoju. Juokingai 
išrodo. Senasis viršaitis bu
vo išrinktas pavasarį trims 
metams, o šį rudenį jau atsta
tytas. Tas tiek to — jisai 
nepadarė nė gero nė blogo. 
Bet kodėl valdžia sauvališkai 
paskyrė kitą viršaitį? Juk 
rinkikai, rinkdami viršaitį, 
išrinko jam padėjėją, dabar 
esantį seniūną, Venčiuną. 
Mat valdžiai nereikia Ven- 
ciuno, geresnis jai Čepulis. 
Valstiečiai! ar gi nepasikėai- 
nimas ant musų tiesų?

Kukutis.
„V. Ž.”

Iš Minsko.
Sudegė 2 grafo Tiškevi

čiaus malimu. Spėja, kad 
gaisras kilęs nUo padegimo.

„V.Ž.”

Iš Pinsko, Minsko gub..
Kairiosios partijos, kaip 

matyt, rengias dalyvauti rin
kimuose dumon. Šiomis 
dienomis mieste buvo išlipy
ti kairiųjų/partijų atsisauki 
mai, k viepianti visus daly
vauti busimuose rinkimuose, 
o ne boikotuoti jų.

s 2:
Iš Baltstogės.

Pagirio geležinkelio stoty
je „Lunnica” 10 žmonių už
puolė ant urėdninko ir 2 žem 
sargių. Urėdninkas ir 1 
žemsargis užmušti. Užmušė
jai pasislėpė.

,V. Ž.’

Iš Dinabnrgo.
Teismas pasmerkė 41 so

dietį į kalėjimą už Koniušev- 
skio dvaro „Magnusovo” iš
plėšimą, o 12 sodiečių ištei
sino.

t [Ii „Vln. Ža/jj.

5i.i m i 1,1 ■ 
Mintaujos.

Iš Vilpiaup praneša, kad 
suėmė Ktaršesrevoliucijonie- 
rlų Biržijeną»q kuris dalyva
vęs- dideMuotft revoliucijoni- 
niuoee aktuose ir garlaivio 
išplėšime. * ^li

K ringei, biepe ir Brik- 
mau pasmerkti mirtin už 
užpuolimą ant dragūnų Tuk- 
kūme 'Gruzdžio mėnesyje 
1905 metuose.

,V.Ž.’

Iš Rygos.
General-gubernatorius pa

naikino kūnišką bausmę, 
kurią vartojo bandžiau tie jie 
kari u menės būriai.

Iš „Viln. Žinių”.
Rygoj sušaudė Freitą ir 

Eną, kaltinamus už užpuoli
mus ant policisto ir ant kar
eivių. -» . . ‘ *• ,

Kairiųjų partijų agitato
rius suima, ( jiems vaikščio
jant į namus, bežiūrint į 
tą rinkimų sąrašuos jau įne
šta daugiau kaip 5000 butų 
samdytojų. Užrašymas dar 
neužbaigtas. /

‘ / „V.Ž.”

Iš Latvijos.
„Baisa” praneš# kad dva

ro „Saikav” savininkas, ba
ronas Velkersman gavęs iŠ 
policijos departamento leidi 
mą įvežti per Rygos muitinę, 
savo dvarų' apgynimui, * 20 
šautuvų, 10 Mausero sistemos 
revolverių Ir 6000 patronų.

,V.Ž.”
Senapy les nldidnkų drau-

n.
27 d. spalių (šen sk.) 1906 

m. Suvąįkų gub.Hikininkai 
Andriuj Macaitis ^tebuli- 
škių kąįmo, Juozas kimša, 
Naudžių kaimo, Jurgis M asai- 
tis PatogųR (Videpčiškių) 
kaimo įr Andrius Draugelis 
Oželių kaimo, nusiuntė Su
valkų gubernatoriui aprei
škimą, jogei jie įsteigia , ,8e- 
napylės Ūkininkų Draugi
ją”. Štai tosios draugijos 
Įstatymai:
Ką veiks toji drau* 

* gija?
1. Draugija rūpinsis pa

kelti visokiose dalyse vietinį 
žemės ūkį.

2. Tam dalykui —
1) Draugijos sanariai rū

pinsis tankiau susirinkti ir 
pasikalbėti apie visokius 
ūkio reikalus.

2) Kvies į savo susirinki
mus žmones, kurie gerai pa
žysta ūkio dalykus, kad pasi
mokinti nuo jų.

3) Draugija rupysis dary
ti pamokinimus, kursus ir 
pasikalbėjimus apie ūkio da
lykus visiems, kurie norės 
pasimokinti.

4) Rūpinsis užvesti gere
snės veislės gyvulius, gere
snes ūkio mašinas ir pada
rus, geresnes sėklas ir geras 
triobas.-

5) Rūpinsis praplatinti 
dauglaukį ūkininkavimą.

6) Rūpinsis apsergėti ūki
ninkus nuo visokių nelaimių 
— nuo Ugnies, nuo ledų iš* 
mušimo,'jpu<^r>gyvulių kriti
mo ir mikitų nelaimių.

7) Rūpinsią įtaisyti ūki
ninkams slengvesnį pinigų 
pasiskoliuimąsi

8) Rūpinėto pigiau ir ge
riau įgyti į uktui reikalingus 
dalykus b (taftas, mašinas ir 
kitokius^prekinius).

9) Teipoėfcf° rupysis nau* 
dingiau pardiiinėti savo u- 
kio produktus.

10) Rnpinrfs geriau \ su
naudoti pieną, vilnas, linus 
ir kitus ukfo produktus.

11) Draugija, kiek galė 
dama, taisys ūkio dalykų pa
rodas.

12) Darys peržiūrėjimus 
ant vietos visokių pagerini
mų ir įtaisymų ųjerai veda
muose ūkiuose.

18) Gali skirti pinigines 
dovanas ir konkursus už ūkio 
naudingus išradimus. •

14) Gali steigti ūkio mo.

netur- 
Apie 
arty- 
drau-

sana-

valdyba

16) Gali taisyti vakarus ir 
spektaklius draugijos pini* 
gų padauginimui.

16) Rūpinsis platinti nau
dingus ūkiškus spaudinius 
(knygas, laikraščius).

17) Užei iminės ir kitokiais 
ūkini priklausančiais reika
lais.

Draugijos sąna
riai.

3. Draugijos sąnariu gali 
būti kiekvienas pilnatiesis 
gyventojas vyras ir moteris, 
kuris sutinka pildyti drau
gijos įstatymus.

4. Sąnarys priimamas į 
draugiją josios valdybos iš 
dviejų sąnarių rekomendaci
jos.

5. Draugijos sąnarys, ne
užmokėjęs per ištisus metus 
sąnarių mokesnių, skaitosi 
patsai savo noru išstojusiu 
iš draugijos.
. 6. Vietinis draugijos su
sirinkimas gali išmesti iš są
narių negerus sąnarius pagal 
valdybos nurodymą.

7. Išmestasis sąnarys, ar
ba savo noru išėjęs iš sąna
rių, neturi nė kokios teisės 
prie draugijos turtų.

8. Kiekvienas įstojantis 
sąnarys įneša į draugijos ka
są vienu kartu 3 rublius ir 
toliaus kasmėnuo po 50 kap.. 
Visuotinas susirinkimas gali 
pakelti ir pamažinti sąnarių 
mokestį.

9. Valdyba gali numažin
ti, arba visiškai panaikinti, 
sanarinius mokesnius 
tingiems sąnariams.
tai valdyba praneša 
miausiam visuotinam 
gijos susirinkimui.

10. Visi draugijos
riai turi lygias tiesas ir po 
vieną balsą, kurio negali per
duoti kitam.

Draugijos vai*
< d y b a.

11. Draugijos
renkama vieniems metams vi
suotiname draugijos susirin
kime ir susideda mažiausiai 
nors iš.7 ypatų.

12. Valdybos sanariai pa
sirenka iš savo tarpo: 1) pir
mininką, 2) pirmininko vie
tininką, 3) iždininką, 4) ra
štininką ir 3 sąnarius ir pa
siskirsto terp savęs užsiėmi
mus draugijos dalykais.

13. Valdyba veda visus 
bėgančius draugijos dalykus 
ir atsako savo turtu už nuo
stolius, padarytus draugijai 
savo . darbais, priešingais 
draugijos įstatams ir visuoti
no susirinkimo nutarimams.

14. Valdyba susirenka 
nors vieną kartą per mėnesį 
Senapylėje.

15. Valdybos posėdis skai
tosi pilnateisiu, jeigu daly
vauja nors 4 valdybos sąna
riai.

16. Visi dalykai išrišami 
paprasta balsų didžiuma; jei
gu balsai pereiskyrę lygiai, 
pirmininko balsas persveria.

17. Ant posėdžių valdy
bos vedamas protokolas, su 
valdybos sąnarių parašais.

Visuotinas su
sirinkimas.

18. Visuotinus susirinki
mus sušaukia valdyba bent 
vieną kartą į metus.

19. Pareikalavus dešimtai 
draugijos sąnarių daliai, 
valdyba privalo sušaukti ne
paprastą visuotiną susirinki 
mą.

20. Jeigu draugija ir jos 
skyriai labiau prasiplatintų, 
nepaprasti visuotini susirin
kimai gali būti pakeisti sky
rių atstovų susirinkimais.

21. Kaip turi rinkties ir 
veikti- skyrių atstovai, - nuta
ria visuotinas susirinkimas.

22. Visuotinas susirinki 

mas skaitosi pilnateisiu, jei
gu dalyvauja trečia visų 
draugijos sąnarių dalis.

23. Jeigu nesusirinktų 
reikalingas sąnarių skaičius, 
valdyba sušaukia ne vėliau 
mėnesio kitą visuotiną susi
rinkimą, kuris skaitosi pilna
teisiu, nepaisant kiek sąna
rių susirinko, apie ką drau
gijos sąnariams duodama ži
nia sanvaitė prieš susirinki-

24. Visuotino susirinkimo 
nutarimai sprendžiami papra
sta balsų didžiuma, išėmus 
klausymą apie draugijos už. 
dengimą, apie ką paminėta 
paragr. 29,

25. Visuotinas susirinki-; 
mas: a) renka valdybą, b) 
peržiūri valdybos sąnarių ir 
komisijų darbą, c) renka rei
kalingas komisijas, d) per
žiūri atskaitą, e) svarsto 
skundus aut valdybos, f) 
svarsto visus kitus klausy
mus, valdybai nepriklausan
čius.

26. Visuotinų susirinki
mų posėdžių vedami proto
kolai su valdybos sąnarių pa
rašais ir 5 draugijos sąnarių.

27. Draugija turi 
skyrius (filijas).

28. Draugija turi 
knygyną.
Draugijos užden

gimas.
29. Visuotinam susirinki

mui nutarus, draugija gali, 
būti uždengta; tam reikalin
ga, idant susirinkime daly-Į 
vautų f draugijos sąnarių ir 
nutarimas didžiumos f daly
vaujančių sąnarių.

30. Draugijos turtas po 
uždengimui, pagal nutarimą 
visuotino susirinkimo, pave
damas visuotiniems naudin
giems dalykams.

Jeigu kas turėtų reikalą 
prie Dalijai užgemazičios „Se- 
napylės Ūkininkų Draugi
jos”, tesikreipia prie J u r 
gio Mašaičio, Pabai
gų kaimo, Šunskų valsčiaus 
Senapilės pavieto, Suvalkų 
gub..

savo

savo

,V.Ž.’

Su valkų gub. lietuvių 
protestas.

Kaip iš laikraščių žinoma, 
nuo kelių dienų Petrapylėje 
prasidėjo tarybos terp mini
sterių pirmininko ir tūlų iš 
Lenkijos pakviestų žmonių, 
kurie toje taryboje gina len
kų savyvaldos reikalus. Ži
nant, kad beveik visų politi
škų partijų lenkai iš teip vadi, 
namosios „Lenkų Karalystės” 
pretenduoja, kad „lenkiškoji 
savyvalda” butų įvesta ir lie 
tuvių apgyventoje Suvalkų 
gųb., mums baugu darosi, 
kad šitos savyvaldos įvedi
mas neatgabentų drauge su 
savim į musų krašto admini
straciją ir lenkiškosios kal
bos, kuri tokiu bndu užimtų 
tik rusiškosios vietą, atneš 
dama musų tautystei nemen
ką paojų — polonizaciją. 
Šitą dalyką suprasdami, su- 
valkižkiai lietuviai Vilniuje 
gyvenantiejie, šiomis dieno
mis telegrafu išsiuntė mini
sterių kabineto pirmininkui 
sekantį protestą: 7

„Kaipo atlyginimą len
kams už suteiktą pagelbą, 
Napoleonas I, steigdamas 
Varšavos kunigaikštystę, vė
liaus, per Vienos kongresą 
Lenkų Karalyste pavardinta, 
prijungė, ant musų nelaimės, 
prie jos, ignoruodamas vieti
nius lietuvius, ir Lietuvos 
dalį, šiądieninę Suvalkų gu
berniją, ktfrioje i kiši oi kuo
ne vi&rA gyvena lietu
viai. ’ Dabar dėl derybų 
su tos „Lenkų Karaly
stės” atstovais apie įvedimą 
savyvaldos su lenkų kalba 
administracijoje, męs lietu
viai energiškai protestuoja
me prieš įvedimą lenkiškos 
savyvaldos musų, lietuvių, 

krašte su visiškai svetima 
mums lenkų kalba, ir reika
laujame, įvedant į Suvalkų 
gub. savy valdą, dėlei žmonių 
nuraminimo, įvesti tuom pa
čiu laiku į musų gubernijos 
teismą, mokyklą ir admini
straciją lietuviškąją kalbą, 
kaipo daugumos gyventojų 
kalbą.’’

Paduodami šitą protestą 
visuomenei, atkreipiame visų 
sųvalkiškių atydą į grūmo
jantį 8uv. gub. lietuvystei 
paojų ir patariame pasisku
binti ~ su panašaus turinio 
protestais, geriausia per val
sčių sueigas nutartais, siun
čiant juos Peterburgan ant 
ministerių kabineto pirmi
ninko vardo. Vyrai, ati
džiau sekite Tėvynės reika
lus! , ,V.Ž.’

IŠ AMERIKOS
Neįleidžia į Ameriką.

Atvažiavusiam į San Frau- 
ciscą maskoliškam oficieriui 
Wincbester Petro wsky už
draudė amerikoniška valdžia 
išlipti ant krantd, kadangi 
buk anarchistas esąs. Jo mo
teriai vienok daleido išlipti 
ant kranto. Petrowsky sudė
jo 11000 ir tapo paleistas.

Pakels anglių prekes.
Pennsylvauija geležinkelio 

kompanija apreiškė savo dar
bininkams, kad nuo pirmos 
dienos sausio parsieis darbi
ninkams tiek jau už anglis 
mokėti, kaip ir kitiems, ne
darbininkams tos kompani
jos. Mat geležinkelio kompa
nija yra teipgi savininkė ke
lių anglių kastynių. Iki šiol 
darbininkai mokėdavo tą pa
čią prekę, kurią moka per 
kupčiai; taigi ant metų su- 
taupindąvo apie $675000. 
Dabar vienok to jau nepada
rys., Nekvaila, mat, geležin
kelio kompanija: darbinin
kams pakėlė kelis centus al
gas, o nuo jų dabar gal dau
giau atsitūps. Ot iFfaialonė!

Paskendo 126 žmonės. ,
Sulyg neseniai išduotos 

statistikos paskendo ant di
džiųjų ežerų Suvien. Valst. 
per Šiuos metus 126 ypatos;. 
1905 metuose gi 215. [ 38 y J 
patos nukrito nuo jaivo, 151 
ypatų įkrito į laivų tavorųi 
ruimą ir užsimušė, 11 ypatų 
pasimirė nuo susižeidimų 
laike darbo; 2 ypatos pasida
rė sau galą; 42 ypatos pa
skendo susidaužius laivams, o 
5 pražuvo susimušant laivams.

Didžiausias ant svieto 
refraktorius.

Didžiausias refraktorius 
ant svieto bus Kalifornijos 
observatorijoj ant Mount 
Wilson. Diametras refrak- 
toriaus atvaros bus 2| metro, 
taigi antra tiek didesnis už 
refraktorių žinomos Yerkes 
observatorijos. Refraktorių 
vartos daugiau prie tirinėji- 
mo saulės. Pinigus dirbimui 
refraktoriaus duoda turtin
gas amerikonas J. D. Hooker. 
Užžiurėtojumi naujos obser
vatorijos -bus gerai žinomas 
astronomas G. Hale. *

Nevažiuos į San Francisco.
Iš Honolulu praneša, kad 

tenaitinis japoniškas konsu
line pasakęs, jog japoniškas 
kariškas laivynas nevažiuos į 
San Franciscą. Mat Japonija 
pasibijojo, kad laivyną toki 
pat nelaimė neužtiktų, kaip 
užtiko laivą „Maine”.

Lynčavo.
A NEAPOLIS, Md. 21

gruodžio išvilko 60

užpuolęs ant baltos mo



u melagyste nueisi - -bet
negryši.

Garsiojo apaštalo Dowie 
,, karalystė” pasibaigė gyve
nus. Pereitą seredos dieną 
teismas perkratinėjo sanly- nų liko be pastogės. Ugnies
gas, kuriose yra griūvanti 
karalystė ir atrado, kad bu
tinei reikia viską per licita- 
ciją parduoti, kadangi visas 
miestelis subankrutijo, o 
žmonės, įdėję savus pinigus 
į miestelį (arba, geriau sa
kant, į apaštalo , ,Elijošiaus 
II” kišenius, kuris juos su 
,,aniuelai^ praleido), kenčia 
didžiausį skurdą. Advoka
tas John E. Rately apreiškė, 
kad kasdien apturi daugybę 
laiškų, kuriuose gyventojai 
Zion City meldžia, kad kuo- 
greičiausiai darytų rodą, ka
dangi besiartinanti žiema 
juos prie bado stumia. Užtai, 
norėdamas teismas neper
žengti tiesas žmonijos, turės 
būtinai viją karalystę par
duoti.^—Per daugelį metų sekė 
apaštalą jo avelės, kadangi 
jis mokėjo daryti,, stebuklus” 
su avelių pinigais. * Bet ir 
stebuklingumas ne amžinas. 
Šiądien kenčia apaštalas ir 
jo avelės didžiausį skurdą. 
Tokie, mat, likimas—kvailių.

Paminklas IngersollTii.
Iš New Yorko praneša, kad 

skulptorius Fr. E. Trieber iš 
Peoria, III., padarė jau mo
delį paminklui laisvamaniui 
Robertui G. Ingersoll’ui. Pa
minklas busiąs ateinantį pa
vasarį atlietas, o 21 d. liepos, 
mirimo dienoj IngersoH’io, 
atidengtas. Paminklas stovės 
Glen Oak parke, Peorijoj.

Išplėšė banką.
Fei^city, Ohio. 19 čk gruo

džio išpiešė čia Citizens ban
ką. Plėšikai^ pagrėbę $300, 
pabėgo. Banke buvo suvirs 
$10,000, bet tuos nespėjo 
plėšikai pagriebti.

Pabėgo iš kalėjimo.
Cincinnati, Ohio... 23 d. 

gruodžio pabėgo iš Hamilton 
kalėjimo 9 kaliniai, h'arpę 
pabėgusių yra ir sunkiai pra
sikaltę žmonės, z

Prekystė auga.
Sulyg statistikos, išleistos 

Washingtone apie prekystą 
Suv. Valstijų su Porto-.Rico, 
užaugo prekystė nuo $4,000 
000 1897 metų ant $40,000,000 
šio meto.

Importavo už $50,000,000 
kaučiuko.

Sulyg statistikos Suv. Vai. 
vaizbos ir pramonės skyriaus, 
importavo Suv. Vai. per 1905 
metus už 50,000,000 doliarių 
kaučiuko.

Expliodavo laivas.
VlCKSBURG. Miss. 19 d. 

gruodžio ezpliodavo čia lai
vas ,,W. T. Scbvil”. Kiek 
išviso žmonių pražuvo, tikrai 
nežinia, mena kad nedaugiau 
kaip 16 ypatų.

Nelaimės ant geležinkelių
Spokane, Wash. Susimušė 

ties čia lokomotyvą su tavo- 
riniu trukiu Great Northern 
geležinkelio. Kurentojas 
Paul Schuppert, ir stabdy- 
tojas Guy Sąlisbury tapo už
mušti; lokomotyvos vedėjas 
Hovrard tapo mirtinai sužei
stas, o kurentojas Hanson 
apiplikytas.

St. Paul, Minn. Susimu
šė ties Enderlin, N. D. pasa- 
žierinis trūkis Minuiapolis 
St. PajįJ <fc South Ste. Marle 
geležinkelio su Jokomotyva, 
prie ko 10 ypatų likosi už
mušta, £ mirtinai ir 25 sun
kiai sužaisti. Susimušimas 
įvyko pertai, kad pasažieri- 
nis trūkis net ant dviejų va
landų buvo pasivėlinęs! Po 
susimušimui užsidegė trūkio 
Vagonai.

Gaisrai.
’ Butler, Pa. Sudegs čia, 
20 d. gruodžio, daugelis na
mų. Viena, 56 metų sena, 
moteris sudegė, o 60 šeimy- 

padarytą nuostolių apskaito 
ant $10,000. Ugnis užgimė 
nuo expliozijos aliejaus bose
lio, kurį moteris į pečių įmetė.

Necogedchez, Tek. Užsi
degė čia 23 d. gruodžio, na
mas F. A. Blouut’o. Nosto- 
iio ugnis padarė ant $300,000 
mažiausiai.

Explio»ijos.
Stone City, Kans. ex- 

pliodavo o.anglių kastynėse 
Fidelity Coal Co. No. 1 pen
kios bačkos parako. Eiplio- 
zijos tapo du angliakasiai už
mušti ir penkiolika sužeisti.

■===—^

IS DARBO LAOKO.
T New, York. Lokomo

tyvų kūrentajame Long Is- 
land geležinkelių kompanijos 
tapo pakeltas algos ant 12 
nuošimčių. Teipgi pakėlė 
algas ir lokomotyvų vedė
jams; trumpesnių darbo va
landų Kompanija visgi neįve
dė.

T New, York. Kaip ro
dos, įvyks čia streikas 3000 
darbininkų, dirbančių gele
žinkelių stočių krautuvėse. 
Darbininkai reikalauja pa
kėlimo algų ant 5 c už darbo 
valandą, kuomet kompanijos 
prižadėjo tiktai 4c.

New York. 3000 kon
duktorių ir kiti darbininkai 
Delaware, Lackawanna & 
Western, Centralinio geležiu 
kelio New Jersey, Lehigh 
Valley, Baltimore <fc Ohio ir 
Erie geležinkelių kompanijų 
rengiasi pamesti darbą. Dar
bininkai reikalauja pakėlimo 
algų ant 5 c. centų už valan- 
dą, o kompanijos duoda tik
tai 4 c.

•Į New, York. Urėdinin- 
kai Long Island geležinkelio 
pasirašė rpo kontraktu, kad 
darbininkams pakels algas 
ant 3|—4| centų už darbo va
landą. Tokiu budu išstojo 
minėta geležinkelio kompa
nija iš susivienyjimo kitų li
nijų, kurios perdavė darbi
ninkų reikalavimus—5c dau
giau už darbo valandą, — 
santaikos teismui..

•Į[ SCHENECTADY, N. Y. 
Streikas General Electric 
kompanijos darbininkų pasi
baigė ir visi darbininkai sų- 
gryžo prie darbo. Streikas 
buvo užtai iššauktas, kad 
kompanija atsakė tris piešė
jus. Streiką išlaimėjo kom
panija, nes atstatytų piešėjų 
nepriimsdarban.

UKTOVIAI AMERIKOJ.
Iš Riverton, 111. .

Lietuvių čia pusėtinas bū
relis. Visi dirba anglių ka- 
styninėse, darbai eina neblo
giausiai ir lietuvių susiprati
mas po biskį kyla. 9 d. gruo
džio parengė čia S. L. A. 135 
kuopa viešą susirinkimą su 
prakalbomis. Salėje prisi
rinko pusėtinas būrelis lietu
vių, buvo teipgi ir moterų ir 
merginų. Susirinkimą ati
darė pirmsėdis J. Bataitis 
paaiškindamas kokiam tik
slui susirinkimas šauktas; ir 
perstatė pirmutinį kalbėtoją 
S. Katkevičia iš Springfield, 
III. Kalbėtojas aiškino apie 
Susivienyjimo L. A. siekius 
ir koki nauda iš prigulėjimo 
prie jo. Klausytojai dėka- 
vojo kalbėtojui gausiu delnų 
plojimu. Antras kalbėtojas 
buvo J. Zvingilas iš Spring
field. Jisai plačiai aiškino 
vargingą padėjimą musų bro
lių Lietuvoje ir kaip Jie nesi-

Šitas nurodė

gaili savo gyvasties už laisvę 
žmonijos. Toliau kalbėjo 
apie socijalizma, aiškino jo 
siekius fr nauuą. Nurodė 
kaip turčiai—kapitalistai en
gia vargšus.ir ragino atiduo
ti laike rinkimų savo balsą 
vien už socijalistus, kurie ne- 
parsiduos kapitalistams, bet 
rūpinsis apie darbininkų ge
rovę. Toliau kalbėdamas, 
priminė, kaip caras su savo 
bernais suorganizavo juodąją 
šimtinę it visus žmonių kori
kus, kurie musų brolius kan
kina. Liepė dėti aukas pa- 
šelpai už Lietuvos ir žmonių 
laisvę kovojančių. Ant ko 
žmonės išviso $10.80 sudė
jo (aukautojų vardai pagar
sinti kitoj vietoj. Rd.). P.2. 
kalba teip gi susirinkusiems 
labai patiko. Trečias kalbė
tojas buvo D. Kaspark iš 
Springfield.
naudingumą skaityti naudin
gas knygaa ir ragino kiekvie. 
ną vyrą ir moterę kuodau- 
giausiai griebtis už skaity
me, nes tas yra vienatinis ke
lias apsišvietimo. Toliau 
kalbėdamas kliudė ir senovės 
lietuvių gyvenimą, teipgi ko
vą su kryžeiviais ir, ant galo, 
kaip dvasiškija musų tautą 
nupuldė ir dabar dar puldo. 
Teipgi liepė nesigailėti centų 
pašelpimui kovojančių už 
žmonių laisvę. — Reikia čia 
dar priminti, kad. atsirado 
vienas carbernis, kuris sten
gėsi žmonis nuo aukavimo 
atkalbinėti, vienok beveik 
niekas jo nepaklausė.

Buvo teipgi pirma surink
ta aukų revoliucijos reika
lams pas M. Petkų $2.05, 
kuriuos pinigus kartu pri- 
siunčiame. Teipgi keletas 
draugų atsiminė ir sergan
čio raštininko ir sudėjo jo 
pašelpai $1.50. Revoliuci
jos aukos skirtos L. 8. D. P. 
Aukautojams ištariu širdin
gą ačiū.

V. Miežaitis.

Iš Worcester, Mass.
Vietinė L.8. P. A. 40 kuopa 

parengė čia 16 d. gruodžio 
prakalbas su dekliamacijoms. 
Žmonių susirinko pusėtinas 
būrelis ir užsilaikė gana ra
miai. Kąlbėtojum buvo drau
gas Žagaras, eiles dekliama- 
vo du vaikinai: M. Dusiavi- 
čius ir J. Baltušis. Kalbėto
jas nurodė savo kalboje sun
kų padėjimą musų brolių tė
vynėje ir netikusį kapitali
stišką surėdymą čionai. Teip
gi užmanė parinkti aukų tė
vynės reikalams. Ir perėjus 
vaikinams su mer/inoms per 
salę, tapo surinkta aukų 17 
dol. su centais. Vienok kokiai 
partijai paskyrė aukas, neži
nia, nes nebuvo susisukusių 
klausta (męs-gi manome, kad 
nebuvo nė reikalo susirinku
sių klausti, nes ir pats rengė
jai, be abejonės, gerai žino 
kam pinigus duoti. Rd.) Bu
vo teipgi ir ant prakalbų 4 d. 
lapkričio aukų surinkta, ro
dos, apie 28 dol. su centais, 
bet ir tas dar nenusiųstas jo
kiai partijai. (Jeigu-gi teip 
ištiesų butų, tai čia yra kokia 
nors svarbi yiežastis, nelei
džianti aukas pasiųsti, vienok 
męs tikime, kad L. 8. P. kuo
pa nelaikys pinigus pas save, 
bet priduos ten kur rei
kia. Rd.) Aukavęs.

Iš Jersey City, N. J.
Po ilgam ir sunkiam mie

gui pabudo ir čianykščiai lie
tuviai. 29 d. lapkričio pa
rengė čia D. L. K. Algirdo 
dr-stė prakalbas, ant kurių 
surinko revoliucijos naudai 
20 dol. aukų (kur aukos ir 
kam paskirtos? Rd.). 2 d. 
gruodžio susitvėrė čia kuopa 
L. S. P. A. Prie kuopos pri
sirašė ketutioliką sąnarių, 
bet yra viltis, kad laikui bė
gant skaitline pasidaugins. - T .
Teipgi susitvėrė čia ir ,,RU" o suprantančiu^ žmonis nuo

:m< yra didės- 
pamatis , ,2.”

tos” dainininku choras. 
Choras yrK^Mšytas, vadovu 
jo yra J. Nbim&ktas, kuris 
nesigaili nė spėkflĮi nė triūso 
bemokydamas ctiorą dykai. 
Prie choro priguli maž-daug 
30 ypatų. . Skambėjimas mu
sų dainų na vfeno krūtinėj 
sužadins meilę tėvynės ir pri
kels iš miego. e

J. Amerikietis 
/ Iš Philadfelpliijos, Pa.

Męs, Ukėsų Kliubas, jau
čiamės! neteisingai apšmeižti 
,,Žvaigždės” korespondento, 
47 nr po aųtgalviu ,,Nepasi
sekė socijajistąms.” Kore
spondentas, Antanas iš Nau
miesčio, plačiai apsilenkė su 
teisybe. . Teisybė nuėjo 
triumfuodama tiesiu keliu, 
o korespondentas pasuko 
šuntakiu. Korespondentas 
sako, kad pasekmės buvo, 
mažos, vienok, jeigu butų 
korespondentas arčiau prisi
žiūrėjęs, tai, be abejonės, 
butų pamatęs, kad pasekmės 
buvo gana didelės, nes Kliu
bas surinko suvirš 70 dol., o 
šimtai atsilankiusių išgirdo 
žodį teisybės, kurį nė šimtą 
metų bažnyčias lankydami 
nebūtų išgirdę. Nors tos 
vienos prakalbos ir nepada
rys iš karto, klausytojus ge
rais, suprantančiais lietu
viais, vienok turės nors mažą 
supratimą apie siekius, teip 
labai kunigų niekinamų, 
tautiečių. Bet didesni dalis 
jų atsilankyą antru ir trečiu 
kartu ant pąnašių prakalbų, 
ir su laiku stosis padoriais 
sanariaia draugijos.

Taigi p; 
nės negu 
koresponderitas gali užtėmy- 
ti. Programas bhvo kliubų 
kuogeriausiih išdirbtas ir iš
pildytas su gerinusiu užga- 
nėdinimu slftitftikusių. Da
lykas vien tas, kMd pasižadė
ję kunigai būti1 kalbėtojais, 
kliubus suvftidj$ Tvarkos 
teipgi niekak gėlesnės nega
lėjo reikalauti, tegul tik bū
na tokia tvarka ant kunigų 
rengiamų prakalbų, o ypač 
ant teatrų!

Bagočiaus kalba žmonėms 
labai patiko, ir susirinkusie- 
jie jautėsi užganėdinti. Kas- 
link iš vadinimo girtuokliais 
ir išdavikais, tai, be abejo
nės, jautėsi tuom tie užgauti, 
kurie tokiais ištikrųjų yfa, 
neesančius tokiais tas neuž
gavo. Žinoma, jeigu p. B. 
kalba patiktų tai tuo- 
mi jaustųsi p. B. užgautu, 
nes juk kiekvienas gerai pa
žysta „Z.” taktiką ir jos sie
kius.
,P. Žagarui kalbant jokių 

murmėjimų nebuvo. Nera
mumą padarė tiktai vienas 
kunigėlis, kuriam besėdint 
pasidarė perkaršta ir spruko 
laukan, nežiūrėdamas, kad 
ant tako daugelis moterų 
stovėjo. Taigi, kaslink to, 
tai guodotinas koresponden
tas turi už neramumą kaltin
ti kunigėlį, kuris dar iki 
šiol neišmoko nė tiek kaip 
susirinkime reikia apsieiti. 
Vienok kunigėlį nesekė nė 
vienas paraptjonas, kas aiš 
kiai parodu 40ad prakal
bos žmonėms patiko.

Kaslink priešų p. Z. ir p. 
B., tai turime pasakyti, kad 
jie juos neskiria į dvi parti- 
ji, jiems vistieki ar caras ar 
kunigas; jiemsicpeapėina ko
kios išžiurofc jų i;ir žmonijos 
gerovės priešai,»ar tai Dievo 
įpėdinis ar lapę Stalas, jeigu 
jis yra žmopių^laisvės ir ge
rovės priešintai su juom 
jie ir kovoja^ Ji a neaplenks 
ilgaskverni^^afančių blogus 
darbus, bet vjeiir jų juodus 
darbus išrodįnės. Bereika
lingai niekina dirban
čius už geręv^ žmonijos žmo
nis, save pasistatydama už
tarytoja Lietuvos. Lai gam
ta mus apsaugoja nuo maro,

tokių geradarių. Gana ilgai 
jau nešiojome retežius, nu
kaltus visokių ,,geradarių”, 
niauriais prietarais ir monats 
nupuldė tie , geradariai” 
musų kultūrą, dailą ir tau
tos garbę. Vien tie gerada
riai, prisidengę Nazariečio 
vardu, atidavė mus į vergy
stę lenkų ir maskolių. Bet 
jau trūksta retežiai, jau jie 
dįla ir juos nesuraišios dau
giau ,,2.” Užteko mums 
,,2.” geradarysčiųTpatyrėme 
jų gardumą ir bangiau jų 
nenorime.

Ukėsų Kliubas.

————i 

kovą su svetimais ga va lai s 
laike rinkimo atstovų į du
rną!

Kas ne lietu vys, kas lie- 
tuvys lenko, ar puslenkio 
kailyje,lai sau keliauja į Len
kiją atstovystės jieškoti, o ne 
Vilniaus rėdyboje lietuvių 
tarpe, Vilnius ir Vilniaus rė- 
dyba, tai Lietuvos širdis, to- 
dėlei ir tik lietuviai privalo 
čionai lietuviškai viešpatauti 
ir durnoje savuosius reikalus 
Įgaliotiniems lietuviams rū
pintis pavesti.

Pasitikime, kad musų bal
sas suras atbalsį Jūsų širdy
se ir pasistengsite visomis 
spėkomis į Durnos atstovus 
rinkti tik tyrus Lietuvius, už 
ką ęs Jums kovojantiems 
už brangios Tėvynės Lietuvos 
gerovę busime labai dėkingi.

Pasiliekame su guodone 
Lietuviška Dvaeiškija,

ir Lietuviška Visuomenė. 
New England’o Amerikoje.

Chicagiečiai! Terptautinis 
koncertas!

„Nuo tos valandos tavo gyvenimo 
tikslas bus— Teisybe; — tavo troški
mu, — Rojus; c tavo Meilė prigulės 
vargdieniams visofpasaulio". . .

• Lagerio/.

Yra parengtas terptautinis 
koncertas 4 kp. L. 8. P. A., 
Naujų Metų dienoje (I Sau
sio) 1907m., Freiheit Turner 
salėje, 8417-8421 8o. Halsted 
St., tarpe 34 ir 35 ui., prasi
dės 3 vai. pc pietų.

Tai bus pirmutinis terptau
tinis koncertas, kuriame da
lyvaus: anglai, vokiečiai, 
gudai, lenkai, latviai ir kiti. 
Bus sakytos kalbos, lietuvi
škai, angliškai, lenkiškai ir 
maskoliškai, teipgi dainos, 
vokiškai, latviškai ir lietu
viškas kvartetas, sakys ino- 
noliogą ir dekliamacijas. Vi
sas pelnas nuo koncerto eis 
propagandai socijalUmm

Tautos sūnus ir dukterys! 
Nepraleiskite šios progos, 
nes ant šio koncerto bus vis
kas atlikta teip, kaip retai 
kur - atsitaiko; išgirsit 
puikias dainas ir prakalbas, 
galėsit daug, daug ko gero 
pasimokyti.

Širdingai kviečiame visus 
prijaučiančius šventai laisvei, 
gerovei ir labui ^nuvargintos 
žmonijos. '

Komitetas.

Tėvynės reikaluose.
Talpiname čia atsišaukimą 

lietuviškos dvasiškijoa^ir lie
tuviškos visuomenės į Vil
niaus gub. lietuvius, kad.rin- 
ktų dumon savo atstovą lietu
vį, o ne lenką. Skaitytojai 
malonės iškirpę atsišaukimą 
pasiųsti savo giminėms. v
Atsišaukimas Amerikos 
Lietuvių Į savo Brolius 
. Vilniaus Rėdybos.

Brangus Broliai Lie
tuviai Vilniečiai!

Męs amerikiečiai lietu
viai, ypatingai iš Vilniaus 
rėdybos dėliai meilės Dievo 
ir brangios mums visiems tė
vynės Lietuvos, šiuomi šau
kiamės prie jūsų,, kad prie 
busiančių rinkimų atstovų 
į antrą Durną ruoštu mėtės 
visi; kad Jus vilniečiu 800,000 
tyrų lietuvių-valstiečių ir 
darbininkų, nerinktumete at
stovų Durną, dvasia ir kal
ba, kaip pastarųjų laikų, 
lenkų ir išsitautėjusių lietu
vių, kad ir jie butų dvasi- 
škiejie, tečiaus balsuokite 
vien tik už atstovus grynus 
lietuvius, kurie durnoje gin
tų reikalus ne didžiažemių ir 
ponų dvarininkų, žinoma 
lenkų, tik jūsų pačių reika 
lūs: ekonomiškus (žemės) 
ir kulturiškus(apšvietos lietu
viškoje dvasioje ir kalboje).

Prie rinkimų atstovų į du
rną tiesiai ir aiškiai pareika
laukite nuo kandidatų: ar jie 
beėsa tikrais lietuviais ir ar 
prižada jūsų reikalus daboti 
ir įinti, visiškai nepaisant, 
ką pasakys jums jūsų apga
vikai lenkomauai: teip avie- 
tiškiejie, kaip ir dvasiškiejie, 
kurie jus iki šiam laikui per 
keturis šimtmečius poloniza
vo ir verguvėje dėl savo nau-

Vyrai: Lietuviai! į kovą! į 

dien auga tas medis vien Chl.( 
nuošė ir Japonijoj, kaip kur 
ir kvietkų auginyčiose, bet 
suakmenėjusias liekanas to 
medžio atranda ir Grenlandi
joj, mioceno sluogsniudee. 
Lapai to medžio išrodo maž-, 
daug kaip išilgai perplautos 
triubelės arba leikos su iš
kąstu viršutiniu šonu.

Beveik iki pabaigai rugsė
jo mėnesio buvo visų medžių 
lapai žali. Išimtinių medžių 
neminėsime. Eisime prie 
klausimo: kokia užduotis tų' 
lapų? Svarbiausia užduotis 
lapų yra: iš orinės angliarūg
šties ištraukti krakmolinę 
medegą, teip vadinamą amy- 
lura, iš kurio ir kitų, vande
nyj praskiedamų * medegų, 
visas augmens kūnas subu
davotas. Nežaliuojančios me
džio dalys negali visiškai to 
padaryti. Šitą privedėme 
vien dėlto, kad parodyti, ko
ki svarbi užduotis lapų ir 
kad medis be lapų arba su 
nudžiovusiais lapais negali 
augti. Pageltimas lapų rei< 
škia medžiui tą patį ką ir my-; 
ris. Bet jeigu dar tuomet ( 
medis šeip teip auga, tai at
sitinka vien ant kaštų lapų 
sukrautos maistingos mede- 
gos. Vienok kad tokiu bu
du kuoilgiausiai medį nuo; 
apmirimo išgelbėti, turi me-f 
dis visas maistingas medegas 
iš gelstančių lapų ištraukti 
ir jas kamiene pakavoti: me
dis ištraukia iš lapų vieną ce
lę po kitai ir sukrauna jaa 
kamiene. Ypatingai tą dar- i 
bą daro medis su žalumu la-į 
pų. Jeigu gi parimtume i 
mikroskopą ir pažiūrėtume 
per jį į lapą, tai pamatytu
me, kad ne vien lapo celės 
yra žalios, bet teipgi ir ma- 
žiejie kūneliai, plaukiojanti 
po ruimelius; kūneliai tie pa
lengvėle, bet nuolatai plauki
nėj a aplink celę, kartais per
maino savo plaukimo linkmę,, 
sugryžta ir kiton pusėn plau-^ 
kia, lyginai koki gyvi su* 
tvėrimėliai. Greitumas k u* 
nelių besikrutinime teip gi 
nelygus kiekvienoj celėj. 
Netėmijusiam į tokius dar
bus gamtos, išrodis tas labai 
keistu, ypač užtai, kad kū
neliai vaikščioja be išdavimo 
jokio balso, be jokio barškė
jimo. Mat musų jausmai 
jau teip išsidirbo, kad pasi- 
krutinimus be balso išdavi
mo negalima apimti, pasiro
do mums negalimais. Bet ka
da apmąstysime ipažumą tų 
kūnelių, tąsyk, be abejonės, 
pamesime nuomonę apie bal
so išdavimą. Vienok apie 
pačios celės subudavojimą* 
nekalbėsime čia daugiau, ka
dangi ne čia vieta. Tiek ga
lima pasakyti, kad žalieji© 
kraujiniai kūneliai, teip va-< 
dinąmas chlorophyllius, ne-, 
gali Čielas iš celės prasišalin- j 
ti. Užtai dirba augmuo kai-' 
pi protingas gyvūnas: aug
muo išdėsto lapų žalumą ir 
tokiu budu ištraukia iš celių 
visas medegas, galimas su
vartoti augime, suneša me
degas į šakas arba kamieną 
ir uždaro kaipi aruode. Ypa- 
tingai didelę atidą atkreipia' 
augmens ant žieminių bum- 
burų, kiurių užduotis saugo
ti ateinančių metiį lapų die- , 
gus arba sėklas.

Taigi, lapuose nieko aug
meniu! naudingo nelieka, i 
lieka vien bevertingas aug
meniu! datuotas skystimas, 
kuris teip giežiai dailina gi
rias rudenio mete. Lapų par- 
va paeina visuose atvejuose 
nuo išdėstyto lapų žalumo, j 
prie ko lošia svarbią rolę rų-! 
šis medžio, ilgesnė ar trum
pesne kova su myriu, oras iri 
maž-daug žemė, kurioje me-1 
dis auga. Paveikslan, jeigu 
būva rūgščių, tai įgauna la
pai, k. t kliavo, geltoną 
parvą, kuriems, apšvietus, 
galima priduoti auksiniai 
bronzinę parvą. Gal būti tai

Pageltimas ir kritimas 
lapą.

Nors tiesa, apie tą dalyką 
jau beveik ir pervėlu butų 
rašyti kadangi jau dabar žie
ma, o ne ruduo, bet visgi, 
rodos, nebus pro šalį dažino- 
jus, kas gimdo tuos įdomius 
apsireiškimus. Pirmiausiai 
užeina klausymas, kas pada
ro vienus lapus raudonais, 
gelsvais, o kiti liekasi per 
visą metą žaliais, paveiždan, 
aglės, pušys, bet tropiškose 
šalyse būva ir lapuotiejie me
džiai per visą metą žaliais. 
Antras klausimas yra: kodėl 
lapai krinti nuo medžių?

Kaip namas subudavotas 
iš plytų, lyginai teip pat iš 
plytų subudavoti ir augmens, 
gyvuliai ir žmonės. Bet, ži
noma, tas plytos visai kito
kio pavidalo, negu naudoja
mos prie namų budavojimo. 
Plytos, iš kurių subudavotas 
augmenų kūnas, yra tuščia
vidurės, vienok, nevisai tuš
čios; vidurys pripildytas vie
nomis ar kitomis maistinėmis 
medegomis. Plytų ruimėliai 
vadinasi celėmis, kurios yra 
mažiausiais savivaldiškais 
kūneliais, iš kurių susideda 
augmenų ir gyvūnų kūnai. 
Dalys šitų celių gali kožnam 
laike viena su k|a susivieny
ti pereidamosper celių sienas 
arba su pagelba kitų ypatin
gų prietaisų celių sienose.- 
Vienok kad ypatingos maisti
nės dalys galėtų greičiau per 
visą augmens kūną pereiti, 
gamta sutvėrė, apart celių, 
orinius ir vandeninius kana
lus augmenų kūnuose. To
kiu budu susideda augmens 
iš trijų pamatinių dalių, tai
gi, iš celių ir dviejų rūšių 
kanalų, iš tokių pamatinių 
dalių susideda teipgi ir visi 
gyvūnai. Taigi, kaslink ply
tų, susideda visi augmenys 
ir gyvūnai iš vienokių, skir
tumo tame nieko nėra: pa
matas jų visų yra celė. Vie
nok ruimelius turime persi - 
statyti sau labai mažus. Ply
tas ir kanalus, iš kurių aug
mens susideda, galima ge
riausiai matyti ant lapuotų
jų medžių lapų., Išsišakojo-’ 
stos gyslos yra abiejų rūšių 
kanalai, o .žalumas tarpe gy
slų — celių medega.• Lapį- 
nių kanalų užduotimi yra: 
maistines medegas ten nune
šti, į kur jos reikalingos; 
taigi, užduotis lygi kraujo 
gysloms gyvūnų kūnuose. 
Gyslos arba kanalai visų la
puotųjų medžių lapų yta su
sipynę vienas su kitu, susirf- 
šę, suaugę, išėmimas yra vien 
pas lapus medžio: G i n g ko 
biloba ir Salisbu- 
ria adiantifolia. 
Gingko biloba yra labai įdo
mus medis ir mokslinčiai 
tvirtina, kad tas yra perėji
mo sąnarys nuo spygliuočių 
ant lapuotųjų medžių. Šią-



tą dalyką išaiškinti, turime 
griebtis už mokslo paveldėji
mo arba persinešimo papro
čių nuo gentkartės ant gent- 
kartės, kuom, vienok, čia ne- 
užsiimsime; .privedame vien 
apsireiškimo faktą.
t Žmonių priežodis sako: 
„Kur maita, ten renkasi ir 
varnos”. Priežodis, tiesa, 
tankiai vartojamas privedi
me, bet čia galime jį tikroje 
reikšmėj prie lapų pritaikyti. 
Tiesa, prie nukritusių lapų 
nesirenka varnos, bet yra ki
ti sutvėrimai, kurie tam at
sako, kurie įnaitinasi lapų 
maita. Tais sutvėrimais yra 
sliekai. Sliekai įtraukia į 
savo urvus vieną lapą po ki
tam, męs, žinoma, tą nepa- 
tėmijame, nes męs, tiesą sa
kant, akli, nematome gam
tos gražių darbų, praeiname 
pro tuos darbus nė nepamą- 
stę. Sliekai, vienok, atsily
gina augmenims, nes iš jų 
mėšlų būva geriausia žemė 
augmenims, geriausias mai
stas. Taigi, tokiu budu mė
šluojąs! giria visai be žmo
gaus pagelbos, ko daugumas 
iš musų nė nepatėmijame.

Tokiu budu galėtume pa
vadintu 
gražulį 
piuėmis, 

i pragaištingumą viso svieto! 
O tuom ištiesų, juk ir vadi
na kiekvienas rudeninis pau
kštelis ir žmogus. Vienok 
musų liūdnos mąstys turi sa
vyje ir šiokį tokį palinksmi
nimą: nevienas iš musų de
da kasdieiP'graban visokias 
mažas ir dideles viltis. Už
tai pritinka kiekvienam grau
denimas: Dirbk! Gelbėk" 
ką išgelbėti gali! Užtai te
gul gyvena kiekvienas teip, 
kad jam mirus nors mažas 
žmonių skaitlius tikrai jo gai
lėtųsi ir giedami galėtų iš
tarti, kad tas žmogus dirbo 
žmonijai arba idealui. Kas 
reiškia tą patį, kaip sakytu
me: žmogus buvo naudinga 
celė prie medžio žmonijos. 
Nors ta celė ir turėjo žūti ly
ginai kaip ir visos kitos ce
lės, vienok jos , darbas, jos 
sėkla nežuvo, bet dygsta ir 
žaliuoja gentkartėse. Skir
tumo tame nėra, ar žmogus 
greitai, kaip lapai, arba vė
lai, lyginai medžio šaknys, 
į žemę persimaino. Svarbiau-^ 
sias dalykas tame, kad žmo
gus gyvendamas padarytų 
naudą visomėneąĮ* Nes ar yra 
ant svieto kas nors gražesnio, 
dailesnio už jausmą gyventi 
ir būti naudingu kitiems? Už
tai netęskite, pradėkite 
darbą šiądien.

. kosi senovės pasaka apie me
dį, norintį įgyti auksinius 
lapus, prie,kHavo. Atitrau
kimas žalumo iš lapų atsitin
ka pas visus lapus lapuotųjų 
medžių vienaip, būtent, ža
lumas pirmiausiai atitraukia
mas nuo arčiausiai prie gy- 

' slų esančių daliųTpas para- 
leliškai gysluotą, nervinį 
medį, Gingko biloba, žalu- 
mas^ati t raukiamas paraleliš- 
kai lapų kraštų, taigi, gel- 
timas prasideda ne pagal gy
slas, bet nuo lapo kraštų. 
Kaslink lapų pageltimo, tai 
ir tame pasielgia medžiai sa
votiškai. Vieni medžiai iš
traukia žalumą visiškai iš la
pų’, arba tiktai iš dalies, kuo
met kiti visiškai žalumo ne
traukia, bet leidžia pražūti. 
Bet kaip ten su tuom nebūtų, 
visgi ateina ’laikas, kuriame 
lapai jau nereikalingi med
žiui tammetiniame gyvenime. 
Tuomet lapai vien padailina 
savo yvairiomis parvomis ru- 
denio meto girią ir palink

smina žmogų šlamščiu užimu.
Vienok, ant galo, atlikę sa
vo užduotį, vienas po kitam 

► skiriasi su šiuora svietu, 
. Įkrinta ir persikeičia į tą, iš 
kurio užaugo — į žemę.

Klausymas dabar: kas 
gimdo lapų kritimą? Vėjas. 
Teip, bet kodėl nekrito lapai 

r- tuomet, kada buvo jaunystes' 
dienose, kada žaliavo, juk ir 
tuomet putė vėjas? Taigi tą 
išaiškysime Čia kiek geriau. 
Artinanties rudenio metui 
pasidaro tarpe šakutės ir lapo 
stiebelio (ten kur lapo stie
belis prie šakutės laikosi),sto
ra, kieta siena arba oda, ku
ri laikui bėgant visai lapą 
nuo šakelės atskiria. Pasek
mė to būva: maistas neįeina 
daugiau iš medžio į lapą ir 
lapas turi vysti, džiūti, o ant 
galo nulaužia jį rudenio vė
jai is. Beto besidarančioji 
siena išsigaubia priešingai la
po stiebelio įlinkimui, kas 
padidina^ netvirtumą; prie to 
prisideda dar ir rudenio ly
tus ir nuo to liekasi lapas' 

. nuo medžio atskirtas. Kei
stas vienok tas dalykas, kad 
daugumas lapų per visą žie
mą ant medžio išbūva. Ne
vienam teko matyti Lietuvoj 
ir, be abejones, čia Ameri
koj. Priežastys to būva ši
tos: lapų stiebelis suauga ra
gine oda su šakelės galūne, 
bet tas atsitinka vien tuomet, 
kada laike lapų kritimo btiva 
oras labai sausas, kada nebū
va lytų. Pirmutinis, lapus 
numetąs medis yra, kaip dau- 
gumas iš musų žino, liepa, 
vienok atsitaiko matyti, kad 
kaip kurios liepos net per 
žiemą arba iki vėlam rude
niui lapus palaiko, kuomet 
kiti jau seniai lapų pnošalo 
neteko. Palaikymu lapų per 
žiemą ypatingai atsižymi ar- 
žuolai. Ne vienas aržuolas 
puošia per žiemą gelsvais la
pais Lietuvos girias; o su- 
džiuvusių lapų užimu pada- 
ro meliodiją priimnesnia, 
smagesnis, permaino mono
toniškumą. Vienok numeti
mas ar palaikymas lapų taip
gi priguli ir nuo medžių at
mainos; nuo to paties prigu
li ir lapų parva; paveizdan, 
vieni aržuolai turi per žiemą 
raudonus lapus, kuomet ki
ti didžiuojasi gelsvais.

Musų kraštuose, Lietuvoj 
ir Čia Amerikoj, numeta visi 
lapuotiejie medžiai lapus ru
denyj, kas kita vienok tuose 
kraštuose, kur nėra žiemos, 
bet vien vasara ir lytų metai. 
Tuose kraštuose nesipuošia 
girios gelsvomis drapanomis, 
ir lapų kritimo negirdėti. 
Išėmimas vien būva su tais 
medžiais, kurie auga ^husų 
klimate: nugabenti į šiltesnį 
kraštą meta jie lapuslr mie
ga žieminiu miegu, nors te- 
naitinės tani y gos to visai ne
reikalauja,. Bet norėdami

>iluą linksmumų ir 
girią didelėmis ka- 

atmenančio mums

u

Mažas feljetonas.
Kitažemio laiškas IŠ RUSIJOS.

VIII
Mieliausia Felicija!

Parašysiu tau, kaip kade
tai vaikščiojo pas ministerį 
Stolypiną.

Neseniai jie atėjo, nusiėmė 
kepures, žemai nusilenkė ir 
sako:

— Pone Stolypine.
— A?
— Ar tąmista negalėtum!* 

te duoti patepimo musų par
tijai?

— Al
— Musų partija, — tarė ka

detai, — dabar prispirta slan
kioti skersgatviais,patamsyje, 
negali pasirodyti didelėse 
gatvėse. Kaip tik ją pamato 
policistai — tuojau grobia už 
apykaklės ir meta į šaltąją. 
Kodėl šviesiausieji ponai, teip 
užsirūstinote ant musų?

— A!
— Męs norime, kad musų 

partija, pasipuošusi konsti
tucija, galėtų visur drąsiai 
rodyties, kad prieš ją žanda
rai ir policistai kepures nu
siimtų.

— Al

Liucijonįąriairjųs norite kon 
jtitucijos.

— Męs meldžiame....
— Arf ijgaij jus čia zauny

site! — Sušuko užpykinta, 
ponas StjjlypiUas. — Aš jot- 
visus atiduodu karo-lauko 
teismui! ęu fi— Oi,i oi. — ėmė vaitoti
kadetai. Nekurie net apalpo. 
— Pasigailėk mus, męs turi
me pačias, vąi^us....

— Laukan! marš....
— Męs nieko.... męs tik....
— Ei, policistai! — sušuko 

ministeris Stolypinas.
Ir tuojau, kaip iš žemės iš

šoko diktų policistų būrys.
— Męs čia, ką prisakysi, 

tamistos didybė Stolypine!
— Meskite laukan tuos po

nus, jie konstitucijos užsino
rėjo.

— Klausome! ar tik išme
sti ir daugiau nieko?

— Galite truputį...— nu
sišiepė ministeris.

— Klausome!
Ir policistai sugriebė kade

tus už sprandų, trankė ke
liais į užpakalį ir išmetė pro 
duris.

Teip užsibaigė kadetų mel
dimas.
' Bet, rasi, tu ne visai žinai, 

kas tie tokie kadetai. Trum
pai paaiškinsiu. Nemanyk, 
kad kadetai—kareiviškų mo
kyklų auklėtiniai, kurie visą 
savo gyvenimą pašvenčia šau
dymui. Ne! čia kitokį kade
tai. Jų tikras vardas — kon- 
stitucijoualistai demokra
tai. Jie bombų nemėto, mau- 
zeriais nešaudo, bet baisus 
revoliucionieriai,- jau pats 
jų vardas tą liudija: konsti
tucijoje -r- slepiasi vienas re- 
volucijodterius, demokrate — 
antras. ’

Gerai ponarf Stolypinas pa
sakė, kad užsienio anarchi
stai ramesni už mus konstitu- 
cijonalistus-demokratus. Jų 
partijoje 4. susispietė Žmonės 
turtingi, nuplyšėiių nėra, visi 
gan šrarųs. Jie, teisybė, tan
kiai kloniojasi valdžiai, pra
šo, bet jų galvoje vis liepsno
ja: konstitucija ir konstituci
ja — tai labai, labai bloga 
mintis.

Supratai — kas tie toki ka 
dėtai?

Lik sveika brangiausia!
Tavo grafas Kuku.

— Męs norime, kad musu 
partiją paimtų po savo glo
ba valdžia, tai yra užtvir 
tintų; musų partija — dien 
telmenė, ne revoliucijonier» 
ji tegaidžia tik.konstitucijos.

— ^Konstitucijos? — sušuko 
Stolypinas pašokęs, — o ar 
žinote — kas tai yra konstitu
cija?

— Konstitucija? — sumišo 
kadetai: — žinome....

—Na, kas?
— Konstitucija — tai yra 

toks daiktas....
—Nežinote! Konstitucija— 

tai bombos, granatos, brau
ningai, mauzerai, dinami
tas!. ...

Kadetai net pritūpė išgir
dę tuos žodžius, tartum į juos 
iš visų pusių trenkė tūkstan
čius bombų.

— Oi, oi, męs bijome bom
bų ir brauningų, — ėmė čyp
ti jie, susiėmę už širdžių.

— Bijote.... Meluojate! 
Aš matau iš jūsų veidų, kad 
jus veidmainiaujate! Jus jau 
savo vaikus lopšyje begulin
čius mokinate dirbti bombas, 
— sugėdijo melagius viską- 
žinąs ponas Stolypinas.

— Męs mokiname bombas 
dirbti? — išplėtę akis stebėjo
si kadetai. — Ne, męs ne so- 
cijalistai — revoliucijonieriai. 
Tai jų amatas. Męs ramus 
žmonės. Męs tik norime....

— A?
— Ar valdžia nepersekios 

musų partijoš?
— A?
— Męs norime, kad valdžia 

musų kadetams leistų liuosai 
daryti susirinkimus?

2 — Negalima!
— Kodėl? "
— Jus norite konstitucijos!
— Bet gerai, pone Stolypi

ne, kodėl gali liuosai rinklios 
„tikri rusai žmonės”, „17 spa
lių sąjunga” „Dantakrečiai”, 
žodžiu, visos juodašimtiškos 
partijos.

— Jos kas kita! Jos šau
kia „^alin konstitucija! Tegy
vuoja Stolypinas! Tegyvuo
ja patvaldybė!” Joms reika
lingi susirinkimai. Kaip jos 
be susirinkimų susitars, kaip 
geriau įžydus mušti, inteli
gentus \>amonyti. • Aš pats 
esi u pjrr^ąs juodašimtis, aš 
visų juodašimtiškų partijų 
generolas.

— Pone Stolypine, užsie
nyje ne tik ramus žmonės ga
li rinktis, bet net socijali- 
stams ir anarchistams apie 
ką tinkama.

— Tai užsienyje! Užsienis 
supuvęs! Ten valdžia kvaila, 
ištižusi, nėra karingų genero
lų, kaip pas mus, kurie į 24 
sekundas moka nušauti šim
tą maištininkų! O antrą at
sukus, užsienio socijalistai ir 
anarchistai tūkstantį kartų 
ramesni už jus kadetus. Jie 
nešaukia: ,, Konstitucijos,
konstitucijos!”

— Ką tamista sakai? — iš 
sižiojo kadetai, — anarchistai 
ramesni už mus.... Jau kaip 
męs ramus ir mandagus žmo
nės — sunku tokius ir suras
ti. Ar męs kur-nors pollcis- 
tą užgavome, ar kur streiką 
padarėme, ne! Priešingai, 
eidami pro miestsargį, visuo
met nusiimame kepurę, te
mai nusilenkiame ir dar įki
šame į delną kelias kapeikas. 
Męs ramus.... Paimkime to
kius socijal-demokratus ar 
socijalistus — revoliucijoaie- 
rius — ar jie eina pas tamis- 
tas melsti nepersekioti juos. 
Ne! Jie be jokių leidimų da
ro susirinkimus, tveria savo 
partijas, bet, eidami į susirin
kimą, apsikarsto bombomis, 
brauningais ir mauzerais, jie 
tik ir tyko, kur butų galima 
užmušti polloistą, žandarą, 
ministerį.... Męs to nedaro
me, meldžiame. *. •

— Al
— Kaip bus su musų par

tija? Kaip su susirinkimais?
— Negalima, jus nerevo- ; 

Waterburio koresponden
tams.

Pastaruoju „ laiku tilpo 
„Lietuvoj” net trys kore
spondencijos iš Waterburio, 
bet perskaičius jas,reikia ap- 
gailistauti, kad nė trečdalio 
nėra jose teisybės. Ir ką 
toki korespondentai mano 
atsiekti? Kiekvienas gyve
nantis ant vietos ir žinoda
mas dalykų stovį kaltina 
laikraštį, bet, ištikro, ar ga
li laikraščio sandarbininkai 
iš Chicai 
persitikrintiįar tas tiesa ar 
melas?

Paimkime pirmo kore
spondento korespondenciją, 
tilpusią JL” 47 nr. Ten Jo 
pasakyta, kad Waterburyje 
yra net 22 kliubai, ir visi 
nieko nevfcikia^ Argi galima 
tikėti, kad tokiame mažame 
mieste butų tiek daug kliu- 
bų? Buvę- Ir kitokių niek
niekių jo Įfrir^lyta, bet pali
kime tą,

Paimkime 4$

atbėgti ir pats

Paimkime 49 nr. „L.” ra
šytą korespondenciją tūlo 
„Doros myJėtoįo” apie kliu
bo parengtą vakarą. Apra-

išvedė lyginai (ff vardauckas, 
kuris pastatė viena nakčia 
pilį su kareiviais. Kas atsi
buvo per 6 vakarus, tą pada
rė į vieną.

Toliau paimkime p. Plepe- 
rio korespondenciją, tilpusią 
„L.” 50 nr. Korespondentas 
apkaltina komitetą to paties 
nelaimingo kliubo, bet aš, 
būdamas vienas iš komiteto

ir neįeidamas Jokios rolės, 
turiu paaiškinti kaip viską* 
juvo. Atidarius preziden 
tai susirinkimą, tapo persta 
tytas naujas sąnarys, bei 
kada atsirado vienas prie 
šingas, prezidentas užklausė, 
kodėl jis jam priešingas? 
Užklaustasis atsakė, kad 
priešingaaužtai, jog persta
tytasis melagingai apšmeižė 
D. L. K. Gedimino, dr-stę per 
„V. L.” (mažt-ką melagingos 
žinutės pagimdo!) Socijali
stai pakėlė lįarmą, kad netu
ri tiesos jam priešintis, bet 
kada prezidentas paprašė, 
kad nutiltų, išvadino jį caru, 
ir tol nenustojo riksmą kėlę, 
kol neuždėjo bausmę. (Per- 
stačius kitą draugą, gerą vai
kiną ir tėvynainį, atsistojo 
vienas iš jų partijos ir ėmė 
rėkti, kad jis jam priešingas 
(matyt buvo gerai užsidro- 
žęs), bet užklausus," kodėl 
priešingas, atsakė, kad nė 
pats nežino; ant galo gi tiek 
paaiškino, kad perstatytas jį 
kur ten karčiamoj iškoliojęs. 
Iš to, žjnoma, labai pasipikti
no perstatyto draugai, ka
dangi perstatytas draugas po 
karčiamas visiškai nesilan
ko. Buvo teipgi dar trečias 
perstatytas, bet kad jau savo 
neramumu gerai kitose drau
gystėse atsižymėjo, tapo at
mestas. Vienok nė vienas 
neišsitarė žodį apie socija
listus ir niekas neaimanavo, 
kad jų perdaug kliuban pa
teko, nes dar neesant Soc. 
kuopai, prigulėjo gana di
delis skaitlius soc. prie kliu
bo.

Teipgi p. P. bereikalingai 
aimanuoja apie busiančias 
prakalbas Dr. J. Šliupo. Jų 
niekas ant socijalistų galvos 
nerengė. Žmonės Dr. ^Šliu- 
pą norėjo, užtai, kad geras 
kalbėtojas ir seniai^ Water- 
buryje kalbėjo. Todėl, p. P. 
Pleperi, jeigu neatšaukei sa
vo melagingos koresponden
cijos ir neparašysi teisybę, 
laikysiu tamistą už viešą me- 
M-

Kliubo kasierius
Ą. J. Povilaika.

Prierašas Redakcijos. Ko
kioje pusėje teisybė,, negali
me žinoti. Užtai butų daug ge
riau, kad korespondentai ne
rašytų melagysčių, bet vien 
teisybę. Tuomet /Trpąjlenk- 
tume nuo įvairių rųšių pro
testų, kuriais visi musų 
laikraščiai pilni; į jų vietą 
galėtume talpinti geresnius 
raštus, atnešančius naudą 
visuomenei. Protestais nie
kas visuomenės nepertikrina. 
Geriau butų, kad korespon
dentai, vietoj rašymo netei
sybių ir ilgų protestų visai 
nerašytų.

Pasaka.
Kartą gyveno turtingas 

žmogus, turįs daug žemės, 
ant kurios ganėsi mulas.

— Aš tave įkinkysiu į plė
škę, — tarė turčius mului, —. 
ir paliepsiu tau šitą žemę iš
arti, kad ant jos galėčiau ku
kurūzus sodyti, kuriuos aš la
bai mėgstu, o tau atiduosiu 
visas virkščias, stuobrius, ko 
tau pilnai pakaks—.

Mulas atsakė: — Jeigu aš 
pristosiu ant tų išlygų dirbti, 
tai tu turėsi kukuruzų, o aš 
begausiu sudžiovusius stuob
rius, kuomet dabar gardžia 
žole maitinuosi. Aš ant to 
nepristosiu!

— Kaip neprotingas tu,— 
atsakė turčius. — Tavo tėvas 
niekada daugiau ant maisto 
neturėjo kaip sudžiovusias 
usniasir dirbdavo kasdien 16 
ir daugiau valandų be Jokio 
murmėjimo.

— Teip, tas tiesa, — atsa
kė mulas, — vienok tam i štai 
reikia neužmiršti, kad mano 
tėvas asUta būva

Orisson Svett-Marden 
Gyvenimo Mokykla, i

Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.

SKYRIUS I.
Žmogus Ir Proga

Vieną vaikėsą Anglijoje pervažiavo ratais ir krau- | 
jas upeliu bėgo iš nuplautų gįslų. Niekas nežinojo, ko
kiu budu pagelbėti, pagalios kitas vaikėsas, Asthley 
Cooper, paėmė skepetėlę ir sulaikė kraują, užspaudęs žaiz
dą. Dovana, kurią gavo Asthley už vaikėso išgelbėjimą, 
pridavė jam noro likti garsiu savo laukuose chirurgu.

— Atėjo laikas jaunam chirurgui — tarė Arnold
— kada po ilgų laukimų, ilgo mokinimo ir skaitlingų 
bandymų pasijuto pirmą kartą prieš pirmą sunkią opera
ciją. Ligonisyra tarp mirties ir gy vasčio. Ar jisai at
sakys savo uždaviniui? Ar užims garsaus chirurgo vietą^ 
ir padarys tą, ką ans butų padaręs? Jeigu įstengs, bus 
išrinktuoju. Proga stovi prieš jį. .Ir ji žiūrisi viens
į antrą. Ar turi prisipažinti esąs negabiu iruesumauiu, 
ar stoti ant pasisekimo ir pagarsėjimo dirvos? Nuo jo tas 
priguli.

Ar esi prisirengęs naudotis proga?
„Hawthorne buvo kartą per pietus pas Longe- 

fellow” — pasakoja James Field — „ir atsivedė su savim ! 
draugą iš Salem’o. Po pietų draugas tarė: mėginau pri- | 
kalbėti Hawthorne parašyti apysaką, paremtą ant išsipla
tinusios čia legendos apie Akadiją, merginą kuri Akadų 
išvijimo metą tapo atskirta nuo savo mylimojo ir visą am- 
žį praleido jo belaukdama ir bejieškodama ir rado jį pa
galios bemirštant ligonbutyje, kuomet abu jau buvo senu. J 
Longefellow stebėjosi, kad legenda nepadarė jokio įspū
džio ant Havvthorne ir tarė jam: - „Jeigu ištikrųjų neturi 
spėkų išnaudoti tą legendą, ar neleistumei man ją sunau
doti poemai”. Hawthorne sutiko, dar pažadėjo neskelbti j 
jos prozoje kol Lonefellow nepatirs, ką galės nadaryti iš. t J 
jos poezijoje. Longefell6w naudojosi „proga”ir davė pa- ’ -1 
šauliui „Evangelina” arba „Akadų išvijimą”.

Kokį svarbumą turėjo sena istorija apie Scilock’ą ir r; 
jo kūno svarą, kol Shakespeare (Šekspir) neužtylėjojbsi <1 
savo stebuklinga plunksna ir neperdirbo į dramą.

Atviros akįs atras progą visut; atviros ausįs išgirs | 
pagelbos šauksmą tų, kuriuos galėtų apdovanoti; atviroms * | 
rankoms niekuomet netrūksta laiko kokiam nors doram ‘ I 
darbui.

Kiekvienas pastebėjo vandens kilimą, įkišus ką nors 
į indą vandens pripiltą, vienok niekas tos progos neišnau
dojo, kol Archimed’as neatkreipė atidžios į tą dalyką ir 1 
nepamatė jame budo išmatuoti daiktų didumą. Kiekvie
nas matė, kaip pakabinta sunkenybė krutinąs! iš vienos 
pusės į kitą; vienok niekas nedasiprotėjo rasti tame apsi
reiškime praktišką naudą; bet Galilei’jus, pamatęs besi j u- i
dinančią Pizzoje lempą, netikėtai atidengė švytuoklės tie- l 
są. Dagi geležinės kalėjimo durys neužlaikė jo nuo ban- V 
dymų, nes darė bandymus su šiaudu išimtu iš patalynės 
ir įgijo žinią apie vienokio vamzdžių dijametro spėką.

Jau prieš keliatą metų astronomai pažinojo Saturno į \ 
žiedus, bet žiurėjo į tą, kaip į įstabų atsitikimą, skirianty- } į 
si nuo paprastos planetų .tvėrimos tiesos. Laplace’jus į 
tik patyrė, kad tai yra ne koki išsiskyrimai, bet vien tik L 
likusieji prirodymai panašių atsitikimų nesimainančiame I 
planetų tvėrimos procese ir, ačiū jų geram liudyjimui, 1 
pasisekė jam pasiekti brangius moksliškus prirodymus ■ 
moksliškai tvėrimos istorijai. Nebuvo nė vieno jurhriiL- 
ko Europoje, kuris nebūtų paklausęs, kas gali rastis įsaulė- 1 
leidyj anapus vandenyno; bet vienas tik Columbus 
nuplaukė į nežinomas šalis ir surado naują pasaulį. Ne- ■ 
suskaitoma daugybė obuolių krito nuo medžių, tankiai ■ 
suduodami beatidžiams žmonėms per galvą, rodos norėda- 
<ni juos priversti atsigręžti, bet niekas anksčiau Newton’o V 
nesuprato, kad jie krinta žemyn pagal tas pačias tiesas, I 
kurios laiko planetas jų vėžėse, kurios neduoda atomams ■ 
pasaulyje sugryžti prie chaoso. Žaibas plikino akis, o ■ 
griaustinis gazdino žmones’ nuo Adomo laikų, veltui J 
stengdamos atkreipti jų atidžią į visur esančią elektrikos 
spėką; bet dangaus artilerijos šuvius matė ir girdėjo tik ■ 
baimės ausimis ir akimis. Franklin’o akys ir ausys, ku- ■ 
ris paprastu budu prirodė; kad griaustinis yra nepergali- " 
mos, bet suprantančios, spėkos apsireiškimu, kuri teip 
išsiplatinusi yra gamtoje, kaip vanduo ir oras. V x|

Tie žmonės yra skaitomi dideliais, kaip ir daugelis 
kitų, vien dėl to tik, kad naudojosi visiems žmonėms^ /į 
uomomis aplinkybėmis. Skaityk kokio nors garsio žmo
gaus gyvenimo istoriją, stengkis ištraukti iš jos pasimo- 
kinimą. Prieš tūkstantį metų Solomon’o sakykla: „Ar. 
matai tą žmogų, patyrusį savo amatą? šis žmogus stos\ j 
prieš karalių veidą.” Tie žodžiai patiirtina Franklin’o 
gyvenimą, kuris stovėjo prieš veidą penkių karalių ir 'kal
bėjo su dviem. #

Kas išnaudojo pasitaikiusią progą, tas bėre grudus, 
kurie atneš vaisių jam ir kitiems. Kiekvienas, kuris do
rai darbavosi praeityje, palengvino mokslo platininią kas
kart didesaJai prielankiųjų miniai. Skaitlingesui keliai, 
platesni ir lengvesni kaip pirma, yYa šiandien akylam me
chanikui, išmokytam jaunikaičiui, paprastam biurolistui 
ir liejikui, keliai, kuriais einant, daugiau pasisekimo ga
lima rasti, kaip kad pirmiau.

„Proga turi plaukus iš pryšakio” — sako
lų rašėjas — „iš užpakalio plika. Jeigu ją sugriebsi 
plaukų, gali ją sulaikyti, bet jeigu jai duosi ištrukti, 
syk pats Jupiteris nesugražis jos atgal.”

Bet kame yra geriausia proga tam, kuris negali, ar 
nenori iš jos naudotis? ‘ .

— Buvo man lemta *— sako vienas laivo savininkas
— susitikti su nelaimingu laivu „Vidurinė Amerika”. 
Naktis buvo tamsi, jūrės baisiai siūbavo. Apžiurėjau 
sugedusį laivą ir paklausiau kapitono ar nereikalauja pa
geltos.

— Skęstame — atsakė kapitonas Herndon’as.
— Ar negeriau tuojau iškelti žmones į kraštą? — pa

klausiau.
— Gal palauksi manęs ligi ryto? — tarė kapitonas.
— Galiu likti —r atsakiau — bet ar negeriau butų iš

kelti žmones tuojau į kraštą.
— Pasilik su manim ligi ryto — atrėmė kapitonas.
Likau ant nakties, bet naktį jūrės teip baisiai mušė į 

laivą, kad negalėjau užsilaikyti ant vietos ir niekados nuo 
to laiko nebemačiau daugiau to laivo. Pusantros valan
dos praslinkus po kapitono pasakymo: „pasilik su ma
nim ligi ryto”, jo laivas su visu kuo nuskendo. Kapito
nas, pagelbininkai ir didsnė žmonių dalis rado savo ka- j 
pus vandenų pragare. Jeigu butų kapitonas Herndon’as 
apsvarstęs progos vertybę, nebūtų užmiršęs jaja naudotis, 
kol buvo laikas, ir kam gi galėjo tikti kartus išmetinėji-
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m0 kokius sau darė mirties valandoje. Kiek gi ypątų 
nuskendo iš priežasties beprotiško pasitikėjime SkVim. 
Jam panašus silpni, tinginiai ir neturintieji prieš save 
tikslo, labai tankiai nesupranta viso prielankios progos 
svarbumo, kol pervėlai neišmokys tos senos gudrybės, kad 
malimas negali suktis su pagelba to vandens, kuris jau 
seniai nuplaukė.

Tokie žmonės ar visuomet vėlinosi, ar perdaug visur 
skubinasi. «— Jie turi tris rankas — sako Jonas Gongh’as
— dešinę, kairę ir vieną ranką iš užpakalio. — Kaip vai
kai vėlinąs! į mokyklą ir ne laiku išpildo užduotą darbą. 
Tokiu budu įgavo tą papratimą, ir dabar, kuomet guli 
ant jų atsakymas, jiems rodos, jeigu tik butų vakar nu
ėję, butų buvę viskas gerai, ar tikriau^gali tą dąr rytoj 
atlikti. Atsimena daugybę progų pinigų uždirbti, bet ar 
žino kaip pasitaisyti ateityje, ar pagelbėti kitiems, ar ma
to nprs mažiausią progą padaryti ką-nors tuo tarpu. Sto 
vi visuomet ant kranto, bet valandoj, kuomet meškerė pa- 
sijudys, nėra nė vieno, kas ją ištrauktų. Nemoka „iš 
progos naudotis”.

Joe Stocker’as, traukinio tarnas, su visais gerai su
tikdavo. Keleiviai jį teip-pat mylėjo, nes buvo meiliu ir 
visada užklausus greitai atsakydavo. Bet nesuprato visų 
savo tarnystės pareigų. Dalykus svarstė lengvai, o kuo
met kas-nors atkreipdavo jo atidžią tame dalyke, nusi
juokdavo su lengva širdžia ir atsakydavo teip meiliai, 
kad pastebėjusiam-rodėsi, jog pats klykta. — „Ačiū, da
rau gerai, nesibijok-Tamsta.”

Vieną*vakarą baisiai pustė sniegą ir traukinys pasi
vėlino. Joe skundėsi, kad pasidaugino darbo iš prieža
sties audros ir išsimetė keletą burnelių. Trumpu laiku 
buvo jau užsigėręs. Bet konduktorius ir mašinistas buvo 
neramus ir .atidžius. Dviejų stočių tarpe traukinys urnai 
sustojo, o antras greitasis traukinys turėjo ateiti už poros 
minutų tomis pačiomis vėžėmis.-. Konduktorius^asisku- 
bino į paskutinį vagoną ir liepė Joe’sui užkabinti raudoną 
šviestuvą, kad perspėti ateiti turintį trūkį. Joe’sas nusi
juokė ir tarė: ' '

— Nesiskubink, palauk kol apsivilksiu.
— Konduktorius supyko:
— Nesivėlink — sako — nė minutes, Joe’sai, greita

sis trūkis tuo ateis.
— Gerai — atsakė Joe’sas juokdamos.
Konduktorius nusiskubino pas mašinistą. Joe’sas 

nenuėjo iš sykio. Pasilikęs apsivilko, paskui patraukė 
dar gurkšnį nuo šalčio, pagalios pamažu paėmė žiburį ir 
švilpaudamas, nesiskubindamas ėjo plentu.

Nenuėjo nė dešimties žingsnių, kaip išgirdo paskui 
savęs greitojo traukinio kriokimą. Akimirkoj greitojo 
truko lokomotyvą užvažiavo ant stovinčio traukinio ir su
žeistų keleivių riksmai susimaišė su laukan iš katilo ver- 
ten&osi garo kriokimu.

Pasktfi, kada paklausė kur Joe’sas, pasirodė, kad pra- 
pujHŽF; tik ant rytojaus atrado jį ant augšto sumišusį; 
judina sau tuščią šviestuvą ir šaukia:

— O, kad bučiau buvęs!....
Pargabeno jį namo, o paskui į bepročių ligonbutį; 

nėra nieko liūdnesnio, kaip to nelaimingojo nesiliaująs 
šauksmas: „O, kad bučiau buvęs! O, kad bučiau buvęs!” 
kurio beproti ngas tinginys padarė mirtį tokiai žmonių 
daugybei.

„O, kad bučiau buvęs!” ar „O, kad bučiau nebuvęs!” 
šaukia gilumoj dvasios nevienas, kuris butų noriai davęs 
gyvastį, kad buvusios aplinkybės sugryžtų ir kad galėtų 
pataisyti padarytą klaidą.

— Esti valandos — sako džiakonas Alford’as — ku
rios turi didesnę vertę, kaip keli metai. Nėra jokios nuo 
to pagelbos. Beveik negalima lyginti laiko ilgumą su jo 
vertybe ar svarbumu. Penkioms minutoms tęsentisis su
mišimas gali palikti įspūdį ant viso amžiaus. O kas gal 
pasakyti; kuomet ta svarbiausioji valanda ateis?

Ką vadinu permainos punktu — sako Arnoldas
— yra ištiesų proga, kuri patvirtina mėginimus. Atsi
tinkanti proga reiškia ką-nors tik tiems, kurie mokinasi 
ištraukti iš jos naudą. Proga pastatys tave ant juoko 
jeigu esi neprisirengęs ją sutikti. -

Pikčiausiu yra tas, kad visuomet jieškome progos 
pralobti ar ypatiškai iškilti ir pagarsėti. Tikimės tapti 
meistrais nebuvę niekados pagelbininkais, tarnais; išmok
ti nesimokydami; įgyti turtą skolas darydami.

Plačiai kalba, kad laimė visuomet aptemdo išmintį. 
Bet tai lošiko-amatininko pasiteisinimas, bepročių devizą.

Jauni vyrukąi ir jaunos merginos! Kodėl praleidžia- 
-»te laiką veltui? Ar žemė nustojo davusi vaisius? Ar pri

truko vietų, ar visos jau užimtos? Ar Tėvynės reikalai 
visi aprūpinti? Ar visos gamtos paslaptybės išaiškintos? 
Ar nebėra kelio, kuriuo eidami išnaudotumėte laiką savo 
ar kitų naudai, kuri veltui praleidžiate? Ar kova už bū
vį teip baisi, kad reikia pasikakinti mažu uždarbiu? Ar 
gyvasties duoną gavote tame žengimo pirmyn laike tik 
tam, kad viena y pa ta padidinti grynai žvėrišką veislę?

Naujena iš visur išstūmė senovę. Praėjusio dešimt
mečio mašinas reikia parduoti kaipo seną gėlėlį, o į tų 
vietą įstatyti geresnes. Musų tėvų įrankiai niekis prieš 
naujus, praktiškesnius, įrankius. Tie, kurie paaukavo 
savo gyvastį stumdami mus pirmyn žūva, bet dar didesnę 
kovą tolyn varyti gema vyrai ir mergaitės stiprus ir nar
sus, reikalingi apleistas vietas užimti. • \

Gimę amžyje, kuomet mokslas ir įvairios progos išsi
plėtė, kaip niekados nėra buvę, ar galite sėdėti sudėtomis 
rankomis, melsdami IHevo pagelbos-darbui, kuomet Die
vas davė jums gabumik ir spėką? Dagi išrinktiemsiems 
sustojus kelionėje pas Raudonąsias juras, kuomet jų va
das šaukėsi Dievo pagelbos. Visagalis jam tarė:

„Kam šaukiesi prie manęs? Liepk Izraelio vaikams 
eiti pirmyn.”

Pasaulyje, kur darbas laukia darbininkų, kur tan
kiai, juokais ištartas, žodis ar maža pagelba gali išgelbėti 
artymą, sulaikyti smūgį, ar parodyti jam pasisekimo ke
lią, kur musų pačių gabumas gali būti teip sunaudotas, 
kuomet doriame, svambiame, nepertraukiamame darbe 

" randame didžiausį pasikakinimą, kuomet aplinkui nesu
skaitomi pavyzdžiai gandinantieji mus prie narsumo ir 
darbštumo, — kiekviena gyvenimo valanda sutveria 
ją progą. Nelauk progos. Sutverk ją, sutverk ją, 

® piemenukas Ferguson’as, išskaitydamas žvaigždžių to 
mą su sauja stiklinių poteriukų ant rialo sunertų. Su
tverk ją, kaip Jurgis Stephenson’as, kad sutvėrė aiškin
damas matematiškas tiesas opnos šmotelių ant juodos va
gono sienos anglių kasyklose: Sutverk ją, kaip Napole- 
on’as šimtuose „nepakeliamų sunkenybių”. Sutverk ją,

I kaip visi žmonijos vadai karėse ar ramiame įaike darė sau 
kelią. Sutverk ją, kaip kiekvienas žmogus turintis ją su
tverti, kuris imasi padaryti ką-nors darbo vertą. Aukso 
proga yra nieku tinginiui, o tuo tarpu darbininkai men
kiausią progą gali padaryti aukso proga. \ i
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Jaunuomenė sunkiose aplinkybėse.
,,juodžiausioje iemejft aun.puikiausios 
gėlH, o dattUmi ir AfaftaM medtiat ii 
uolų U r po veržiasi

■--/ J. G. HtUanA.
„Baisi yra beiartyatė, ji dainai nužudo 
mumyse dvasiu, bet yra taD iiaurės vėjo 
amugis. kuris paverčia žmones Vikingais;
minkltaa, Švelnus vaUkrą rojalis supa 
mus Į lotosų miegą’4 y t

■ Quida. K 
„Reikalas yra Saitu

„Ne kiekviena nelaimė, kuri mumis su
tinka. yra smogia, o anksti sntikdamos 
prieitaryMs dažnai bv* palaiminimu.

{ Pnrkovotos sunkenybės no tik mokina,
bet prirengia mus ateinančioms kovoms.**

ScAarpe.
„Nėra abejo, kad SiandieniniSkos kultui 

' roe vadai yraahnonės, kurie pradėjo kar
jeru būdami beturčiais vaikais.” .

Srfkloo.

— Esu dvaro auklėtinė — tarė daili maža mergaitė 
per vaikams pažaisti įrengtą vakarą Danijoj r— mano tė
vas yra šambelianu, o tai labai didelis urėdas. O tie, ku
rių pravardės baigiasi ,,sen”, niekuomet nieku būti nega
lės. Tarime teip laikyti alkūnes, kad laikyti tuos, kurių 
pravardės baigiasi ,,sen” pritinkančiame atitolinime.

— Bet mano tėvas gal nupirkti už šimtą dolerių sal
dumynų ir išdalinti juos vaikams — piktai atsakė turtin
go pirklio Petersen’o duktė; — Ar gal tavo tėvas tą patį 
padaryti?

— Teip — atsakė laikraščio leidėjo duktė — mano 
tėvas gali paduoti tavo tėvą ir kitus į laikraštį. Pasako
ja, kad daugelis žmonių bijosi jo, nes jis gali laikraščiuo
se rašyti ką nor.

— AY, kad aš galėčiau būti vienu iš jų! — manė ma
žas vaikutis, žiūrėdamas, leidus virėjui, per durių plyšį, 
kuris pagelbėjo virtuvėje. Bet ne, jo tėvai neturi nė vie
no atlipančio peno ir jo pravardė baigiasi „son”.

Keletą metą vėliau, buvusieji per tą vakarą, užaugo į 
žmones. Atsitiko, kad tie žmonės atlankė kartą puikius 
tumus pilnus visokių brangių ir dailių daiktų. Ten su
tiko savininką, tą patį vaikėzą, kuris kada-tai skaitė sau 
didele garbe slaptai žiūrėti į juos per durių plyšį, jiems 
bežaidžiant. Išaugo jis dideliu dailininku. Tai buvo 
Thorvaldsen’as. “ f

Tas atsitikimas yra išimtas iš papasakojimų žmogaus, 
(kuris buvo beturčio kurpiaus sunum, žmogaus, kurio pra
vardė baigiasi ,,son”, bet kuris tapo garsiu rašytoju, Jo
nu Kristijonu Andersen’u.

— Nebijau, tėve, mirti badu — tarė karčias vaikutis, 
vardu Kitto, prašydamas, kad Jį atimtų iš prieglaudos 
namų ir leistų jam mokytis — žinau aš kaip su badu ko
voti. Hohentotai ilgą laiką išbūna nevalgę stiprindamie- 
si medžių sakais; o kaip išalksta, susiveržia diržu. Ar 
negaliu teip-pat padaryti? ^lazdynuose randasi riešutai, 
o girioje vuogos, laukuose ropės, šieno kupeta bus puiki 
lova.

Tas beturtis, kurčiasis vaikas, turėdamas tėvą girtuo
klį, kurį skaitė niekur netinkančiu, kaip tik apavus dirb
ti, tapo vienu didžiausių mokslinčių, atsiduodamas bibli- 
jų studijoms. * Jo pirma knyga buvo parašyta dirbtuvėje.

Kreon’as, kaip pasakoja vienas radėjas, buvo graikų 
vergu, bet tuo pačiu Ipiku buvo dailės geni jo vergu. Dai
lė buvo jo Dievu, kurį neapsakomai gejbe. Tai buvo tuo
jau p j didžiojo atremto persų užpuolimo, kada įveisė įsta
tymus, kad mirtim baus visus, -kas užsiims daile išskyrus 
liuosuosius. Kada šis įstatymas tapo apgarsintas, Kre
on’as dirbo grupą už kurią vilėsi pagirs jį Fidio, didžiau
sia tų laikų dailininkas, o podraug įgis ir Peryklo malonę.

Ką-gi liko daryti? Į marmuro gabalą kurį turėjo 
prieš save, Kreon’as įdėjo savo dvasią, širdį, gyvastį. 
Klupodamąs meldė nuo Dievo naujo įkvėpimo, naujo ga
bumo. Tikėjo, pilnas dėkingumo ir* vilties, kad Ajx> 
lon’as išklau^fs jo meldimo, vedė jo ranką ir įdėjo paveik
slan gyvastį, bet dabar, dabar rodėsi jam, kad visi dievai 
jį apleido.

Kleona, mylima Kreon’o sesuo, teip-pat 'buvo užgau
ta tuo smugiu, kaip ir^rolis.

— O, Atrodyta — meldėsi — neužmirštanti Atrody
ta, ant augšto sosto sėdintis Zeuse duktė, mano karalie
nė, mano dievaitė, mano apveizda, ant kurios aukuro kas
dieną dedu aukas, buk prielanki mano broliui.

Paskui tarė broliui:
— Krėon’e, po musų trioba yra ruiminga kelnorė, eik 

ten ir dirbk. Tiesa, ten tamsu, bet aš priduosiu tau švie
sos ir valgį nešiosiu. Dirbk toliau, dievai bus mums 
prielankus. t

Paklausė Kreon’as sesers patarimo.) Sesers sergemas 
ir aprūpinamas dieną ir naktį dirbo garbingą, bet paojin- 
gą darbą.

Apie tą laiką, visą Graikiją pašaukta buvo į Afinus 
prisižiūrėti dailės darbams. Tų daiktų paroda buvo ant 
Agoros kalno. Viršininkavo Peryklas, šalia jo buvo As- 
pazia, Fidio, Sokrates, Sofokles ir kiti gailus žmonės.

Buvo ten garsių dailininkų darbai; bet viena grupa 
daug dailesnė už kitas, grupa, kurią, rodos, pats Apo- 
lon’as ištašė, pritraukė visų atidžią ir įnešė kartu nemaža 
piktumo dailininkų tarpan, kurie kovojo ua pagyrus.

— Kas tašė tą grupą?
Nieks nemokėjo atsakyti. Šaukliai paantrino klau

simą, bet nebuvo atsakymo. \ M b
— Tai paslaptis! Nejau tai būtut vergą dubas?
Dideliame sumišime atvedė vieną merginą ant Ago

ros. Drabužis susivėlęs, palaidi plaukai, ą^ya^ tvirtumo 
ugnis, lupos sučiauptos.

— Ta mergaitė — šaukė tvarkos prižyir6|pjai — pa
žysta dailininką, esame persitikrinę; bet nėnor ištarti jo 
vardą.
t '■ Klausta Kleonos, bet ji tylėjo. Pagrilinojk bausme 
už tylėjimą, bet Jos lupos liko neatidaromo^ f l

— Jeigu teip — tarė Peryklas — įstMfyttki nedova
noja, o aš esiu įstatymų pildytojo. Vdškiže merginą į 
bokštą. < ’

) Tuo tarpu, sudžiūvęs jaunikaitis, palaidais plaukais, 
su nemirštamo genijo šviesa akyse išsiskyrė iš minios ir 
puolęs aut kelių prieš Peryklą sušuko: z

— O, Perykle, dovanok mergaitei ir išgelbėk ją> tai 
mano sesuo. Aš esu kaltininkas, grupa yra mano rankų, 
vergo rankų, darbas.

Supykusi minia pertraukia jį, šaukdama?
— Į kalėjimą, į kalėjimą vergą.

Toliau bus.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prot lojeikov’a.
Lvove nupuola 8,26 milim. vandens, o mie
ste Baku tik 0,99 milim., taigi 8 kartus ma
žiau.

Mastant apie įtekmę lytaus ant augme
nų, reikia visada atminti, kad reikalavimas 
lytaus didinasi' drauge su temperatūra ir 
sausuma oro: juo oras šiltesnis, juo daugiau 
augmenys reikalauja drėgnumo, taigi lytaus, 
juo oras sausesnis — teipgi augmenys reika
lauja * daugiau lytaus. Augmenys Tiflįso 
aplinkinėse, vasaros laike, tankiai kenčia 
nuo stokos drėgnumo, nors ten nupuola 
daug daugiau lytaus negu Peterburge, kur 
stokos lytaus augmenys nepajunta, kadangi 
čia temperatūra žemesnė.

Kadangi Maskolijoj, tame ir Lietuvoj, 
vasaros laike audros būva dieną, o su au
droms būva visada smarkus lytus, tai die
noms ir vandens daugiau nupuola ant žemės. 
Paprastai meteorologiškose observatorijose 
daugumą nupuolusio vandens matuoja du 
sykiu kasdieną: 8 vai. ryto ir 8 vaL vakare.

Audros svarbios yra žemdirbiams, ka
dangi laike audrų paprastai nupuola dau
giausiai lytaus.

Audros Maskolijoj paprastai būva vasa
rą, retai pasitaiko pavasaryj ir rudenyj, o 
išėmus pietinius kraštus, dar rečiau jos būva 
žiemos laike.

Archangelsko gubernijoj audros būva 
retai, ne daugiau 6—8 per metus. Daugiau 
jau jų būva Latvijoj: 10 jūrių pakrantėse, o 
12—18 toliau nuo kranto; tiekjau jų būva ir 
Lietuvoj iki Vilniui, toliau į pietus daugiau, 
o pietvakarinėse gubernijose audrų buvo 20 
per metčs.

Toliau į pietus audrų būva vėl mažiau: 
Juodųjų jūrių pakrantėse būva jų- 12—15 
per metus, ant Krimo dar rečiau jos pasitai
ko, paveikslan: Jaltoj būva tik 6 per me
tus ir čia jos būva pavasaryj ir rudenyj.

Audrų vidutiniškai būva: balandžio mė
nesyj: šiauriniuose Maskoliuos kraštuose 1%, 
Latvijoj 1%, Lietuvoj K ir Lenkijoj 6%, pie
tinėj Maskolijoj 3%, vidurinėj — 4%, ant 
Kaukazo 5,5%, Uralo apskrityj 3%, vakari
nėj Siberijoj 1%, rytinėj Siberijoj 0,3%. 
Gegužio mėnesyj: šiauriniuose apskričiuose 
7%, Latvijoj 8%, Lietuvoj 15%, ^pietinėj 
Maskolijoj 14%, vidurinėj —*17%, ant Kau
kazo 15%, Uralo apskrityj 12%, vakarinėj 
Siberijoj 12%, rytinėj Siberijoj 5%. Ber
želio mėnesyj: šiauriniuose apskričiuose 
28%, Latvijoj 25%, Lietuvoj 23%, pietinėj 
Maskolijoj 27%, Vidurinėj 27%, ant Kau
kazo 26%, Uralo apskrityj 29%, vakarinėj 
Siberijoj 28%, rytinėj Siberijoj 27%. Lie
pos mėnesyj: šiauriniuose apskričiuose 24%, 
Latvijoj 30%, Lietuvoj 27%, pietinėj Ma- 
skolijoj 26%, vidurinėj Maskolijoj 30%, ant 
Kaukazo 18%, Uralo apskrityj 35%, vakari
nėj Siberijoj 36%, rytinėj Siberijoj 34%. 
Piutės mėnesyj: šiauriniuose apskričiuose 
24%, Latvijoj 24%, Lietuvoj 20%, pietinėj 
Maskolijoj 15%, tidurinej — 18%, ant Kau
kazo 16%, Uralo apskrityj 17%, vakarinėj 
Siberijoj 20%, rytinėj Siberijoj 21%. Rug
sėjo mėnesyj: šiaurinėj Maskolijoj 5%, La-

tvijoj 10%, Lietuvoj 9%, pietinėj Maskoli 
Joj 5%. ant Kaukazo 12%,/Uralo apskrityj 
4%, vakarinėj Siberijoj 8, Rytinėj Siberijoj 
16%.

Taigi kaip puolantis iš debesių drėgnu
mas, teip ir audros tankiausiai pasitaiko 
šiaurinėj ir vidurinėj juostoj liepos mėne
syj, o pietinėj — berželio.

Audros būva visokiose dienos valandose, 
bet tankiausiai jos pasitaiko terp 1 JJy 6 va
landos vakaro, taigi laike augščiausios tem
peratūros, kada ore yra daugiausiai vandens 
garų; daugiausiai gi audrų būva terp 6—9 
vai. vakaro; rečiau jos pasitaiko terp 3—6 
vai. ryto, laike žemiausios temperatūros. 
Atskiruose gi apskričiuose: šiauriniame ap
skrity j audrų beveik su visu nebūva nuo 12— 
3 vai. nakties; naktimis daugiausiai audrų 
būva pietinėj Maskolijoj ir Lietuvoj! ant 
Kaukazo jos tankiai, būva vakarais.

*A ūdras veik viduose Maskolijos kraštuo
se tankiausiai atgabena pietvakariniai vėjai, 
o mažiausiai jų būva pučiant šiauriniams ii 
rytiniams vėjams. Taigi audros, teip sa
kant, sukoncentruotos pietinėj ir pietrytinėj 
daly j ciklonų. Uralo apskrityj audrų vidu
ryj yra toliau į pietus, o Europinėj Maskoli- 
joj jos eina nuo pietvakarių.

/imant atskirus mėnesius, galima patė- 
myti, jog pavasaryj ir rudenyj audros tan
kiausiai eina nuo pietvakarų, vasaros laike 
jos lygiau paskirstytos visuose kraštuose.

Apskritai, audrų būva: prie šiaurinių 
vėjų 5%, šiaurrytinių — 6%, rytinių — 
7%, pietrytinių — 9%, pietinių — 13%, 
pietvakarinių — 24%, vakarinių — 18%, 
šiaurvakarinių — 12%, pri e tykumos — 6%

Kaslink ciklonų dalių, kur daugiausiai x 
būva audrų, tai jų daugiausiai būva į piet- 

į rytus nuo vidurio, vidurinėj dalyj būva

Svarbiu ypač žemdirbiams yra teipgi y 
paskirstymas šilumos. Peržiūrėsime Jodei 
paskirstymą šilumos per ištisus metus Lietu
voj ir su ja susirišusiuose kraštuose. Vidu
tinė temperatūra Dorpate (Latvijoj) būva: 
sausio mėn.: — 6,7C C., vasario — 6,8° C., 
kovo — 3,6° C., balandžio -Į- 3,2° C., gegužio 
4- 9,4° C., berželio -f- 15,4ą(C., liepos -f- 
17,1° C., piutės 4- 15,4° C., rugsėjo 4- 10,8° 
C., spalių 4-4,7° C., lapkričio —0,7° C., 
gruodžio — 5,4° C., vidutinė metinė 4- 3,0° 
C.. Liepojuj: sausio mėn. — 2,3° €., vasa
rio — 2,7° C., kovo — 0,5° C.*, balandžio 4- 
4,2° C., gegužio 4- 9,1° C., berželio 4- 14,1° 
C., liepos 4- 17,7° C., piutės 4-16,2° C.,^ 
rugsėjo 4- 13° C., spalių 4- 7,6° C., lapkri
čio 4- 2,4° C., gruodžio — 1,7° C.; vidutinė 
metinė 4- 6,3° C.. Vilniuje: sausio — 5,6° 
C., vasario — 4,6° C., kovo —0,8°C., balan
džio 4-6,1° C., gegužio 4- 12,4° C., berželio 
4- 17,1^0., liepos 4- 18,6° C., piutės 4- 17,4° , 
C., rugsėjo 4-12,8° C., spalių 4-7,1° C., 
lapkričio 4- M? C., gruodžio — 3,6° C.; vi
dutinė metinė 4- 6,5° C.. , ' -

Šiauriniuose Maskolijos kraštuose, ap
linkinėse Archangelsko, ne visada nunoksta 
nigiai, todėl čia ūkininkai augina vien mie
žius, kurie nunoksta įJ^ąjmpesnį laiką. Vo-- 
logdos gubernijoj jau rugiai yra svarbiau
sias žemdirbių javais. Nors žiemos laike šal 
čiai čia dideli, bet kad dirvos, paprastai, už
dengtos storai sniegu, po tuom užklodalu ru
giai nesibijo šalčių. Šiltesnės žiemojf La
tvijoj ir Lietuvoj tinka jau auginimui tūlų

(Toliaus bus.)

Sentimentališkas utopistas 
sako, kad žmonės ateis prie 
tokio laipsnio susipratimo, 
jog pamatys, kad gražu ir 
dangišku gyventi visiems 
krūvoj meilėje ir turi viltį, 
kad kapitalistai atsisakys 
savo neteisingų privalumų ir 
gelbės įsteigt naują respu
bliką, besiremiančią ant žmo
giškos brolystės.

Vienok ne toks socijalisto 
atsakymas. Socijalistas tė- 
mija, kad kova terp rėdan
čiųjų ir dirbėjų bus per am
žius. Vienok dabartiniame 
laike žengia prie laipsnio ge
resnio ir tvirtesnio suprati
mo arba, dabar geriau išsi 
aiškino stovis dalykų negu 
pirma. Pavyzdin, šimtmetis 
atgal, buvo Franci joje padė
jimas toks jau kaip dabarti
nis Rusijoje. Karalius, že
mės valdytojai ir kunigaik
ščiai netapo prašalinti vienos 
darbininkiškos kliasos, bet 
susivienyjus jai su smulke
sniais . kapitalistais, kurie 
nuo tada pradėjo lošti di
džiausią rolę tautos gyvybėje. 
Suprantama, kapitalistai, 
kaipo atskira luomą, turėjo 
atskirus reikalus nega darbi
ninkai. Tokiame atvėjyj,

Kaip mąsto socijalista! 
apie kooperatyvišką 

draugiją.
Kliasų kova, dirbėjų su sa

vininkais, gali turėti tik vie
ną galutinį pasibaigimą. Ga
las kovos ateis ankščiau ar 
vėliau; didžioji minia žmonių 
dirbantį visus darbus, patė- 
mys, kad jųjų pačių indivi- 
duališki tikslai, yra panašus 
tikslams savosios kliasos. Jie 
pamatys, kad neteisinga rem
ti žmonių kliasą, kuri per 
gerai gyvena nieko nedirbda
ma, o viską valdydama. Tada 
jie susijungs išvertimui da
bartinės kapitalistiškos siste
mos, ir įsteigs kooperatyvi
šką draugiją.

Męs manome, kad draugi
joje visi geri daiktai neturi 
būti išdirbami pelnui kelių 
žmonių, bet naudojimosi vi
sų ir kad joks žmogus, galįs 
dirbt neturėtų pilną priva
lumu gyventi iš darbo kitų 
žmonių. Męs manomęJ_kad' 
draugijoje nebūtų zkitos rė
dančios kliasos, kurią darbi
ninkų kliasa turėtų po savo 
jungu, bet visi butų priver
sti dirbti ir rėdyti, kurioje 
žmogiška lygybė nebūtų fra- 
za bet faktas. -

Kodėl męs teip tikimai jie (kapitalistai) atėjo pryša- 
Todėl kad jau buvo viena re
voliucija po kitai, o kada du
rnai prasiskirstė nuo griuvė- 
sių-lauko draugijos pamatų, 
męs patėmyjome, kad vėl 
nauja rėdanti kliasa užvieš
patavo.

kin, ir paėmę savo kontrolė
je valdžią, naudojosi savo 
siekiuose iki dabartiniam lai
kui.

Bet dabar ateinanti revo
liucija apsireikš kitaip. Iš- 

I laimėjusi darbininkiška klia-

i
ea susidės iš žmonių su vie
nu abelnu siekiu: paimti tur
tus, naudotis iš jų ir gyven
ti laimėje ir linksmybėje. Jie 
neturės jokios kitos kliasos 
po savo jungu ir negalės val
dyti kitus, nors ir norėtų. 
Viskas ką jie reikalauja nu
veikti yra: panaikinti kapi
talistų kliasų kaipo kliasą; ir 
pasielgti su kapitalistais teip, 
kaip ir su kitais įmonėmis. 
Tada tik įsteigs lygybę; ne 
dėlto kad ji graži teorija, bet 
dėlto, kad ji yra vienintelis 
praktiškiausias kelias veikti 
darbą kaip jie nori.

Kalbėdamas apie lygybę, 
neišreiškia, jog visi pinigai 
arba visi žemės turtai turi 
būti „išdalinami”. Šitas nė
ra kalbama arba propoguo- 
jama socijalistų. Tas yra 
vienas iš neteisingiausių ap
šmeižimų ir išmetinėjimų iš 
pusės musų neprietelių arba 
priešgynių, kad tik * nugąs
dint! darbininką, turinti de- 
vynis-dešimts aštuonis doL 
banko j e arba turintį už $1200 
namuką, su $900 „mortgage” 
ant jos.

Nė męs reikalaujame pini
gų, nė namų, nė automobi
lių, kuriuose kapitalistai va
žinėja. Męs norime naudo 
j imąsi žemės ir * mašinerijas, 
į savo rankas paimti, kad 
musų darbu.pagamintame vi
sas gerus daiktus, mums re 
kalingus.

Teipgi nėra jokiame 
lietų programe, kad pa



algas už visokiu^ darbus vie
nokias. Kada socijalistų par
tija įgaus spėkų,bus industri
jos varomos ir algos teip pat 
mokamos. Teip-gi ras, kad 

' tūliems dirbėjam^ mokamos 
geros algos, o kitiems žemos. 
Ras, kad daugelis negali gau
ti darbo. Ras daugel) vaikų 
dirbančių dirbtuvėse,, kurie 
turėtų būti mokyklose? Teip- 
gi atras, kad didesnė propor
cija išdirbimų, tapo sunau
dota, išmokėjimui įeigų tin
giniams.

Užtai, nė aš nė kitas žmo-•s*- ■ 
gus negali pasakyti tikrai,ko
kia bus pirmutinė veikmė so
či jaiistiškos\ administratijos.

’ ’ Vienok, daleiskime, imant 
viršų arba įsikuriant su abel- 
nu industrijos padėjimu, kaip 
jau perstačiau, tikiu kad į- 
vyks maž-daug šitas:

Tuojau sustabdys mokėji- 
. mą rendų, palukių ir divi

dendų kapitalistams;
Tuojau išims vaidus iš dirb

tuvių ir siųs juos į moky
klas ir, be abejonės, padau- 
gįs skaitlių mokytojų trum
pame laike;

Tuojau pakels algas visų 
žemiausiai apmokamų darbi
ninkų, prilyginant sųjungų 
svarstyklių; \

Tuojau sutrumpįs darbo 
valandas ant aštuonių; bė- 

. gyje laiko, kada bus pakak 
tinai padaryti visi reikalin
gumai žmogaus gyvasčiui, su- 
trumpįs da labiau;

Produktai darbo bus dar
bininkams pardavinėjami, už 

ztiek, kiek jie prekiuoja.
Kada kooperatyviška drau

gija bus tvarkoje, arba dar
be, darbo algos bus taikomos 
savyje. Jeigu užtektinai gat
vių šluotojų nebus galima 
gauti už penkias-dešimtscen- 
tų ant valandos, tada męs 
mokėsime šešias-dešimts cen- 

į tų. Jeigu bus perdaug ra
štininkų. už penkias-dešimts 
centų, tada męs turėsime nu
mažinti algų ant kefurias-de- 
šimts centų už v 
jų didesnė dalis gaus darbų..

Teipgi persitikrinau, kad 

 

socijalistų administžątija n 
kontroliuos abelnos in 
jos nuo vieno centro. Be 

socijalistų partija visados ir 
visur palieka kontrolę į ran- 

kas kuosmulkiausių grupe
lių kurios tik gali kuoatsa- 
kančiausių tvarkų vesti. Męs 
pripažystame, kad įrankiai 
naudojami visų žmonių abel- 
nai, turi butiabelna savasčia. 
Bet, jeigu žmogus norėtų 
dirbti su savo įrankiais, be 
abejones, niekas jam tų ne
uždraus. Užtai turime faktų, 
kad šiame laike, kada maši
nerija kuoskubiausiai geri
nąs!, parankiau dirbti ir 
daugiau uždirbtume koope
ratyviškai dirbdami negu sa
varankiškai.

Pagalios, socijalistai negei
džia sutverti valdžia kontro
liavimui žmonių veikmės. Jie 
tiki, kad kiekvienas žmogus 
turi lygių progų užsidirbti 
ant gyvenimo, tuomet nebus 
jokio palinkimo vogti. Su
prantama, maž-daug keletu 
metų reikės laikyti kelis žan
darus (policistus), vienok jų
jų darbas bus vien tas: už- 
laikytiarba sergėti visus tuos, 
kurių gyvenimai visuomet 
tapo kapitalizmo sunaikina
mi. Kada alkoholiški geri- 

j mai nebus bepardavinėjami 
dėl pelno, kada vaginėjimai 
nebus daugiau kelias drau
gijoje, kada kiekviena mote
ris bus užtikrinta gyvenimu, 
be parsidavimo savęs; tada 
galėsime visus morališkumo 
klausymus palikti išrišimui 
individualų. Draugija pri
žiūrės vien išdirbimų visų 
žmonėms reikalingų daiktų.

Teip manosocijalistai. Jie 
nenori prašalinti liųpsybę 
ln lividuald. Socijalistai ma
no padaryti liuosy bęreaMšku 

daiktu visiems. Už šitų jie 
kovoja su pagelba socijalistų 

xpartijos, J. Šunskis;

ndų kol

iš visur.
| Iš Nantes, Francijos, 

praneša, kad tenai, iškrau
stant vyskupiškų palocių ir 
siminarijų įvyko smarki kova 
katalikų su policistais. Ka
talikai užpuolė ant policistų

revolveriais atsigynė, kol ka- 
riumenė neatėjo pagelbon.

| Iš Tanger, Morokko pra
neša kad plėšikų aadovas 
Raisuli vėl pradės karų su 
Morokko valdžia. Karės mi- 
nisteris Sidi Mohamed Gab- 
ba« ištraukė su 4000 kareivių 
prieš Raisulį; abidvi kariau
nos teip arti susiėjo, kad mu
šis neužilgo prasidės. Kas 
pergalėtojom bus nežinia.

| Radome tapo suimtas 
studentas techniškos moky
klos Werner ir karės-lauko 
teismo ant sušaudymo pa
smerktas. Mat karės-lauko 
teismas atrado, kad jis metęs 
bombų į žandarų viršininkų 
Plottų; viršininkas pasimirė 
antroj dienoj.. Išgirdę dar
bininkai apie pasmerkimų 
Wemerio, apšaukė visuotinų 
streikų.

| Laikraščiai praneša, kad 
Baltstogėj būrys teroristų iš
draskė pašalyj miesto gele
žinkelio rėles ir sustabdė at
bėgantį trūkį, kuriame val
džia politiškus prasikaltėlius 
Vilniun vežė. Teroristai Už
puolė ant lydinčių prasikal
tėlius žandarų, ^užmušė tris 
ir vienų sužeidė; prasikaltė
lius gi išliuosavo.

Į Iš-Sebastopoliaus prane
ša, kad komandantas Juodų
jų jūrių laivyno, admirolas 
Skrydlov, visiems , sargams 
prisakęs, nė nepaklausus 
šauti į nužiūrėtas ypatas, nuo 
6 vai. vakare iki 7 vai. ryto, 
mat komandantas bijosi, kad 
kasnorė jį nenudėtų. Taigi, 
iš jo kvailumo liksis bereika
lingai keli šimtai žmonių su
šaudyti.

| Kaip praneša į Victaria, 
B. C. atplaukęs laivas, ,,Tre- 
mont”, viešpatauja Chinijos 
provincijose, Anbui irKiang* 
su, baisiausia badas iš prie
žasties didelių tvanų. 40,000 
kvadratiškų mylių plotas yra 
visiškai apsemtas. Ant plo
to gyveno 15,000,000 žmonių. 
Dešimtis tūkstančių žmonių 
maitinasi lapais ir šaknimis, 
šimtai miršta nuo bado ir 
drugio.

| §nlyg 21 d. gruodžio iš
leisto caro ukazo, atsibus rin
kimai dumon 19 d. vasario. 
Rinkimų diena Kaukaze, Vi
durinėje Azijoje ir Sibirijoje 
da nepaskirta.

| Rygoje tapo sušaudyta 
dešimts teroristų, kurie anot 
valdžios užtikrinimo, užsiėmę 
plėšimu, užmušimu ir bombų 
mėtimu. Jųjų plianas bu
vęs: užmušti Latvijos general
gubernatorių, baronų Moel- 
ler-Sakomelsky.

| Iš Vienos praneša, kad 
viršiausis viešpatystės butas 
įstatus visuotino balsavimo 
laike rinkimų didumu balsų 
užtvirtino.

| Austrijoj užginjė strei
kas 25000 pačto urėdininkų. 
Ikišiol uždirbdavo urėdinin- 
kai po 45 c ant dienos iš pra
džios, o po 45 metų tarnavi
mo gaudavo 90 c ant dienos. 
Gyvenk žmogus su tokia alga!

| Iš Kapalo rusiško Tur
kestano, praneša, kad ten 
buvęs pereitų subatą smarkus 
žemės drebėjimas. Kiek nuo* 
staliaus žemės drebėjimas 
pridirbo, iki šiol nežinia. Į- 
vykusį žemės drebėjimų paro
dė ir seismografai esanti Isle 
of Wright, Laibach, Bolog- 
noj ir Florencijoj.

| Iš priešasties jurininkų 
streiko Italijoj, negali iš Ge
nuos išvažiuoti 25,000 išeivių, 
idternationališkas susiviė- 
nyjimas jūrinių darbininkų, 
jlamburge, nusprendė strei- 
; mojančius sušelpti.

[ Iš Varšavos praneša, kad 
Lenkiškas Centralinis Komi
tetas suvienytų partijų išsi
rinko žinomų raštininkų, Hen- 
ryk’ą Sienkevicz’ą už savo 
pirm sėdį.

į 60 mylių į rytus nuo Ha- 
lifax, N. S. Kanadoje, sude
gė pasažierinis laivas „Strath- 
coma”, Halifax & Canso 
Steamship Co. Žmonių nesu
degė, mat laivo darbininkai 
apsiėjo karžygiškai ir visus 
380 pasažierius išleido ant 
kranto.

] Sulyg paskutinių žinių, 
pasibaigė streikas 25000 pač
to urėdininkų Austro-Ven
grijoj. Valdžia sutiko 
darbininkų reikalavimų.

ant

nu
ties 
na-

| Toulose, Franci joj, 
slugęs kalno krantas, 
Couzans, užkasė daugelį 
mų. Vienuolika ypatų likosi 
po žemėmis pakastos.E

| Iš Melbourne, Australi
jos, praneša, kad arti Tarma- 
gulos atrado neseniai didelius 
aukso šmotus, o 18 d. gruo
džio tapo toj pačioj vietoj 
dar du dideli aukso šmotai 
atrasti, kurių vienas 967 un
cijas, o kitas 373 uncijas svė
rė. Sako, kad šmotai yra di
džiausi, atrasti "laike 40 metų 
Australijoj.

| 18 d. gruodžio, pasimirė 
Ryme turtingiausias Rymo 
pralotas Adami. Adam! pali
ko popiežiui Pijui X. $1,000, 
000. Gyvu būdamas duodavo 
popiežiui Leonui XIII ir da
bartiniam popiežiui dideles 
dovanas. O Rymo darbinin
kai, nuo kurių pralotas pini
gus susirangė, be abejonės, 
kenčia vargų.

, | Wiesbadene, Vokietijoj, 
pasimirė nuo operacijos gar
sus kalbų žinovas ir orienta
listas prof. Dr. Kari Abel. 
Mokslinčius buvo 80 metų 
senas.

• | Iki šiol tapo Francljos 
valdžios užimti: 84 arcivysku- 
pų ir vyskupų gyvenimai, 
40 didelių ir 13 mažų simina- 
rijų- ___________

| Kardinolas Richard, Pa
ryžiuje, pranešė, kad šįmet 
nebus laikyta Kalėdų misija 
iš priežasties valdžios ,,nedo
rybių”. _______

| Iš Varšavos rašo, kad 
Lenkijos rabinai prisižadėjo 
rinkimuose dumon remti tau- 
tiškai-lenkiškų partijų, ir to
kiu budu kovoti prieš socija- 
listus. »

| Iš Rio de Ja neiro, Bra
zilijos, negali išsiųsti kavų, 
užtai, kad darbininkai strei
kuoja.

| Peterburge atitiko poli
cija centrų socijalistų ir su
areštavo apie šimtų ypatų.

| Siedlece, 19 d. gruodžio, 
tapo karės-lauko teismo aš- 
tuoni teroristai sušaudyti.

Redakcijos atsakymai.
B. Herrin, III. Straipsne

lis menkos vertis, į laikraštį 
talpinti neapsimoka; laikraš
tis turi ko geresnio talpinti.

Naujoe Fortepijonu Natos.
Lietuviu Hyaiu. Žodžiai ir mėlio 

dija V. Kudirkos. Fortepijonui prfrno 
aso A.Kacaanoyakla Ryroje, 19OS...K>o

NAOttjADIMAL
| Garsaų vc&iškas mokslin

čius, Prof. Dr^Robert Koch, 
išrado vaistų prieš „miegligę” 
(„ Try panosmes”). Vaistas 
yra AtoSVl. “Gegužio mėne
syj, pereito 'pieta išvažiavo 
minėtas ifiokslinšius į Afriką 
kad ištirtivminėtų ligą. Be- 
tyrinėdamas silrado, kad ligų 
,,Trypanoenfeš* gimdo ma
žas inzektas, Glosaina Palpa- 
lis. Inzektąa gy vena dumb
lyne arba prie vandeninių 
žolių jūrių pakrantėse ir mai
tinasi paukščių, žuvių ir kro- 
kodilių maita. Tyrinėdamas 
miegligės apsireiškimus ir 
Glossina Pajpalis gydė mok
slinčius 900 ypatų. Kiek
vienai ypatai įčirškė po pusę 
gramo Atosyllo. Daugumas 
jo gydytų pacijentų išgijo 
laike dvejų * trijų mėnesių; 
mokslinčius tiki, kad visus 
savo pacijentns išgydys. Li
ga užpuola daugiausiai jau
nus vyrus. Nuo 80,000 Sese 
salų gyventojų beliko per ke
turis metus vos 12,000. Gar
bė tokiam mokslinčiui!

Įdomios draugijos.
Męs jau įpratome teip po 

carų ir prezidentų valdžias 
gyventi, kad visai nesupran
tame, kaip žmonės gali be 
viso tokio surėdymo, o ypa
tingai be pinigų ir policijos 
užsilaikyti, o vienok ant svie
to yra daugelis draugijų, ar
ba, geriau sakant, valstijų, 
kurios gerai užsilaiko. Čia 
apkalbėsime koletų iš jų.

Pietinėj,,Afrikoj, valsti
joj Peru,»ryr»Aolionija Bue
nos Amigoa(„Gerų Draugų”). 
Kolionijų fį, lįjjdBjo 1852 me
tuose turtingas žmogus, Don 
Jose RodĮlguez, radikališkai 
socijališk^ nuomonių. Su
rinkęs savo nuomonių 66 
draugui, T-uždėjb Tfedriguez 
tų kolionijų ant kranto Coto- 
to upės, žemę-gi suteikė jam 
dovanai peruaniškoji valdžia. 
Nęužilgio, uždėjus kolioniją, 
pradėjo joje žmonės apsigy
venti, bet Rodriguez pastatė 
Jų ant grynai vaišbiškų pa
matų. Jojo darbas atnešė 
vaisių. Sąnariai draugijos 
yra: peruanal, airiai, anglai 
ir vokiečiai; indi jonų ir ne
grų į sąnarius nepriima. 
Įstojantiejie turi parodyti 
gerą, nesuteptų vardų ir įmo
kėti 500 doliarių. Svarbiau
sias prieaugis kolionijos su
sideda iš gįmimų;šiųdien skai
to kolionija daugiau kaip 
1000 vėlių;

Buenos Aihigos yra darbo 
draugija. Sųnariai dirba pen
kias dienas per sanvaitę; 
švenčia eubatoj ir nedėlioj. 
Darbo laikas išneša aštuonias 
valandas; vienok nė vienas 
nėra verčiamas daugiau dirb
ti, kaip keturias valandas — 
dirbantiejie virš keturių va
landų, gauna perviršinį už
mokestį. Kiekvienas sąnarys 
gauna lygių dalį maisto. Sų
nariai, norinti geriau valgy
ti arba geriau rėdytis negu 
priimta draugijos, turi užtai 
atskyrium^ižmokėti, vienok 
gali ir atidirbti. Žemė, darbo 
įrankiai |^išdį|rbiai priguli 
visuomeniai; teip-pa t priguli 
visuomenei ir turtas, gautas 
už parduotus f užsienį tavo
ms. Skaitliavimo pamatas 
yra dartfo ^Mlanda < (pagal 
darbo valtnda9*skaitosi kiek 
kožnain šdbarfcii už parduo 
tus tavoruš-priklauso.) Že- 
nybos įstattĮ n&a. Pirmiau
siai auklėja kūdikius ligon-
bučiu 
nių priži 
eina jie viešon mokyklon. 
Užmokestis yra lygi kožnai

inusios ligo- 
o vėliau

reikalui, galima nuo urėdo 
prašalinti. Kaimų atstovai 
renka valsčių atstovus, o šitie 
apskričio viršininkus. Ap
skričio viršininkai gali būti 
prašalinti nuo urėdų tiktai 
per visuotinų draugijos nu- 
balsavimų. Tie apskričių vir
šininkai atsako maž-daug mi- 
nisteriams didžiųjų valstijų 
ar viešpatysčių; iš jųjų susi
deda tiesų it finansų minis
terija, oaugščiau už juos sto
vi ministerijos: būdavo j imo, 
apšvietos, vaizbos ir sveika
tos.

Gyvenamiejie namai kolio- 
nistų yra paprastai, dailiai ir 
sulyg sveikatos įstatų būda
vot!. Visuomeųgjrnamas la
bai gražus ir bu&avotas iš 
marmuro ir granitinių akme
nų. Gatvės gražios ir čy- 
stos. Mieste yra teipgi ir van
dens vedimo taisos. Buda- 
vojimui tų įtaisų netapo sve
timi darbininkai kviesti, bet 
tų atliko pats kolionijos są
nariai. Jeigu atsitaikd, kad 
vienas apskritys turi perdaug 
darbininkų, tai perleidžia 
juos kitam apskričiui, ku
riam darbininkų trūksta. To
kiu budu dirba kiekvienas 
sąnarys po keturias valandas, 
bet norinti gali ir daugiau 
dirbti.
' Kita, mažai žinoma, drau
gija yra Burley. Šitos drau
gijos sųnariai gyvena po visas 
Suvienytas Valstijas, jos ko
lionijas ir Kanadų., Centras 
draugijos arba kolionija yra 
valstijojWashington,arti Ta- 
coma. Draugija surėdyta ant 
komunistiško pamato.

Aptariama draugija turi 
du skyrių sąnarių: r vienas 
skyrius susideda iš gyvenan
čių Burley’e, o antras iš ne- 
gyvenančių4en. Negyvenan- 
tiejie Burley’e moka per 125 
mėnesius po vienų doliarį mo
kestine, o įstodami į sąnarys- 
toajikaitlių^enkis doliarius 
už įrašymų. Užmokėję įra
šymo pinigus ir dvylikų do- 
liarių sanarinių . mokesčių 
turi privilegija, laike nega- 
lėjimc/dirbti, ligos ar nelai
mės, gauti gyvenimų ir pilnų 
užlaikymų Burley’e, tų pačių 
privilegijų turi ir jo šeimy. 
nos sanariai. Jeigu sąnarys 
miršta, tai likusio jie šeimy
nos sanariai gali gauti teip 
ilgai, kaip tik nori, pilnų 
užlaikymų nuo draugijos. 
Negalinti dirbti sanariai ga
li vien po dešimts metų išbu
vimo draugijoj Burley’e ap
sigyventi.
tie darbininkai, 
dinami į ten. 
žiavę į Burley 
jokių mokesčių 
kalaujama vien, kad gerai 
dirbtų, bent tiek ant kiek 
moka ir išgali. Dabar gyve
na Burley’e išviso 180 ypatų 
(vyrai, moterys ir vaikai) ir 
difba visokius darbus; šven
čia vien vaikai.

Miestelyj nėra: karčiamų, 
bažnyčių, pinigų ir nė kon
kurencijos vaizboje. Už 
darbų algų nemoka. Žemė, 
gyvuliai, darbo įrankiai, ma
šinos, žemės turtas ir pramo
nė priklauso visuomenei. 
Kiekviena apsigyvenusi šei
myna gauna gyvenimų ant 
laiko gyvenimo miestelyj; 
gyvenimų gi neturi tiesos nė 
parduoti nė išrandavoti nė 
kitam perleisti. Gyventojams 
nerupi randa, darbas, drau
gijos mokestys, užsilaikymas 
senatvėje arba ateitis pasili
kusių šeimynos sąnarių. 
Visi kromai, valguvė, pieni- 
nyčia ir kitos visuomeniškos 
įst^gos atiduoda viskų už- 
tiek kiek tavorai tikrai pre- 
kiuoja; taigi, apsukimo nė
ra. Valdytojais. draugijos 
yra dvylika išrinktų žmonių.

Išskiriami vien 
kurie pava- 

Kartų nuva- 
nereikalauja 
įmokėti; rei-

-  --- W
ypatai ir ui kožną darbą. Svarbiausi draugijos paga-

Kolionija padalyta į kp-
skričius, valsčius ir kaimus.
Kiekvienas kaimas išsirenka
savo atstovų, .kutį, priėjus

vų susirinkimas, kuriame 
aptariama, kokį nuošimtį 
mėnesio perviršio padalyti 
sąnariams sulyg atliktų dar
bų; nuošimtis išmokamas pa
vidale ,, kreditinių ženkle
lių”, už kuriuos galima gau
ti tavorus, valgį ir visus rei
kalingus įrankius.

Draugija pradėjo savo ko
munistiškas nuomones įgy
vendinti vien Burley’e; vie
nok ji keta nęužilgio, kiek su
tvirtėjus, ir kitose vietose 
Suvienytose Valstijose pana
šias kolionijas įrengti, kurių 
gyventojai galėtų savo pro
duktus su Burley’e gyvenan
čiais apmainyti. Kolionija 
Burley apima išviso 120 
hektarų (apie 300 akrų) že
mės ir guli prie jūrių įlan
kos. Kolionizavimas žemės 
prasidėjo vos tik 1899 me. 
tuose. Uždėjus kolionijų, 
tapo įrengta: lentų pioviny- 
čia, skindelių dirbtuvė, dai- 
lydžių darbavietė ir dirbtuvė 
šluotinių kotų. Dabar yra ko- 
lionijoj 25 gyvenamiejie na
mai, visuomeniška virtuvė, 
visuomeniška skalbinė ir ki
tos įstaigos. Draugija išlei
džia ir laikraštį, „The Coo- 
petator”; laikraštis pašvęstas 
propagandai draugijos sie
kių ir pranešimui apie drau
gijos veiklumų.

(Toliau bus.)

Vietines žinios.
—Kad Chicagos padaugin

tas policijas skaitlius gerai 
vietinius gyventojus apgina 
ir visus plėšikus išnaikino, 

( tai aiškiai galima matyti iš 
to, kad vienoj pereitoj ket- 
vergo naktyje plėšikai nema
žiau kaip 7 ypatas apiplėšė. 
Taigi, per sanvaitę maž-daug 
50-100 ypatų. Na, ar nege
ras skaitlius!? Ir dar kaip 
kurie žmonės abejoja apie 
gerumų Chicagos palicijos! 
Reikia dar tiek priminti, 
kad plėšikais būva ir maži 
vaikai 12-15 metų, o tiedrų- 
siausi, apiplėšia žmonis vi- 
durmiestyj, ties Auditorium.

Nedėlioj užsidegė čia iš 
priežasties expliodavimo sma- 

i los boso įtaisos Northwestern 
Gas, Light &, Coke Co., 
Maple ir University st. Bo- 

, se buvo 80,000 galonų sma
los. Ezpliozijos tapo vienas 
negras darbininkas užmuštas. 
Ant kiek nuostoliaus pada
ryta, direkcija nepaduoda.

— Sulyg statistikos pasi
mirė Chicagoj pereitų sanvai
tę 618 ypatų, užpereitų 598 
ypatos, o pereitų metų toje 
sanvaitėje tiktai 496 ypatos. 
Iš šito skaitliaus buvo: 358 
vyriškos lyties, o 260 mote
riškos.

—Pereitų seredos vakarų už- 
sidegė-čia namas po nr. 266- 
268 Clinton st. Ugnis pada
rė nuoštoliaus ant $50,000.
—Hillsdale, arti čia, pavogė 

pereitų seredos naktį iš namų 
Ch. V. Šteine papuošalų už 
$15000. Iki šiol policija va
gių dar nesugavo.

Klaidos atitaisymas.
51 nr. ,,L” įsiskverbė klai

da; pasakyta, kad Lietuvos 
Sūnų dr-stė iš New- Yorko 
paaukavo $25.00 Liet. Dem. 
Part., bet turi būti: Lietuvos 
Sūnų dr-stė iš Brooklyno pa
aukavo $25.00 Liet. Soči jai- 
Demokratų Partijai.

Redakcija.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY ACOtTNSELOR tt LAW
Chamber of Commerce Bldg , Room 709

APGARSINIMAI

ateiti ki- 
butinai

Užnuodytas.
Ar girdėjai kada nors ta- 

mista, kad daugumas žmo
nių save užsinuodina,visiškai 
nežinodami? Jeigu maistas 
nesugromuliojamas pakakti
nai, pagimdo jis nuodingus 
skystimus, kame, nepraša
linti laiku iš organizmo, bū
va priežasčia daugumo žarnų 
ligų. Organizmas yra užnuo- 
dintas ir sulyg daugumo nuo
dų tamistai parseina nukęsti 
nuo to. Kaip kada padarom 
tas tiktai vos patėmijamų ne- 
gromuliojimų, 6 kaip kada 
pirmi ženklai ateinančios li
gos. Visuose
muose reikia
vartoti Trinerio Amerlkoniš-1 
kųjį Eliksyrų Karčiojo Vyno, 
kadangi vynas sutvirtina gro- į 
muliojimo organus ir priver* 
čia juos atsakančiai veikti, ir į 
tokiu budu padaro, kad mai-' 
stasbuva atsakančiai sugrb-i 
muliojamas. Visos nuodin-’ 
gos maiste priemaišas liksis 
iš organizmo išvarytos ,1au-; 
kan, o geros ir sveikos mai-1 
sto dalys pereis į kūnų/su- : 
tvirtįs jį ir pagimdys naujų I 
grynų kraujų. Kaip tik pa-1 
jausi, kad gromuliojiniasne-1 
atsakantis, vartok šitų vai-? 
stą. Gaunamas aptiekoseĮ 

Juoz. Triner,
799 So. Ashland Avė.. 1 

Chicago, III. 1

Širdinga padėkavonė!
Tokių žodžių net negalių ! 

surast, idant galėčiau apsa- i 
kyt savo džiaugsmų ir dėkin- į 
gumų už išgydymų iš teip ii-j 
go ir sunkaus sirgimo per du j 
metu; nes dienų nuo dienos 
laukiau persiskyrimo su bal-F 
tu svietu. ■ •

Po daugelio perleidimo dfl 
šokių daktarų ir gydymų kaipK 
vartojimų visokių liekarstų,! 
kad nepagelbėjo; buvau su® 
visai nustojęs viltį kada nor® 
išgyti; nes kožnas gydytojai 
man kitokių ligų pripažino® 
o paties kelmo ligos ir prie® 
žasties visai nepajudiuoir ne® 
pagerino'visai mano suirusio® 
sveikatos; bet po perskaitymo Į 
,,Vadovas in Sveikatą” kurių! 
parašė Profesorius Daktaras! 
Collins, tad kiek suprataiy 
tada aiškiau, savo padėjim® 
ir pamatus ligos arba prie?;® 
stį, parašiau į tų garsingų 
dikališkų Institutų apie savo 1 
ligų ir gydymą, kad man] 
nieks nepagelbėjo; tų ligą| 
su visoms sunkenybėms įga-1 
vau per jaunystės raškažnųl 
gyvenimų ir tamsybės neiš-| 
manymų pavojaus sveikatai; 
ir gyvasčiai; tad kaip map^ 
atrašė Dr. E. C. CollinaAle- 
dickU Institutas ir prišiuntėj 
per Expresų vaistus; kuriuosi 
griebiausi vartot, tad netru-1 
kus prapuolė vai
skaudėjimai po visų kūnų ir 
diegliai po sąnarius, kaip ir 
skaudį imas šonuose teip ir 
dusinimas krutinėję ir sun
kus kvėpavimas, abelnas ir 
lytiškas nusilpnėjimas, akre- 
pliavimassu nerviškumu teip 
tankus ir sunkus užsirusti^ 
mas kaip ir galvos skaudėji
mas ir svaigimas.

Dabar esu sveikas daip ri
dikas, rodos, kad niekad ne. 
nesirgau ir viešai apreiškiau j 
ne iš unaro ir garbės, bet kad^ 
serganti nesikankintų ir nau
dos nesikaštuotų, o stačiajb 
kreiptųsi; prie Dr. E. C. Col
lins Medical Instituto, be apl 
sirikimo teip kaip aš apturės; 
sveikatų, už kurių pasilieku 
dėkingas ant visada, savo iš
gelbėtojams. Dabar ir aš: 
persitikrinau kad tikras mo
kslas ir gryni vaistai,, turd 
stebuklingų galybę; išdirbti 
to Instituto. Su guodone 
D. Mačis, 403 Market si |

Wilmington, Dėl. 1

lojau

minami produktai yra: ūkio 
produktai, budavonės me
džiai, sklndeliai ir cigarai. 
Kas mėnesis atsibūva valdo-

CHICAGO, ILL.
TILEPNONE MAINM4E

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliška* Ir krimina- 
liikas. visuose teismuose (Soduose), 
tyv- 8. HaJstoi.8t, arti 81 mes gitvis

Varde 6046



■angysėiii Reikalai. 
hBr'H terptautiuis koncertas. 
^Kmnke. Nauju Metu dienoje, 
ijKsaleie Freihelt Turncr, 
■K421 80. Halsted st., 4-ta kuops 
|^V. A. psrengia koncertą. Koncer- 
įlHsides 3 vai. po pietų. Inžanga 
^^■25 c. Muzik* bus prof. F. Bei- 
H^fta pili kuri buvo ant XXI S.L A. 
jO* Bus ka bis ir dainos lietuviszkai, 
E^mkai, msskoliszkai, vokiszkai ir

K**1-
|||’ Teatras! Teatras!

^Kago. III. Spėkomis Dr-stes szvente 
■^■szka.us bus pareagtss teatras. Ne-

30 d. Gruodžio tDec.) 1906, New 
I^Ksa.eje, kampas Honore ir 48tos 

s ui antras dideli* teatras po 
ĮMbetiejain stonele. Veikalas prr 
31^K* prie szv. Kalėdų ir ant ttfatro 
ĮH^Kūoma gyvi paveikslai isz laiko 
■Mino Cbristaus. Užtai verta kiek-

ta gražu te»tra pamatyti, ypatin- 
j^Kodykite vaikams ta perstatymą, 
■ms lab.au patiks, negu davimas 
nHu. Teatras prarides 6 vai. vakare, 
^^■taidarys 5 vai. Sėdynių preke* 
^■yne* po 50c, II po 35c. o kilos po 
H Po perstatymui b*liua ant kurio 

labu puiki muzik* net isz Rymo, 
Mos da nieks* negirdejO, ir gal ne- 
Bneiszgirs. Užkvieczia vl*uslietuvius 
■etuvaites. / Komitetą*.

' . Dideli
I Artinasi linksny 
19.00 vėtės auksit

Draugyste szv Petro ir Povilo pirma 
kdelia po Kaled i, t. y. 30 d. Gruodžio 
)< c) 1906 m ,
II 7So. Halstec 
lu, parengia di 
es 5 vai. po ^ietu.
itąkvlena* ausi] ‘

Bailus.
n4 ir laiminga valanda!
ižls laikrodėlis, visai dykai!

PAJIEŠKOJ1MAI.
Pajieszkau savo draugo Augustino 

Kaugsilo, apie 5 melus stgal gyveno 
Hermitage Avė. Chicagij. Jai kurie 
apie ji žinote arba jis pat*, teikite*duoti 
žine szluo adresu: ■

Ignacas Kiela
8851 So. Normai Avė., \ '•Chicago, Iii.

PajiMzkau Ignaco Maliacrko, Sendi 
nlu kaimo, Seredžiaus valscziiua 24 me
tai gyvena Amerikoj*. Jis pats ar ka* 
kitas teiksis duoti žine adfirau:

Jos. Blrilnas,
93C9 Evans Avė., Chicago, Dl.

- Pajleszkau savo tėvo Mik.ilo Leteno, 
apie 60 metu amžiaua Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pakruojo vol. Meilūnu 
sodžiaus Apie 15 metu kaip Amerikoje. 
Turiu labai svarbu reikale. Ji* pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu: 

Aleksandra Letenas
10809 Curtts avė Roeeland-Chicago, III.

Pajieszkau tavo dėdžių. Antano, Jo
no, Vincento ir Mateuszo Pratann. Du 
isz ja gyveno Rumford, Falls., o kiti du 
Boston e, Mass. Jeigu kas žinot apie 
juos arba Jie patys, teiksis duoti žinia 
adresu;

Zygmontas Ynsuiauskis, 
931 38 rd st. Chicago, III.

P* j tesakau savo sunaus Antano Mul- 
vlncko ir jo draugo Jono Simokalozio. 
Abudu Naumiesrczlo (Vladislovovo)par. 
Zapyszkio kaimo. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žlne adresu:

F. Mulvinckaa,
197 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

Reikalas visiems žinoti.
Mes pasigatavijom Užleisti įietuvlszka 

laikratztl po vardu „Svieto Ateiti*“, 
kuri* prisidės prie skaitliaus-lietuviszku 
laikr^szcziu, kaipo viena* daugiau* ir 
pasitikime, jog bu* stiprus pagalbi
ninkas stumti progresą.

Pirmų numerį siusime visiem* dykai, 
katras tįk prisius savo adresų; ir buk 
buVteip malonu* prisiųsti ir savo draugų 
adresus. Adresuok:

M. G. Valaskaa.
2464 Ksnsington Avė., Chicago, III.

Nanjas saliana*.
Frank Auszkalnls, pasines isz Kauno 

gub., Raseinių pav., Naujamleszcsio vai., 
Tuneno kaimo, atidarė nauja lietuviuką 
karoziama, kur galima gauti visokiu 
geru ir szvležiu gėrimu, taipgi ir geru 
cigaru. Užtai lietuviai Mpamirsskite 
adreso:

150 W. 18th st., Chicago, III.

RelkalingM dreiverys in Bravo
re alaus iszvažiojimui. Tur gerai žinoti 
mieste ir mokėti aaglisska kalba. Atsi
smaukite pas Nattonal Brevvery Co. kerta 
Lincoln ir 18-tos ui. - Chicago.

Reikalingi kriaucalaL
Kontruose reikalauja kriaueziu, beiš

tartu, opreitoriu, antrarankiu, (flnishers) 
preseriu, teipgl merginu arba motenu 
prie vyrtszku drabužiu. Užmokestis ge
ras, darbas per liztisa meta; norintieji 
gauti darbe arba Informacijas, atslszauC 
kitę szluo ėdriau:

Krivaiti*.
166 Are. A. New York.

Kalendorai WO7 metai.
Visiem* „L'^tuvo^i k sity tojam* pa- 

•iunterr.e Kak ndpyiu* .paeitu, o •kaity
tajam* žemiau* pana 
■lunteme ,,cxpre*u” 
agentu*, pa* kuė&so* ] 
lietuviai teik*i*)a*abi 
savo Kalendorius pa*t

NEMT^OR]

agentus, pa*

tetų miestu,

miesteliu 
atsilankyti ir

A. Lesnlewski*rlf444*Hou*ton St.

So. BdflTONj MASS.
Nikod. Gendroliį; 3-rd Street 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevtozia, 178 Ferry st.

< A. StaneMs, 66 West St.

BROOKttN, N. Y.
Stan. RlnkeiricziuĄ 78 Grand st.

8HENANDOAH, PA. *

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į 
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada «r iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelione kaštuos. ? •

Žaleje Freihett Turuer, 
d st. t*rpe 31 Ir 35-tos g*t- 
Ldeli baltu. Baliu* prasi- 

Inžanga porai 25c.
iplrkie tikleta, turi pro

tą iihalmyd 819,00 vertes auksini laik- 
odeli, kuri »zv. Petro ir Povilo Dr-*te 
Sldžia ant iszlaimejimo.

Pelnas Baliaus skiriama* parengimui 
lanjos vėliavos (karūnos)] Užprtszome 
itu* lietuviu* ir lietuves, jauhus ir se
tu*' atsilankyti ant mn*u baliau*, ant 
įurio grtesz plomeS kliaeo* muzika, ge- 
iausia ant pasaulės, net isz Belgijos 
ius pargabenta. Todėl kiekvienas atsi
ekęs galės gražiai paslszokti Ir link
imai praleisti laika ta vakare. Bus vl- 
bkiu geriausiu gerymu, kokiu ant kitu 
bailu negalima visai gauti.

- Su guodone Komitetas.

| Draugyste Dovydo Karaliaus 
t . M. ir G.
I Praneszme visiems lietuviams, jei 
Kurie norėtu prisiraszyti prie minėtos 
■raugystes, jog nuo dabar inatojima 
mmažino ant puses, t. y. nuo 18 — 20 
lėtu 81.50, uuo 20-25 82.25, nuo 25—10 
L 00. Su guondone

Komitetas.

r Draugyste Apszvietimo broliu ant 
RVelt 8ide nutars ant savo metinio su
sirinkimo ina<pjimo mokesti numažinti 
ant 1 dol. Užtad kviecziame visu* lie
tuvius prisiraszyti prie musų Dr-»tė«r 
viena, kad i natoj imas labai pigus, o antra 
kad musu Draugyste turi dideli ifty- 
gynj, susidedanti isz labai naudingų 
moksliszku knygų. Susirinkimai atsi
budę kas antia nedėidieni po pirmai va
landai; salėjo

M. Mildažio. 68 W. 25 th st.

5-tas Metinis Balius.
8t. Louis, Mo. Draugyste szv. Kazi

miero, parengs dideli balių prieš* pat 
Naujus Metus, 31 d. gruodžio, l£06 m., 
salėja German Military, kampas 12 ir 
North Market gatvių Szokiai prasidės 
nuo 8-tos vai. vakare, muzika kopul- 
klausia. Inžanga vyrams 25o., mote
rims dykai. Kviecziame visus lietuvius 
kuonkai tingiausiai atsilankyti ir pasi- 
Mnksmyti.

Pajieszkau savo brolio Juozapo Stau- 
gaiezio. 20 metu Amerikoje, girdėjau 
jog gyvenas Pennaylvanijoj. Priguli io 
asv. Kazimiero >Dr-rie. Ji* pats ar kas 
kitas teiksis duoti žiba adresu;

Joną* ^tžuMdlįs
22 Nellada at., MontrAl, Canada, P.Q.

Pajieszkau savo draugo Vincento 
Bagdono, Kauno gub., Bsiaullu apskr., 
Lygumos vata, Tiltu kaimo. 4 meta, 
kaip Amerikoje. Paskiausiai dirbom* 
drauge „Caledonta” akmbnu skaldyk
loje. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žino adresu:

Jurgi* Burtavyczla
10 So. Riversidsst., Waterbury, Conn

Pajieszkau savo draugo Ignato Vė
žio, Kauno gub., Ssiaultu apsk., Viek- 
sznos miestelio. Gyveno Stoughton,Mass. 
Jis pats ar ka* kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Jonas Milaszevycz,
217 Park st., Leuriston, M e.

Pajieszkau Onos ir Petro Gnkenio, 
Petro Griciaus, Grasęs Macolytes, Ago
tos Giedraicziukes, Jono* Tlutiro ir Ka
zimiero Bslaiczio. Jie patys ar kas ki
tas teiksi* duoti žine adresu:

Albina* Vaitiekų***,
329 N. 15th st. Springfield, Iii.

Pajieszkau C. Tamoazauoko. Girdė
jau kad gyveno Nevrark. N. J. Ji* pate 
ar kas kitas teiksis dnotl žinia adresu:

Pranas Szirone*
17 Šame st, W a ter būry, Conn.

Pajieszkau »avo tikro pusbrolio Do
mininko Mozuralczio ir Pranetszkoi Mo- 
zuraioziutea. Skirsnemune* parapijos, 
Raseinių pav., Kauno gub. Gyveno 
Cambridgeport, Mas* Jie patys ar kas 
kitas teikite* duoti žine adresu:

Geo. Virblcki,
838 Long Alley, Alleghany, P*.

Pajieszkau savo broliu Adolfo ir Vla
dislovo Radaviczlu. Kauno gub., Ra
seinių apsk. Turiu pas juo* labai svarbu 
reiksią. Ji* patys ar kas kitas teiksis 
duoti žino adresu:

Joseph Radaviczlu*.
Madison Cucnty, Livingstos, Iii.

Ant išrandavojlmo geras 
Storas po nr. 928 33rd Street, 
prie pat lietuviškos bažnyčios, 
bKsiiinokite „Lietuvos” re* 
dakcijoj.

Andrius Macais, 181 8. Main si.

SCRANTON, PA. 
Jos. Petrikis, 1514 Ro*s Avė.

WATERBURY, CONN.
Jonas Žemantanckas, 89 W. Porte? St.

NNW BRITAIN, CONN. 
M. J. Oheponia, 21 Pleasant St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Wa*hlngton st 
Jonas Želvi*, 711 W. LomberdsL

J. Luta, 26 Bo. Groen *U

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, ■ 1028 8o. Snd 8*.

PITT8BURG, PA 
Joną* Ignotas, 18 btamond Bųuar* 8.8. 
L M. Maskeliūnas, 2137 5-th Avė.

ELIZABETH, N. J.
Wm. Boczku*, 211 First ak 

ffESTVILLE. ILL.
V. B. Kreivėnas.

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

MINERSVILLE, 
Juozas Ramanauskas,

LAIVO VARDAS Kemyasij** vardas
Portą* Diena Belau

kime

PA

A. Rteamer....^ ............ ..
AMERICA......... ......................
BLUECHER............... .............. -
BARBAROS3A......................
BREMEN............................
BRANDENBURG..................
BALTIC....................................
BATAVIA................................
CANADA..................................
CYMRIC....................................
OARMANIA..............................
OAMPANIA..............................
DARM8TADT.........................
DOMINION..............................
CA88EL.....................................
CEHEMNIT8..........................
ĘM PRESS OF IRELAND.. 
EM PRES8 OF BRITAIN... 
ETRURIA................................
FRIEDRICH d. GROS8E., 
HAVERFORD........................
HANOVER...............................
IVERNIA..................................
KRONPRINZ WILHELM. 
KA1SER WILHELM U.... 
KROONLAND........................
KAI8KR. AUG. VICTORIA 
LAKE MATIBONA...........
LAKE CHAMPLAIN.:.... 
LAKE ERIE............................
LUCANIA.............................. »

Hamburg American

North German Lloyd

White Star 
Hamburg- American 
Dominion 
White Star 
Cunard

North German Lloyd 
Dominion
North German Lloyd 

Canadian’Pacific R.

Cunard
North German Lloyd 
American
North German Lloyd 
Cunard < 
North German Lloyd

Red Star” 
Hamburg American 
Canadian Pacific

New York

Baltimore 
New York 
\ «» i.
Portland 
Boston Mass. 
N<y York

Biltimore 
Montreal Que. 
Baltimore Md.

Montreal, Que.

New York

Philadelphia 
New York 
Boston Mass. 
New York

Pa.

St. John N. B.

Ant i*zrandavojtmo gera duonkeplny- 
cria su gyvenamais ruimais, 8711 8o. 
Halsted st. Randa 830.00 ant menesio. 
Dasiilnokite daugiau pas.

D. J. Burka 
8503 8o. Halsted st. Chicago, III

J. Klombai Mlllrow

STIC...
DN .... 
YORK 
ĮLAND.

Vasario 
Sausio 
Kovas 
Gruodžio 
Kovas 
Sausio 

‘Vasario 
Sausio 
Sausio

Sausio

Gruodžio

Sausio

Sausio
Vasario
Sausio

23
28

6 
12 
12 
29 
22 
20 
18 
29 
28 
16

1 
16 
12 
27 
24 
30

8 
2

7.30 ryto 
10r ryto 
5:30 ryto 
10 
10
2 
1

330 po p.
2 diena 
4.30„ 
8 ryto 

12 diena
2 diena 
2vakaro 
2vakaro
2 diena
3 vakaro 
8 ryto
2 diena 

10 ryto 
10 ,.
2 vakaro
5 ryto 
2 vakaro 

10 ryto
7 ryto

Valanda 
išplaukimo

ŠifkSrU kaltnoja 
nuo Porto Į

diena
ryto

37.80 
37.80 
38.15
38.15
36.65
41.80
37.80
36.65
37.80
41.80
43.80
36.65
36.65
36.65
38.15
37.90
87.90
41.80
38.15

87.95 
37.95 
37.95 
38.20. 
38/21 
36.70 
41.95 
37.i5 
36.70
37.95 
41.95 
43.95 
36.70 
36.70 
36.70

WORCEBTER, MA8S. 
Ant Bernotas, 12 Harlem s*.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

PITT8BURG, PA
Fort. J. Bagoczius, 1914 Ana 8k

NEW H$VEN, CONN.
K. Blažaitla, 217 Fsrry St.

U Tfl
MOUNT CAR^EL, PA
Jonas Banį* Boz 541
EAST 6^. LoUlB. ILL

Felix J. G ai m i e**, 887 Celllnsvili* Avė.

BROOfcLYlL N. Y.
B. Froomee, 78 Grand st.
4? Diržulaitia, 1M Metropolitan av*.

Rj i * f 
philadelThja PA _

M. A Ignotas, 102^ 8o. 8-nd Bt., 

BALT^fO^fc, MD.

F. Bakutis, 621 Columbia avė.

ta lerva Ue *1.

DELPHlA. 
JYLVANIA

Cunard
North German -Lloyd 
White Star 
American 
Kbaerican

Whi'te Star
American
Hamburg American

New York

New York 
Philadelphia Pa.

Philadelphia Pa.
New York

RHEu 
8AR01 
SEML

F VALDER8EE 
PAUL...................
rTQNU....k....

werterland.
ZEELAND.........
YORK....................

FTNLAYD.........
mababa.....
MINNEHAHA

North German Lloyd 
Cunard
Red Star
American
Hamburg American

Onnard 
Red Star 
American 
Red Star 
North German Lloyd 
American 
Red Star 
American •

Boston Mase 
Nevr York

New'York

Philadelphia Pa. 
Nsw York

Gruodžio
Vasario
Vasario

Gruodžio 
Sausio 
Vasario 
Sausio 
Vasario

Gruodžio 
Sausio

Sausio

Vasario 
Sausio

G rodžio

24j 3 po piet 10
5 11-20 „ 8

19 12 diena 9
22 11.20 dien 9
24 2 diena 9
10 6 ryto 13
31 10 „ 7
20 10 „ 9
21 10 „ 9

3 10 14
2 8 ryto 7

29 930ryto 7
29 4 „ 14

9 2 diena 14
9 2 po piet 14

11 10 „ 14
11 5 ryto 9
23 1 diena 7
19 9vakaro 8
23 2 diena 10
11 9.30,, 7
9 10 ryto 7

29 2 diena 8
3 7.30 ryto 8
9 10 ., 9

29 2:30d iena 8
30 10 ryto 10
26 • 30 „ 9
16 7 ,. • 8
16 930 ryto 9
2 9 30 „ 9

36.65 
36.65 
36.30 
44.15 
44. L5 
39.80 
37.80 
30.65 
36.65 
36.65 
43.80 
38.15 
43.80 
36 65 
39.80 
36.65 
43 80 
43.80 
37.80 
37.80 
37.80 
36.65 
36.30 
39.80 
43.80 
37.80 
43.80 
43 80 
41.80 
39.80 
36 65 
39.80 
33 15 
36.65

38 65

31.95 
41.85 
38.30 
36.70 
36 70 
36.45 
44.20 
44.20 
39.95 
37.95 
36.70 
36.70 
36.70 
43.95 
38.20 
43.95 
36.70 
39.95 
36.70 
43.95 
43.95 
37.95 
37.95 
37.95 
36.70 
36.45 
39.95 
43 95 
43.95 
37.95 
43.95 
41.95 
39.95 
36.70 
39.95 
38.20 
36.70 
39.95 
38.70 
36.70

Metinis Balius.
Kew Haven, Conn. D. U K. Vy

tauto Dr-ste parengė puiku balių Nauju 
Metu dienoje, 1d. Sausio (January), sa
loje Gcrmania, 193 Worster st. In- 
žanga vyrams 25c., moterims ir mergi
noms dykai; Balius prasidės 2 vai. po 
pietų. Muzikantai grajys geriausius szo- 
kius. Kviecziame visus lietuvius ir lie
tuvaites atsilankyti ant sz’.to baliaus, 
atsilankė nesigrandysite.

Komitetas.

Maskaradinis Balius.
Naugatack, Conn. Lietuviu Politikos 

Kliubas Naugstuck ir Union City, Conn. 
parengė Subatoj, 5 d. Sausio, 1907 m. sve
tainėj* Lindę n Bark dideli maskara
dini bailu. Prasidės 7 vai. vakar* ir 
trauksis iki ryto. Pelnas bu* padalyta* 
in dvi dalis: viena dalis bus apversta pa
didinimui knygyno, o antra, peszelpųi 
kovojantiems už Lietuvos laisve. In- 
žang* 10 c. ypatai. Užkviecziame visu* 
ant to pasilinksminimo atsilankyti.

o

Persiskyrė su sziuom svietu Antanas 
Soltinas. Paliko nuliudime žmonų su 
penktais vaikucziais. Paėjo isz Kauno 
gub., Bziaulių a p* kr., Vilkmergės parap. 
Palaidotas tapo Povilo Mažeikos, 28 d. 
gruodžio ant Szv. Kazimiero kapinių. 
Iszlydėjo velioni isz szv. Jurgio bažuy- 
czioe. "

Marjona Soltonienė.
864 34 Place, Chlosgo, 111-

StereoskopaL
ar b*

Paveikslai tos Jėzau* Gyvenime,
Stereoskopas arba Teleskopas yra tai 

prietaise su padidinančiais stiklais per 
kurta kad žiūrai aat abrczello, abrosaU* 
pavirsta tn natūrai i szka paveiksle, ka
rtam* matai czlelas grupes žmonių, trio- 
bu Ir tt. teip kaip juo* matytumei gy
vus kur nors bevelkisncsiu* savo darbe. 
Mes turime ant pardavimo paveikslus 
isz Jėzau* gyvenimo nno Jo gimimo iki 
dangun užžengimo. Paveikslai parodo 
visa Jėzau* gyvenime kaip Jis gimė, 
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip 
ji žydai kankino, kryževojo, kaip ji* ka
išai isz grabo, kaip ženge dangun, baž
nyčios ir rūmai Betlejaus J er u sol i aus 
ir kita garsiu vieta. Per Teleskopą žiū
rint matai viską teip nzturaliszkai, kaip 
kad būtumei toje paozioje vietoj* ir 
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslai* kasztuoja $2.00. Prisiunti- 
mo kasztus mes apmokame. Nusipirk 
viena Telsakopa su 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip 
kad ka kita pirktumėt už 850.00.

Pinigu* prisluskie per Money Ordery 
ar registruotoje granatoje adresuoda
mas:

Jurgis Ailssauckaa, Clifford, IU.
J. M. J aries, Jehhston City, IU.
T. Csuprinskas, Steger, III.

Jta Revrat, 1008 Market et. De KalK IU.
Ant. Norkaitis, 8t. Charles, 111.

Mat. Valion.
206 8 Gsnesee et.,

Alos Vienbiskta,
Cha* Jurkus,

Gpeiegvalley, IU.
Graat Works III.

Ogtesby, 111-
Aurora, BĮ. 

Beuld, III.

□errin, IU. 
Melrose Perk, III.

Collinsville, III.

Susirinkimas.
Sheoandoah, Pa. 23 kuopa Susi v 

Liet. Am. laikys savo bertainini susirin
kimą 6 d. Sausio 1907 m., 4 vai. po pietų, 
svftaineje Wllklusono, kp. N. Main 
ir E Lloyd galviu. Bus mokama bertai- 
kiine mokestis ir prirakini -nauji mna-

Atėjaitis, 311 E Centre str.

VVilmerding, Pa. Bubėto j priesz Nan-

• L. 8.D. turės dideli bailu. Baltus prasi
dės 7 vai. vakare ir trauksi* iki 12 vaL 
nakties. Grajls puiki muzika L. 8. B.

Aukos reikalams revolluci|ink> 
judėjimo Mas kol (joj.

Prisiųstos „LIETUVOS” rsdakcijon.
Isz Riverton, III. V. 2 v ingi laši doL; 

A. Brazys, J. Star i n* k* s, J. Žviagilas, 
V. Mieželi!*, V. Buiautta J. Bataiti*, 
F. Doveika, J. Butkus po 50 c.; D. Kas
paras, J. Kneszas, M. Balcziunlene, 
F. Ūsas, A. Griginkis, L. Lssteris, 
8. Kaikevicz'us, F. Bagdonas, O. Klesa- 
mlttene, L. Butautiene, A. Batakiene, 
P. Kleutmitas, A. Mellnavyczla, L. Pe- 
travyczia, A. Žakas, J. Rusa, J. Lukas, 
M.Stupurioae, A. Urbaaavyczia, J. Žrin. 
gilas, po 25 c.; A. Svaigauckas, J. Gillett 
po20c.; J. Lukošius, M. Rutkevlczlus 
po 15 c., B. Krasauskiene 10 c.

Viso 810.80
Sulinktos per J. Bukaiti: A; Žakas,50c. 

J. Ramanaackas, L. Lesteris, J. Kal.au- 
skas, M. Petkus, V. Vargia po 25a.; 
J. Nėverdauckas 20 c.; J. Bakaitis 10 o.

Viso 8 2.05

Aukos sergsmeziam rasztininkuL 
Isz Riverton, Iii. J.'Žvingil**, A. Bra

zys ^ir V. Mieialtis po 50 o. Viso 8 1.50.1

Station 60 Chicago, I1L

Mes turime daugybe ir svietiazku pa
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu. 
miestu, bažnyesiu Europos ir Amerikos 
ir visokiu kosmislku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 29 kitus paveiks
lėlius gali gauti pas mus už 81.00, o te
leskopas vienas yra geras ant visokiu 
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka 
ant tukstaneziu paveikslu.

Aptana* Blodkus,
Glralti* Ir Guzevlczla,

Joną* Jazavitas, 
Vino. Sorskis, 

Frank Lapinskas, 
Geo. A. Dzedollkas,

Frank KrlssealokaUls,
Chicago Heighta, BĮ.

Karolis Vi Ikon la, 
628 Reynold* Avė., Kansas City, Kana.

J. Balsevyezia,
81 Nalade at., Montreal, Cansda.

J ui. Kis pats uokas,
Port W*shlngton, Wip.

V. Grabauckaa,
1824 8o. lOth st., Bheboygap, Wia.

S. Grigaliūnas, Wtlburton, Ind. Ter.
A. Paultkas, 628A*h*t., H*mmond,Ind. 
J. Balcsiunas, East Chicago, Ind. 
Jos. Dailidė (Soliune), Weatvi)le, Iii.
Jo*. Masilluna*. Indiana Harbor, Ind. 

Frank Goodrich, Cll n ton, Ind.
Jonas Grita, *

278 Jefferaon st. Cleveland, D.-t
Klemena Klapatauckss, Kenoeha,. Wis.

Virs* surassytaju 'miesteliu lietuviai 
tegul apsilanko pas nurodytas czlonai 
ypetas ir visi gns „Lietuvos“ Kalen
dorius dykai,

1 Kiti visi lietuviai, kurie norėtu gauti 
musu Kalendorius, tegul mums prislun-

moterį m* dykai. Meilingai visu* Meta 
vius ir lietuvaite^ ant to puikaus .pasi-

Komitetas.

Gražus perstatymas 
po vaidu „Ros i jos Revollucijouieriai'

Atyda!! Dykai!!
Kaip pereituose metuos*, teip ir szi- 

met prisiusime kainam ui dykų dailų 
lietuviukų Kalendorių ant ate!neneštų 
1907 metų.

Ar nori gera ir geroje vietoj 
. • Lota?

Jei taip, tai pirk lota ant Aabnrn uly-

gio batnyesia. Lotai didėti, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, priešini lietuviuką bai

cziaa.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite ka* norite Ingyti gera, geroje

rlakU.
Lotu agentai:

A. Olszevrskia, 924 33rd st.
Felix J. W*ogteroki, 8187 8. Morgan st.
J. M. Tananevtczla, 8244 8. Morgan sk

Mo 6 d. 1907m. Vakaras prasidės 7:80 vai. 
po pietų Bažnytinėje saloje, Pitt-

I atrm, Pa. Todėl vist, kurte norite *e> 
. matyti kaip caro vaMtta kankina var- 
” (ingus žmones ir kaip tie žmones ka-

M Bedford Avė. Brooklyn, Nevr York.

LI1Y1CK0 tonikas, 
_ (Plauku augintojas). 
B Isz trumpų ir menkų 
■ plaukų palieka eralų* 
K ir dideli plauksi, nsu- 
H doįam Navicko to

Preke B 1,00 ui butelį.
Retkal*ujltn agentų.

Įstanga: S8 c., SS o.; valkam* Ko. W. Seoond Street, 
o. BOSTON, Mae*.

Viri parodyto* prekH yra už vandenį ir Prašų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dyto* prekfis yra už Amerikos geležinkel| nuo:

Chičagos į New Yorkų......... ....................... Ž16.00 z
„ / „ Bostonų........................................>16.00
„ „ Philadelphių.............................. >15.50
„ „ Baltimorų................. t...............>15.00
„ „ Montreal.....................................115.00

PridBk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 
Chičagos iki Tilžžs ar Eydtkunų

Iš Chičagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chičagos išei
na 8 vai. po pietų.

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

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

Žemiau paro

924 33r
A. OLSZEWSKĮ 
treet, Station 60, Chicago, III

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

Dvi naujos knygos.
Pirma: Puiki Istorija apie dukterį Flllpe ka

reivi*.
Antra: Namelis Puitelnlnko.

Namelis Pustelninko labai puiki isto
rija, pirmąjį iszleidima pardavė po GI.00 
dabar parduodam už 50 o. Ant ssiu 
Bvieju knygeliu visi pardavėjai i mdasal 
didesniame skaitliu j* gauna dideli nuo- 
szimti.

Raižydami pas mane uždekite *e 
kenti adrese:

T. P. Kryžanauckas,
L. Box 62 arba 9-ll-12| W. Oherry st. 

ShenAndoali. Pa.

tai mes prisiusisųe abu Kalendorių per 
paėsta kiekvienom, kurs tik padues 
gera savo adraea. 1

A. Otozewskis,
„Lietui©*’’ feleistoja*

924 88rd ^RICAGO, ILL.

LAISZKAMS^OPIEROS

Pigiai ant pardavimo Farm*.
100 akeriu didumo, 80 akeriu ariamos 

'žemes ir 20 akeriu girios ir ganyklų. 
40 akeriu apsėta rugiais. Triobos nau
jos, 8 karves, 2 kiaules, 2 arkliai, 40 
riestu, vežimai, stojo*, bonderis, maszi- 
nerijoe ir visokį reikalingi ūkiai įran
kiai; 4 mylios nuo didelio miesto 
Stevvena Polnt, Wis., su 10,000 gyven
toja. Ta ulri verta 81.000, parsiduoda 
už 82.800. ,

AtsiMsukiant indekit už 2c. markute. 
Adresas: John Sneider, arba 

Peter Valos talaitis; Stereos Polnt, Wi*
R. F.'D. No. 0.

AHT JUJiEDU.
Naujos gražloefĮaMzfeųms popieraa, ty- 

ozia parengtos t Kajedu, su giesme 
„Gul «zia diena jau ant szieno” yra gan- 
namos “Lietuvos* redakcijoj, kuriu 
numerai hr pteke* ssitokios:
No. 6343. Aukso zviotkoe, abroz*Iis

Dr.O.C.HEINE
NTISTAS

10o 
pat popisra kaip

arkiusa su kaperiu.

i Sekioti sali-

0Ffl&A8—Xamp<u gf-eteo Ir
8outk Oatvin ::::::

GYVEMUS VIRBI U! APTIEK08

Traukia dantis bb jokio 
EKĄUDKflMO, IMSTATO NAUJUS, 
AVARINIUS AB KOKTUS KAS

P. W. Birštoną*

ADRESAI 
CENTRALIŠKU VIRŠININKU 
SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE: 
PrazMrate*

208 W. Ouk St, Sbenssdoah, Pa. 
Vlos-PrazM. «= J. Tarailai

22 Star tt, Ansonia, Cena- 
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,

8120 te. Halstod St, Chicago, III. 
Kssisrius = J. Skrituhkas,

26 Brute tt - ------------ '

KASOS
A. Ramanauskas,

New Britain, Centu 
GLOBĖJAI: 
122 Estai 8L,

Darbininku Kalendorius 1907 
, metam*.

Pusi, virs* 100. Preke Amerikon 25 
kapeikos. Kaa daugiau ima, gauna 33 J6 - 
rabato. - » ?

„Naująjį Gadyne“
Vienatinis darbininku laikrasztis Lie

tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke in Amerika aat 
metu 4 rub. Adresas:
„Naujoji Gadyne“

Jurgio Prospektas No. 30
Vilnius (Litbuania-Ru88la)

A J. Pevllaika,
Waiorbury. Cona

Pinigų Preke.
Iki 500rublių, rubli* po............ . ..52^
NuO'500 iki ^000 rublių, rubli* po........ 52
Virš 1000 rublių, rublis po..................... 5Jf

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c ant pačto kaštų.

Jeinorire, kad pinigai greitai ir gerai 
suvatk^iotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per 'Lietuvos* redakcijų, adresuodami :- 

A, OLSZKWSKL
924 33rd Street Chicago, IU

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Mastine.

kurios iksziolel preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti ui..............................$6.00

Mat mm nupirkome salta maazinu 
1000 isz vienos subankrutyjusios firmos 
pigia', todėl galime ir parduoti jas p 
giai. M težinos yra naujutėlės, tik k* 
iss fabriko paimto*.

Kas reikalaujat* geros drukuojamos 
masstnoa, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 isaparduosime, tai jau 
kitu t*1p pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti iss fabriko, kur jos 
kasztuoja po 810.00. Tai pirkite da
bar pakol pigias yra.

Gausite jas po 88.96 pas:
- A. OL8ZKV8M, * 

291 BSrd 8t Chicagb. iii

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. 
Užeina du kartus per savaite isz VU 
niaus, Lietuvoj.

Jame teta* teisingos žiojos iss viso* 
Lietuvos Ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje

Kam yra miela prigimto szalis tevyn*- 
Lietuva, tai užsiraazykit minėtąjį lalk- 
raszti, o žinosh kaa ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Viena* num. 
ant pamatymo5 centai. Adresas:

BL J. Damijonaitis, 
8120 8.Halsted *L, Chicago, III-

angliškos kalbos
Su ištarimu kiekvieno angliško žo

džio lietuviškai kaipo tai: beast (by*4) 
žvėris; eight (eit) aituoai; eye (ai) akis 
Ir U. 174 puslapių, su prisiuntimu81.ES

Antanas Kriaschunas,
yirmes SU**** saiiitna*.

x Szaltas alus, gardi arielka, kvepėsiu

be pagalbos mokintojas*, 24 
su pnziuntimu..........

1109 So. Leerito st.,

prisiuntimu81.ES


KALBU LIETUVIŠKAI.

Lietuvviszka Aparatu E)irbtuwe

M£O/C0

KNIGHT

Knyga Knygalimo.

•180.807.99

Nauja Didelė 
Daktariška

75.462 00 
26.87L00 

428 *17.81 
76 049 54
4JŪU.1* 
14*2.16

taarkltaliga n no 
mų, prasižengimų 
, nnobėglą, a«ny-

ogiausiai 
tjiegomis

i 5 dt«>MU, 
rota.

'AL JI TA VORAI 
AVJOS PREKES 
auįas katalipgess!

ma- 
T1M>- 

itvažiave

Totai Premium* reoeived durieg tbe 
year in Illinois . , ....

Totai toste* ineumd during tbe 
year in lliinpi* ....

g naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti 
iku, kąip nuo ligų Išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per

Oflltas atidarytas kožn| dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietą Ir vii 
šuo 6 Iki 7 vakare. Nedėlioti, ir Šventadienom nuo 10 iki 12=

«fttRli«r S LIGAS. .
Patinimu* gimdos, skaudėjimo* 

pečių. balt Ilgę, pagal ntaao meto
du sutaisytu* vaistu ligydau pa- 
MknUngiatMUL

KRAUJO USNUODYJMUS.
Ir odos Ilgu, paveizdan: Hrtrt-* 
mus, skauduliu*, plauką Butlin^ 
kimu ir ta jr *.» ,

1 Chicago Medical Clinic
344 S. State Street, arti Harrison oi., CHICAGi

jlmus, nusilpnėjimą nervą, Ę’ . ._____ ______________ .___________ _
k lame visiem* tiems kuris buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktarą be pasekmė* irildavė 
savo pinigus dykai, vardas parodyti Jog M turiu vienintelį budjsu kuša pagalba ant visados 
Jus Ugydyslu <

Jlmą Šviną, tuojau* ji 
teip kad po t ,J 
visu pasveikti 
rui už teip 

Bu guo
Vienas atsilaakynsM j mano ofisą reiškia 

daugiau nagu įimtas lai*|.

sveti
DIREKTORIŲ DR. (JtfLLINŠ MEDICAL IliSTITUTO.

Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteik* tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiem* pagelbą 
sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokiu ligų, be suklydimo.

Ta knyga parašyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui i
Ta knyga „Vadovas In Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10a stempoms u* prisiuntimą ir adresa. 
Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems Ir sergantiem*.

kuri* perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam

PLAUČIAI A
Bergen t te jie duanllu, bronchitu 

arba džiova iigydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kiu^ O x a 11 no gezų.

PRIVATlŽKAS VYRU LIGAS.

Al ligydau kiekvieną greitai ant 
visados Ir didžiausioj paslapty j.

VISGKIGG PATARMES 
BOVANAI1

moksle apei
Toje knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruotl ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybe* 

subudavojimo žmogau* vidurinė* sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutes apsireiškimo iki 
užgimimo, bu visoms augančiom* permainoms motino* žyvate.

To| nau|o| diddjel knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių Ir apie lytišką susinešimą 
plačiai apkalbėta, ii abiejų pusių, apie ką dar nieks iki iiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškino kaip ta 
knyga „Vadove* to Sveikata”. - ’

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą in Sveikatą”, o viską išaiškint. Be užvilkimo 
reikalauk Ir skaityk tą knygą, ne* tai yra veikalas, kokio nė joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o apie 
gaudagrašlus, kurio vardan gydymo, po visokiai* skardžiais vardais ir Companėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimais skel
bėsi tai nėra nė ką kalbėti.

Jei jau. teip sergi, kad be tam tikrų gyduolių ir sumanios daktariškos pagelbės negali būt sveikas, tai BR. COLLtM 
■EDICAL INSTITUTAS yra seniausia* Amerikoje, kuriamo apart vadovaujančio Profesoriaus tam Instituto ant KOŽNOS LIGOS yra 
dlplioffluoll daktarai spocijallstai; atėjus asabiškal, arba aprašius ligą lietuviškai — ji* ištyrinėję, kad apsiima, tai Ir Išgydo s* 
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visų Ilgo* apsireiškimą.

Kad ta* Inslltaat* be apsirikimo pasekmingai Išgydo nuolatines, užsondlntas (chroniškas), vyrų Ir motorų visokias Ir 
paslaptinga* lytiška* ligas Ir tas, kurių kiti neįstengė išgydyt, tai liudija Iš daugelio pačių Išgydytų žodžiai, kuriuo* pagal da- 
loidlmą čia talpiname.

nėjimąlrtt. gydau kuopuekmii 
---------- Tu Jog yjgomi, pg ________  

•gydyti. Chroniško* ligos 
soiallškumu. Gyvaaidabrio 
uodugnua ligonio išegzami- 

lymaa, yra mano pri-

JEIGU SLENKA 
!PLAUKAI 
I tai nelauk kol Jie vtstoakal 
A nualink*. Dailus, tankas 

ir ilgi plaukai padabina 
■ žmogų ir yra didžiausiu 

ąfožybea turtu. Jnhn's

Malonus Pnorrsomsr bū DaaTsnaisI
Te Įkaites priimti Širdingą padSkavoną, ku

rią Ii pagarsinkit vielai, nes JbI d* jus. 
augita* mokslas ir galybė gerą vaistą, tai | 
Jau ant iemči pavteiiaus nebočiau. Nors pas -j 
daugelį visokią gydytoją lankiau* ir jie ma- į 
ne tai neįstengė išgydyt, tik laukiau *mer> 1 
ties, bet Jus suteikta pagelba paliuosavo mane 
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo krū
tinėj, dieglių Šonuose, rankose, kojose ir po 
visus sąnariu*, kaip ir skrepliavteno teip ka
taro plaučiuose,'teipat pūslės, inkstą ligos, 
kaip ir lytiiko teip abelao nusilpnėjimo, kurį 
įgavau per jaunystės klaidas. Per jus storoug 
ir grynus vaistus bevartojant palikau teip 
sveiku kaip niekad nesirgęs ir ant visko drū
tas. Tie keli Sodžiai gal ne vienam bus paro
dymas kelio kur apturėt, sveikatą, o 
ai gyvendamas pagal mokslą knygos . Vado
vas in Sveikatą*’, busiu visada sveikas ir dė
kingas tam jus geriausiam Institutui už visus 
gerus darbus.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Cbicagoj Ui atsilankyk In 

GALERIJA MOKSLO 
344 South Stato St. Chicago, UI. 

Ineiima* Dykai.
Pntemyk stebuklu* Osteologijo* 

,, „ Fiziologijos
,, „ Neurologijos
„ „ Pathologijoe

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
loįiszio iki grabui. 

Milžiniszkumal Ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien auo 9 ryto iki 1* vidurnakerto. 

Papraszyk dažiuretojo prie daru lietuviszkos 
Knygos, visai dykai! Atolszaekitsstodlea.
344 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL. x

Davotaldiaab PnonsoniAV IrrrrrvTo!
Nuo pirmiau* kaip žinoma. Jums apralyta 

Ilga, kuri per 7 metus mane vargino; didelis 
skaudėjimas kairiam lone, krūtinėj ir vaikė- 
čiojanti tkafcrmaį po vljąą kūną, sunkus gėli
mas, Jog ai nė pavalkHlot negalėjau, o ant 
kairiojo lopo vtoal gulėt negalėjau, netik 
abelnal buvau nusilpaėjus, bet ant proto so- 
nykus buvau, vien* žodžiu buvau nė gyva* 
nė mirus. Nors gydžiau* pas daug daktarą, 
bet liga via ėjo blogyn^ visai neturėjau vilties 
Ugijlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas, 
visai mane pakirsdavo kankynė*. Bet kaip 
pa* jumis atsilankiau tr atsiųstos vaistus 
ėmiau vartot, tai baisią kovą savyje pajutau, 
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
tojau pagal Jus pamokinimus, tai netrukus 
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nors 
po suvartojimo raistą yra kąturto* nedėlios, 
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai ilgy, 
d} ta. Pirmtons man niekas buvo nemiela, o 
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia skar- 
bą. siunčiu jums t ūksiančius padėkavouią.

Praėau pagarsint. .
. M. Skripkaockienė, 

19ūė Hamiltoa st, develand/ \Dr. Chss. Z. Urn cli, 
Lletavl*.

Akiu ligų Specislist*s*Optik*>.
Pasekmingai gydo akiu Ilgas, sūri ■ 

bis nuo apakimo, atitaiso žvaira* aki. 
prirenk* akintus silpnom* akims, pi a 
ssalina galvos skaudedejimu*. Kacdin 
ir nedaliom*, nuo 9 ryto Iki 4 vai. vakar- 
arba rųyyk 884 W. Mad i*o n Street 

B chicago, ILL.

B. M. Ross, kuris y 
ypatingai pasišventė 
išgydytu Norėdami

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgas 

3233 S.Hal*ted *L, Chicago, III.
Gydo visokias ilga* moterų, valku ir 

vyru. Tapigt turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczias, 
užsisenejusia* ir paslaptingas vyru liga*. 
Inro operacija* pasekmingai.

kau išgydytu, už ką lum* siunčiu * 
širdingą ačiū. Palieku su viaotina 
done J. Bobeski, 203 Maryland
Espanola, Canada, 16 d. balandžio 1906. 

Guodotina* Dr. L. Landė*.
Dievui ir jum*, daktare, dėkingas, nes 

po sunaudojimo jūsų vaistų, jaučiuosi 
esą* suvisu sveikas, už ką priimkite, po
nas daktare, nuo manęs Mrdingą ačių.

Bu guodone < V. Bučkovski.
Port Richmond, R. L, 14 d. berželio 1906.
Guodotinas Prof. Dr. L. Landės.

Aš, A. Luno, pranešu jums, kad nuo 
sunaudojimo jūsų vaistų prieš užnuodi- 

-’ * ' ‘ jaučiausi sveikesniu.
> trijų saavalčių tikiuos su- 

I. Dekavoju ponui dakta
rėms vaistas. •
lone A. Luno, 14 Grov Avė.

Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.
Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su 

‘ mimais apie visokias ligas. Kaip būti

negsučjimą suvienyti
mą plaukų, silpnumą 
paakių, spuogui “ 
nosies ii gerklf .
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, nė 
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, pla

” greitą nuilsimą, gumbą, užkietėji 
įimą strėnų ir kaulų,

Kaulai kur ta 
jR begi? Narį pas 

Petrą Beleki nes 
labai isstrosskes, o 
pas ji galima atei- 
vedvtl, nss Jis turi 
puiku ir ssalta ba- 
va raka alų, gardžia 
ruska ooziszczena 
arielka, cigaras net 

in HavanosJ o issslgerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau 
ilgiau su tamirta kalbėti negaliu. Lik 
veika* turiu skubinti*. Prie to ji* tari 
puiki* sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tl um ocsi u 
nusikalbėti angliukai. Ateikit* 
ne, o aus Jum patarnnusiu už dy' 
kluoee reikaluose ir provose.__ _______
isz kitu miestu galite gauti pas man* 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Auburn av., Chicaffo, UI. 

(Tarpe 33-ios ui, ir 88-loP .) 
Telephonai Yaad* 6011 r

SERGANTIEMS
Mes atkreiptame visa atida.

Pasekmingiausiai gydau visokias pa
slaptis ir paviritatlnes ligas, kaip antai 
ligas širdies, plaučių, lakštų, plįto, gal
vos skaudėjimu*, silpnybe* atminties, 
dvasišką nusilpimą, Miškas sjlpnybes, 
šlelvuaną, sutinimą, 
tens, kraujavimą ir tt.. i.... 
dagrą, reumatizmą, dueto i m 
šalinu gumbą, gydau glmdy 
šokiu* autinimus ir tt. Nerviškai Ilgas 
gydau *u pagelb* fertauaių elekfiškų 
prietaisų.

LYTI8ZKU DAUG LIGAS.
Stengiuoei visomis pajėgomis išgydyti 

ligoniu* trumpame laika kraujo uinuody- 
jimua, odoa. ligas, semen* bėgimą, žai
zda* gerklėj Ir burnoj, nosy j, akyse Ir au
syse, netekimą vyriškumo, lyčių nusilp
nėjimą ir tt. r-J- -’-----------’—1 *
ir gvarantucr 
stengsimės ii 
yra mano *n 
nevartoju. N 
navoj imas ir 11 
deryste.

Dr* Uatrdes
Špitolini* specialistas 

14OEMtB2Dd Bt. NEWIORK.
Vnlando*: nuo 9 ryte iki 8 vakare. Ne

daliomis nuo e ryte iki 4 po pietų.

:: UN1-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užaitikl muffiš Ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame 'teisin
giausią rodą per laišką dykai. _

Kaip išsigydyti Ruplurą, Akių ligą, 
Galvos ligą, Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį bradą. Gyduo- 
Hs nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ke- 
-• • ' \ ~ ~*|/IV ar*!•
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
-..„a------ ‘-visokiųtautiečių. Rašyk

N. BRUNDZA C0-, Z

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerą daiktų, k. t. ^80 
i-ėlkredplių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir '’** * 

B kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas 

mane: iS ki,,i miest^ ParašykĮ1e laiškų paduja m i savo adresą, tai pri- 
siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
8 kitų miestų, apstoliavimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per 

Erpressą arba pačtą. 5 metai praktiko* ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

te M. J. DAMIJONAITIS, •
3120 So. HALSTED ST., “ CHICAGO, ILLINOIS.

liką. Lebanon Bellevue Post Graduate 
University Bospital— Direktorius Medi
ciniško Instituto.

> Padlkavonė* ui Išgydymų. 
Wllmington, DeL, 7 d. gegužio 1906.

Guodotinas Prof. Dr. Landė*.

t», Cola 
ttatmsgėtitadyt n»ouž»e»dy- 
ligos, vsikečiojsočių dieglį 
Įsa kūną tr ent VtoMivelksto* 
nčta vites SMtegteuatątate-

Ant 17 Almeno 
ųb setsse Liikrolelis 
— Patentuota* regalia-

torius susukta užsuku 
mss Ir Du.’stomss. vv 
riszkasar ruote- azkas 

aSHMįffigjŠffitaųB l.-h auksuota- dvigubi 
MKW . Huntlng" luksztai 

ŽtenfCTtaJUte " knot gražiai la/.kvieikuota- 
Tikrai g«r»i taika rodo 

^WtaSSro5ui*taQai Yr* v aur vartojamas 
gelstinkelio tarnu, 
kaipo ger.auaiai laika 
laikantis; gvarantuo 

ant UR matu 
Siy laikrodėly pasiun

time C. O. D. ant kiekvieno adreso, tu pavslyji- 
mn Isssgsamtauoti. Jsicu bu* tok* kaip ras* - 
ms, užsimokėk presui R5.7S ir atvežimo 
kasztus Ir paimk telkrodsly. Jei ne. nemoks 
■e vieno oento. Atmink, kad už toki pat ialk'o 
daly kitur mokėsi 236.00. Prie laikrodėliu d i- 
pridedame 14K auksinta labai gražu lenciūge.r 
in kompasu dykai.

Excęlsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg, Chlcago,

• 1-32808 
6to. H. OlmoM, Vict-pretidtnl. 
P- IK. Jlaroop, Sotmarp, 

Bubscribed and svr'ora to balote me ihll 12tb 
sy of Jaauary, 1909.

G. C. Uwo. Public.

o ji* j ūmi išgydys. Yra viena* iš pasekminriauaių /OF 
gydytojų Chicagoj. Turi a* metu patyrimo. 1 šgydo ___
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį, HM

slių ant vieno dalyko, slinki- *yW|
__ , įdubimą- akių, pajuodavimą 

rus ir plėmas ant veido ir kūno, katarą 
lės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą

į širdies, 
vidurių, 

reumatizmą, drebėjimų/ 
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra ka* yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas liga* kaipo tai: šankerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nnbėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip tankų šlapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, pataikintą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežu*, sunkumą kojose, nutirpimą duslių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojau* kreipki* pas Dr. 
Z. 2.Z Z___, L — l»ya specijaližtn, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra

iyme ligų kurią paprasti daktarai neinstengia 
per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

dr; b. m. ross
ANT KAMPO MONRO! ŠTRUCT. UZSIKULK CLCVC1TORIUM ANT 0TO FLORO 

Ofiso Valandos:— Kasdien nno 9 ryto iki 4 po piet. Vakarais, 
išskyrus L'tafnįkį ir Ketvergį, nuo 7 iki 8. Nedaliom nuo 10 iki 12.

EIKITE PAS DR. D M. ROSS 
SU SAVO NESVEIKUMAIS

Guodotinom* tautiškoms ir baž- ’ i
n-tinems draugystėms uždirba:- L 
KaiMD«-a, Araerikouiszkas 1 
Wetlawee, Bzarpeu, Jaoa- , Į__ ;
tau, Kukardas, Ženklelius,1 fMfcfcį 
Kepures ir dėl Marszalku <
parėdus. 
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpd 
lietuwaitiai,

(Inserted by U. S. Foreign Press, Vknderbilt Bldg. N. Y.) 

COLLCG/O

Jei tau.Blsks nepagdbi
Išsiuntinėjami po visą

Dr. E. C. COLLINS Mėtoti Institute, 140 lest 34tli st, Nei 1
Atslsrautiastiesis atabiszkai statas aitams kasėte* imte Iki 8 W4**{teta. Vtemi*: Utesinkę. $*r*te)s. Ketvergi* k Pet*7Cži*|e

11 sutvirtina szaknis. in
Ktel Steigi* spartu augltna

f|RJBjrW|Tteį tr vieton bspoulusia at- 
ĄJt MTi In'dteaaugta* naujus, szvelnlns, 

WW4B>tailtu« Ir ilgus plaukus.
rifiK. "'.ArPlr I JsznaikUta pleiskanas ir 

visokius neesystumus 
WnwjuEnmM' galvoje.* Žilus plaukus 
l)gimr71st»k>Tr sugražina in naturalisa 

« Biųi ka parva Tuk,taueriai 
tmoulu apstaaagolo nuo 

ftaWv?Fpraplikimo vartodami 
■Mf'fv C HlJa ^r>hB ‘ Halr Itjvlgorator. 
HH ’ NrA K*<n valksif-rlot su ne 
^mJA, : mEįh dailiais, retais, nutriu- 

^K da. ' siustais plaukai* ar pra
7 {V vR^pllkusla galva kad srali- 
* f » z M m^utalaugiati dailiu* 

J® ’lK/ f V*** plauku*.
i V// k vyk lieke SAS* už bu- te Yg Sbl 3 buteliai nž 

J ta no. Didelis >yd«m
* llu katalkogas dvksi

JohR’i Supply House, 22 Sta. H,*Chicaf®.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, n^isilpnEjęs, nuvargęs rytmetyj,* tfukąta 
ukyatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą* 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? ' ‘

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodQ*

OFFICIAL PUBLICATION
Ansual StatesMst st tbe

BANKERS SURETY COMPANY ; 
*f Cleveland in the State of Ohio, on th* 31st 

žay et December, 1905, made to ih* In
surance Superintendent of the State 

of Illinois, pursu^it to taw.
Capital.

Amount oi Capital Stock paid up In ca»h
.... 1500000.00

Income.
Pratnlumi reeeived darin* the year 162.426.71 
Interait aad divldend* .... 24.407.6*
Profi’s frotn sale or maturlly of ledjėr

a»*et« over beok valas-. .... 1.072.22
Aasount reeeived frvm all dther soaroe* 2.900.28

Totai loeonę 

Evpcndlture*.
Losse* paid duriu* tbe year .... 
lavesllgatlou aod adjustment of 

oleinu ....
CommlMlon or brokerage į. .... 
Balarire, fee* aod all other charge* 
of cffioers, elerks, ageuts and vmploye* 40.774 28 
Rent* paid duriu* the year .... 4J39.96
All otber tarės, license* and Insurauee 
depertmen t fee* .... -----------
▲asount of all other erpenditure*

Totai eipendltare*
Ledger AjMetN.

Mortgage loan* on real estete 
Loea* on oollateral sfourity .... 
Book valse of boods and stoeks 
Casb on hand and In 
J^lls receivable 
Otber ledger asseta

- Totai Ledger A*Mt*
Non-Ledįfe/ Assets.

Interest accrued .... 6.216.97
Other n-n-ladir-r *«*et* .... 10.000.00
Groe*pNm‘t laoon *e of colleoUon 44.279 1*

Gros* Asset* 2Č79 727.72
De<iiul A»«et« not .Admitted.

DeprvctaUoi. f>utn book value of real 
eę afe,hcrzt's and stcck* .... 13818-8|

GrvUPrv miklu- in cJur.t of colleouoa 
written prior to Oe». 1, 1905 ------------

Otbnr uaadmitted asseta

Totai £ 
Totai Admltted Asseta

LiabUitiėS.
.Jrtlsraonnt ot unpaid toste* 
Totsd anearned ptesnlums 
Com&lMion and brokerag* ' ‘ . 
Ali otber itabiUtles

fotai liabllittes

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS ■P DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugybė odos ligų paeina nuo 
ne>v»n»ii» už»ilalkyn>o ir uisikrė- 

>tel^|4 Ūmo taipgi ir nuo vidurinių ligų
Dauguma* gauna pučkus, nlein- 
kann*. slinkimą plauku, plikimą 

peraptileidltna. Gydosi pa* neat*Mk«učnJ 
daktaru* ar agentus, kurte tik pinigą* išvi
lioto, o paskui ralote mums, kad ėmėte daugy
be gyduolių U įvorių apgavikų Ir pogvlbo* 
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyrluolė* 
negelbės. (Taigi meldžiame mum* darodytt, 

musų gyduolėmis apgao-

BRANGDfTDUS RECEPTAS 

PRISIUNCZI&MAS DYKAI
Sflpniemi Ir Brviiltiems Vyrami

AI turiu savo nuosavybėJeesceptų brangintinam 
vaistui, priraėomam ■anauedaktaro, kurio ai tol 
ravausl atlankydama* *eu0| (alį- Al žinau U 
patyrimo, kad valstaRpsiliitasi pagal litų receptu 
yrallųdien geriausta-sUpsdsms, nerviiklem* ir 
beivelkačiams vrrsuta Ah žinau dėlto, kad Jis 
man *ugr|žlno ivsikažų poMgosirgimo nusilpnėji
mu. nervilkumu Ir •beina, nesvelkate ir tt. Al 
pirma to llmėgluau **ncžaM*tus Ir įvairius vaistu* 
bei gydymu* be saatagso pagerėjimo. Teipgl ži
nau, kad daugeli* kibų. ■* 
penidlrblmo, Jauny*** ] 
ar perdėjimų, kaip aarvl __ BH
kimo vyrybėa, blogonntminttes, sunaikinto gyvu
mo, stokos *mbici|0Bi Immknybl*, nedrųsumo. 
skaudėjimo *trėno*e,aBbelntaaesveikumo Ir tt, ku
rie relė man, telpgiiMigydė, kaip ir ai pat*.

Žinodamas, kaip *«*Aku ilslgydytl Ittoje »*ly)e, 
ai užaimaniau pagelbėti kitiem* ir kožaam reika
laujančiam tokio vaisto parsiųstom pa* mane, ai 
pasiųsiu nuoralų lito recepto ir reikalingu* pata
rimu* užpečėtytame lailk* dykai. Receptu gali 
sutaisyti geroje a pliekoje mažus pinigu*. Klau
syk mano rodo* ir pi mėgink, o pamatysi, kad ta’ 
•era* vaistas, nno kurto busi sveikas, tvirta* ir; 
faimingst. Ai už tavo patarnavimų reikalauju 
ICO tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju 
daugiau už litų mažų sumų ir nereikatoujn Jo* ko! 
tu visilksl nepa*ltal»yai. Idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patanravlm| tau. Alne 
siunčiu nieko apmolasstek ir neturiu Jok to sumišto 
ilgantl pinignaėr parduoti raišty, kurto ta netel- 
kalanji, o Jsl tnmane netesingų, tai tiesiog 
gali manėTįMmbti pst ilty toikraitį.

Ralyk Štadien, kadangi Itia liūto gal nentrtkar- 
to* daugiau. Atmink, kad gau.1 receptą ir visa* 
patarimas dykai ir ta bsaMkalaujl man siųsti «Bo

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 8. Halsted st., knrte 32os gat., Chlcago, III.

Tel. 7300 Yard*. 0

^..roda DVK^ir^a^iS’/^t  ̂

“«*«’»‘ta»oJo dar Jokio ligonio ir i»x pirmo pamatymo ponėko, ar

moteri.skas ir vaiko liga*.ry«okaiiieu ’U*K>dO relk‘Jal 1**J“» oporacija padaro DYKAI nuo 8 iki 9 vai.
po putelio 6 ffi to «1°X«“ kMdl“ U »«> 8 W vai. ryto; nuo U iki 1 vai.

13.562 20 
1.4*1.16

ttS.aac
Š65O9Ž1.45

GuodotinieoM Kunigam* iudir 
“ liautas, DalmatJ- 

stala* ir wisa* baž- 
lua. Visokį darbe at- 
tai in laikų, 

gnodounoa Dr-te*, 
iarba guodoūni Konigai, kad Jusu 
sated tautetj, parveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0. -
115 W. DiHsion 8t, . . Chloro, UI.

41.410.22 
. 79.286 81 

7.016 04 
125.00

•127.88721

’asirodavyk su.Liatuviszku Daktara
...... pas.........K

Chicago Medical Clinic

t DOCTOR SCHUH1

* *” labar*tor,J°* Orosi yra pripažinti gsriaurtal* ant viso tvisto.
Tikras užtvirtinimas, kad nėra niekame geresniu vaistu kaip iss I 

*1. Paniuodamai^uodu tikrą gi kad Jeiyu raustai aetumažy* 
tada tugrąiįrvi pinigui, bet tiktai tuomet, kada trofiofi dalie vailtu būt t 

Jeigu nebotume persitikrino apie geruma vaistu, tai negulėtume |

Vaistai Orosi yra rezultato daktartozko mokite/tyrinėto pgr daugeli meta Ir ssiaa- 
dien galime pasidžiaugti geni vardu. Vaistai gydo; rsnmatizma. i*xga*ti, silpnoms, al
fui irvisa* kita* ligas, kurio* daktariszko mokslo yr* tezgydomo*.

Me* turime tris pripažintus daktarus, ne* nenorime atiduoki ant gyiymo vieno.
Mes sergstim teisinga gydymą mus* pacij*>tu, dalei gražiausio te geresnio musu 

vardo, kada musu vaistai Qroai duoda didžiausi pageibejima.
Tryt porot akių mato geriau, negu viena pora.
Suprantama* dalykas, kad per musu užžiurejima galima liga geriau Irgreiozlau 

szpaiinil te prirasryti a^iakanorius vaistus, negu dsktariszkuo** Institutuose, kur yra 
vos vienas dskraras, o szitas vienas, žinoma, nesah teip gerai visas ligas pažinti kain 
trys, užtai ir negali teip gerai lig* iszgydyU. * 1 ’ P

Ar gali gauti geresni užtikrinimą, kaip būti gydonfas trijų sumania te permanau 
oriu daktaru, kurie gydo tiktai su gareingomie gyduolėmis Oroei.

Jeigu sergate arba jauczlates nevisai sveiku, paraižykite Itetsviskkal visu* ėesklu 
ligos,ataiduoklt* su pilna vilose ir bukit* užtikrinti, kad su geru daktaru razelba 1 
garsiomis gyduolėmis Orosi ingysit* sveikata. Musu daktarai yra labai mletoszlHingi te 
per Ju pagalba likosi Jau tuk sta t ertai ligoniu Užgydyti, ” »• *

Nereikalingus dalykas sunkiai uždirbtu* pinigu* dykai atiduoti kokiam aorsdak- 
t*I2'zį“Bn5 !n,t^tntui. arba kitiem* apgaudinėtojams, kada pas mus gali gauti geriausiu 
gyduolių ant vteo svieto ir pagvlba trijų garsiu daktaru až labai pigia preke.

m, r . ». * AMEBICA EUROPE OO.KHColnmbas Are., New Topk> N. Y

kokli žmogus llkoai mueų gyduo.emto apgeni 
tas). Turim* tokstančiu* origlnalitaų padė- 
kavonių te ta galime anteudo prisiekti, fegt.l 
bent viena* daktaras parodo mum* tiek padė- 
kavonių, o mes duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą sunku gydyti, jeigu sanat ir gal A 
žvilaa, tai to pagelbėti negalima.bet Jeigu Jau
na*, o turi retu* plauku*, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa
gelbą; plaukai nėra grybai —viena diena neiė- 
dig*. Atsllauktontlem* nusiųsime dyk* In
formacija* su plačiu apvalymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo goduolių, teisinga* dakta
ras to nė viena* nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pa* mui Adresa*
J M BRUNDZA Co .Chevni.t 
N*te YorkA: Brookljrn, TJ.S-A..

Lietuviu Daktarai 

Marija Dowiatt 
Kauno gab*rnijos, Sztouilu pavieto.

7S3 W. 18th *t. Chicaso. 1U 
Telefonas Canal 1*08. TeJefon** Cspai 7U82 

Telefonuot galima isz kiekvieno* eptiekoe. P* 
grižo Chlcagon ir pradėjo gydymą ligoni > kai> 
pirmiaus ant seno adreso.

KOZBHN8K1 & YONDORF,-
.. 78 Dearborn tt.

fi a n k iė r l a L
Mes skoli jame PINIGUS ant tu vieny

bių Ir jei ta rengiesi tartenybe pirki- 
mes su džiaugsmu prigelbesitne, paako 
lindami tau dali piririnld pinigu. Greitas 
▼•iki m t*. Lengvos isslygoa. Agentai 
apmokami doanlai.

Didervi- 
lą. Gyduo-

^2* turime apie pu

nuo žmonii
pas mus: ,

i
I

k 1

1 l < y * x r 
f 1
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