
EnTERED AT THE ChICAGO, IlL. Po»T OTnC'Ę AB SECOND C LABS MaTTER.

ant v no SYie^
M.tų K»iP >' 
|ei<u »•'»**

K.

Metas XVI

a

e. b*

re$a-

Su
Utį

per

<<LIBTUVA<<

$2,00 metams 
................. x . — $3.00 „ 

tkturt b«U apmoksta ti Tirfaua. M*Ua prenumeratai“i nuo dkoa

A. OLSZEWSKI, 
l-rd Street, Suftion 60, CHICAGO, ILL. LIETUVA

CHICAGO, ILL., PETNYCZ1A, 5 d. BALANDŽIO (April), l»O7m

Kam

ybee 1 
o iki

Iklmo 
o apie 

skek

linI
s yrw

kiailr
da*

M
M 

orą 
jie; mal 

•me*-
o mane

Of krq 
ir po 

•ip k4-
h hroi,

'• kuH 
storoflj 

»□ teip 
s ko drn- 
u» pan> 
atg. 6 
.“ado- 

i ir 4ė-
ui vinu

Amerikos

e.
irtdir' 

Dahnatl- 
wi»us bai- 
darb| »**

D» tea,
kad J asu 

ji tikrai

•i h*

tai
ėto p**
tai gjdo;

ne atiduoti

|ei
[jdfaiadsl

gulim* R 
j*, n*

ui ir

na, M. u

THE UTHUAMAN WEEKLY 

“LIETUVA” 
Published every F rida y at Chica^o, m. 

SubMription In th* UnltoZitotosTcanadi *n$ 

..................................- $2.00 a mr 
Subtcriptlon to Foralgn countrta...............— 13.00 a yaar

Advertliing rate* on Application.
Addr«»» ail communication, to 

A AT 
924 33-rd Street, Statioo 60, CHICAGO, ILL

^POLITIŠKOS žinios.
Revoliucija Maskolijoj, 
Naujoji durna, vietoj per- 

Vratinėti raudo jai užtvirtin
ti duotus sumanymus, kelia 
vis savo sumanymus. Rei
kalavimas panaikiniųio karės 
lauko teismų ir kariško pa
dėjimo likosi durnos užgir- 
tas priešais Stolypino norus. 
Net koneervatyviškų partijų 
atstovaL /šėmus ‘20, balsavo 
ui panaikinimą, kares lauko 
teismų. . Stolypin stengėsi 
pertikrinti, jog, kol kraštas 
nenuriramins, negalima tų 
teitmų panaikinti, galima tą 
padaryti tik išpalengvo. Gie
da mat jis vis savo senąją 
giesmę. Tuom tarpu ran
das, myniodamas tiesas, sta
tydamas čielus apskričius po 
karės laiko tiesoms, atiduo
damas malonei ar nemalonei 
gudemoralizuotų rando tarnų 
čielus Maskolijos apskričius, 
neduoda žmonėms nusira
minti. Ne žmonės tokiu bu- 
du stato didelius Maskolijos 
plotus nenormališkose sanly- 
goee, bet randas, taigi Stoly
pin ir jo tarnai. Ne žmonės 
randui stato šautuvus prie 
krutinės, bet randas žmo
nėms, ir jie, ar nori, ar ne, 
turi gintiesi ir vartoti prieš 
$avo skriaudėjus tokį jau 
ginklą, kokį jie vartoja prieš 
žmonis.

Galima iš Stolypino atsilie
pimo manyti, kad užgyrimas

▼io ir karės lauko teismų bus 
atmestas viešpatystės rodos, 
kadangi- durnos užgyrimas 
mat nepatinka Stolypinui. 
Taigi dabar prasidės nevai
singos tąaynės Stolypino su 
durna, kurios, nežinia, kaip 
pasibaigs: ar Stolypinui at
sieis pasitraukti, ar durnV?

Antras pakeltas durnoj 
klausymas yra — aprūpini
mas kaimiečių atsakančiais 
žemės plotais. Užsirašė šim
tas kalbėtojų, todėl tas klau
symas negreitai, TUatyt, pasi
baigs ir kaip pasibaigs, neži
nia. Pirmutinė durna buvo 
išvaikyta todėl, kad užgyrė 
priverstiną atėmimą žemės 
plotų nuo rando, ciecoriaus, 
dvasifikijos ir nuo negalinčių 
jos apdirbti didelių plotų že
mės savininkų. ' Dabar, be 
abejonės, durna užgirs tokius 
jan .reikalavimus. Klausy
mas todėl gema, ką aut tokio 
nžgyrimo pasakys Stolypin, 
viešpatystės rodą ir caras?

Ištikro, niekur," gal, dau
giau ant viso žemės pavir
šiaus nėra tokio žemės pada
linimo kaip Maskolijoj: 
Prancūzijoj, antai, didžiausi 
vienose rankose dvarai retai 
Pareina plotus turtingesnių 
Lietuvos ūkininkų;/ Vokieti
joj dideli dvarai truputį di- 
de’ni, užtai Maskolijoj jie vi- 
sai kitaip paskirstyti. Ma- 
Bįtolijoj yra pavieni dvarpo
niai turinti net šimtus tuk- 
kilčių dešimtinių, o carui, 
žandui, vienuolynams prigu
li milijonai dešimtinių, už- 
W kaimiečiai, apdirbanti že- 
naę, turi jos labai mažai, di
desnė pusė kaimiečių žemės 
Aviniukų neturi nė tiek že- 
ni^<kad ant jos galėtų arklį 
lakyti. Šeimyna negali iš- 

todėl badą kenčia. Be 
gyvulių mėšlo žemė išsiliežia, 

tai žemdirbystė kaimuose
vietoj J ' 

^ijįMii'vyrah , Masko-
žmonių, 

is Kitaip nega-

Įima, kaip vien suteikiant 
daugiau žemės, bent tiek, 
kiek jie gali ^aįs apdirbti. 
Iš kur gi tą žemę paimti? 
Žinoma, nuo tų, kurie jos tu
ri perdaug, taigi: nuo ran
do, caro giminės, vienuoly
nų, . apskritai dvasiški jos ir 
nuo privatiškų savininkų — 
turtingų dvarponių, kurie 
savo žemės pats ^neapdirba, 
tik iš jos ištrauktus pinigus 
išmetę užrubežiuose.
' Daugumas durnos atstovų 

reikalavo pirma, reikalauja 
ir dabar, kad žemė nuo per
daug jos turinčių butų atim
ta .ir išdalinta jos neturin
tiems kaimiečiams ar tai ant 
raudos, ar kaipo savastis, bet 
nė caras, nė Stolypin apie 
tai nenori klausyti. | J ak ca
ras ir jo ministeriai pats yra 
didelių žemės plotų savinin
kai, jiems išnaudojami beže
miai darbininkai savo pra: 
kaitų suteikia milijonus ru
blių kasinėtai. Neįstabu to
dėl, jeigu jie priešinasi pri
verstinam, ir dargi be atlygi
nimo, žemės atėmimui; apie 
tai nė klausyti nenori. Nieks 
mat iš gero noro pelno neiš
sižada, f

Nenormališkas žemės pa
dalinimas atsiliepia ir ant 
miešti) ir fabrikų darbinin
kų. Pulkai išbadėjusių kai
miečių, negalinčių ant mažų 
žemės sklypelių išmisti, trau
kia į miestus, turi griebti 
kiekvieną pasiūlytą darbą, 
kad ir Už mažiausią algą. Iš- 
tikro, niekur vidurinėj ir va
karinėj Europoj darbininkai 
negauna teip mažų algų kaip 
Maskolijoj. Kadangi didž
turčių yra ir fabrikai ir di
deli žemės plotai, o jų dau
giausiai yra rando tarnų ei
lėse, tai jie ir priešinasi pa
gerinimui sanlygų. Pageri
nus kaimiečių -būvį sutei
kiant jiems žemę, jų būvis 
butų aprūpintas, mažiau jų 

1 eitų į miestus, nereikalautų 
dirbti dvarų laukuose ir fa
brikuose yiiž bado algas. L, 
troškusių uždarbio butų daug 
mažiau, per

* darbininkams, tarnams mie
stuose atseitų mokėti daug 

1 didesnes algas. To tai ir bi
josi visi arti caro stovinti, jo 
tarnai, ministeriai ir augate- 
sniejie urėdui ūkai. Todėl 
tai jie priešinasi ir priešysis, 
kol tik bus galima, priversti
nam žemes atėmimui nuo per
daug jos turinčių. • Priešin
gų, be ^bejonės, yra tam ir 
terp pačios durnos atstovų, 
kadangi ir terp jų yra ir fa
brikantai ir didelių žemės 
plotų savininkai. Jeigu tas 
klausymas durnoj dabar tapo 
pakeltas, tai vien užganėdi- 
nimui kaimiečių, kurių svar
biausias troškimas — gauti 
daugiau žemės, kadangi ant 
dabartinių mažų sklypelių 
jie išmisti ^negali; bet, net 
tam pritarę, tiki, kad randas 
ir caras niekada durnos užgy- 
rimui nepritars. Dabarti
niai demokratai, kaip ir per- 
nykščioj durnoj, pritaria pri
verstinam žemės atėmimui 
nuo turinčių jos perdaug; 
kiek viena ypata jos gatetu
rėti, apie tai turi spręsti vie
tinės komisijos..

Pirmutinis durnoj kalbėjo 
kunigaikštis Sviatopolk-Mir- 
$ky, artymas giminaitis bu
vusio Vilniaus jeneral-guber- 
natoriaus, o paskui vidaus 

kilti, badas, daiykų ministerio, pagarsi-

mes plotus Bessarabijoj; to
dėl savo kalboj ir gynė pri- 
vatišką žemes savastį, pasi
remdamas ant angliškų ir 
amerikoniškų sanlygų. Bet 
Anglijoj vienose rankose nė
ra teip didelių žemės plotų 
kaip Maskolijoj, Amerika gi 
negal būt paveikslu Europai 
kaipo dar jaunas kraštas, ku
riame nevlsur galėjo išsidirb
ti tvirtos, pastovios sanlygos.

Žemdirbystės ministerls 
Vasilčikov, turintis didelius 
žemes plotus ir Lietuvoj, ap
linkinėse Jurbarko, atsakė 
rando vardu, jog priverstinu 
žemės atėmimą nuo jos savi
ninkų galima daleisti tik 
kaipo išėmimu, jeigu to rei
kalauja vieša nauda. Bet, 
turbut, panaikinimo milžini
škų dvarų, prigulinčių pa
vienėms y pa toms, durna ir 
mano reikalauti viešos nau
dos vardu. Bet ministeris, 
matyt, mano kitaip: jis nori, 
kad klausymas žemės paskir
stymo liktų be jokių permai
nų, kaip yra dabar. Ir da
bar tvirtynėms, keliams ir 
kitokioms viešos naudos įtai
soma, rando pajiega rengia
moms, daleista priverstinai 
paimti reikalingu žemę nuo 
jos savininkų, visai nesiklau- 
siant, ar jie nori parduoti ar 
ne.

Randas pri pažysta pats, 
kad kaimiečiams reikia dau
giau žemės, bet jis mano, 
kad jiems nusipirkimą priva
lo palengvinti vien pasko
loms ūkininkų bankai^ Bet 
tie bankai yra jau' nuo se
niai, su jų pagelba vienok 
kaimiečiai neįgavo daugiau 
žemės. Ūkininkų bankai to
dėl neišriš žemės klausymo. 
Čia su randu, turbut, nega
lės susitaikyti ir antroji du-

pamatę, kad besipriešinimas 
yra nevaisingu, nusiramino. 
Laikosi dar keli sukilėlių 
pulkeliai, bet ir juos randas 
tikisi neužilgio suvaldyti.

Vidurine Amerika.
Kare terp Hondūrąso ir 

Nicaraguos pasibaigė. Pre
zidento Bonilles valdžia žuvo, 
jis nežinia kur dingo. Tuom 
tarpu susitvers Houdurase 
tuomtarpinė valdžia, Kara- 
wusi su Hondurasu išvien 
republika San Salvador atsi
šaukė [ Mexico prezidentą su 
prašymu sutaikyti ją su per
galėtoju, taigi su Nicaragua.
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tai fabrikų

PrkHcuzija.
Prancūzijos kariumenė jau 

įsiveržė į prigulintį Morokko 
sultanui apskritį Udja ir už- 

lį.lėmė miestą Udja. Prancū
zai valo miestą,. stengiasi jį 
padaryti sveikesniu. Guber
natorius ir gyventojai pran
cūzus priėmė gana prilankiai, 
nebandė visai priešintiesi. 
Prancūzai mieste parengė Ii- 
gonbutį, taigi mat gyvento
jams stengiasi ir šiek tiek ge
ro padaryti.

Atkako į Tangerą prancū
ziški kariški laivai. Jų vir
šininkas perdavė sultano mi- 
nisteriui Prancūzijos reikala
vimus. Kaip iki šiol, įsiver
žimui prancūzų į Morokko 
nieks nepasipriešino; nepasi
priešino tam nė Vokietija.

1 d. balandžio Prancūzijoj, 
mieste Lyone,atsibuvo nepri- 
gulmingų socijalistų kongre
sas. Susirinkę vienbalsiai 
užgyrė nupeikti priešmilita- 
rišką agitaciją, teipgi visuo
tinius streikus. Kongrese 
dalyvavo teipgi 74 Prancūzi
jos parlamento pasiuntiniai 
socijalistų partijos.

jusio parengimu Peterburge 
pirmutinių darbininkų sker
dynių- Ji® turi didelius še

Iš Vilniaus.
Žydų laikraščio „Der Pro- 

letarischer Gedank” redakto
rius, prasėdėjęs mėnesį Luki
škių kalėjime, paleistas.

Vilniaus gubernijos susi
rinkimas draugijų ir sąjungų 
įstatymų peržiūrėjimui už
tvirtino Įstatymus: L) T, Vil
niaus Mokslo Draugijos”, ku
rios tikslas — Lietuvos ir lie
tuvių tautos tyrinėjimas; 2) 
Lietuvių apšvietos draugijos 
„Vilniaus Aušra”, kurios 
tikslas — apšvietos platini
mas Vilniaus ir kitose arti
miausiose gubernijose lietu
vių kalboje ir išdalins kitose 
kalbose.

Vilniaus išeivių biuras pra
neša, kad ,, Eho” 2centro.ko.* 
m i tetas nusprendė prašyti 
valdžios palengvinti išeiviams 
užsienių pasportų išgavimą 
ir sumažinti jųjų kainą. Tas 
pat centro komitetas nu
sprendė leisti dvisanvaitinį 
laikraštį, kuriame tilptų vi
sos išeiviams reikalingos ži
nios ir straipsniai apie išei
vy stę.

Vid. dal. mintsteriui išlei
dus aplinkraštį, Vilniaus 
krasos ir telegrafo apskričio 
viršininkas paliepė krasos ir 
telegrafo Įstaigų , viršinin
kams konfiskuoti valdžiai 
priešingus, krasa siunčia
mus atsišaukimus ir knygu
tes nelegališkųjų partijų iš
leistas. £ ,V.Ž.’
Iš Ukmergės, Kauno gub..

Ukmergės kalėjimas ski
riasi nuo kitų savo senoviška 
tvarka. Čia dar nedaroma 
skyriaus terp kriminališkųjų 
ir politiškųjų kalinių. Ka
lėjimo administracija varo ir 
politiškuosius dirbti, kaip 
tat: bulvių skusti, vandens 
nešti, virtuvėj katilo ir bakų 
plauti ir karidoriaus grindų 
mazgoti.

Valgis — blogiausias. Duo
na supuvusių miltų, bulvės 
teippat supuvusios. Virši
ninkas, mat, sako, kad ne tie 
laikai esą geras valgis duoti. 
Ligonis gauna kvortą pieno, 
maišyto su vandeniu ir 1 sva
rą kiek apkepusios tešlos. 
Mėsa teiposgi bloga. Vaistų 
visiškai nėra. Drapanų ne
beduoda; daugelis krimina
liškųjų vaikščioja bMsi ir pus
nuogiai. Iš vįsoko matyti, 
kad administracijai stoka pi
nigų, nes, kaliniams reika
laujant, kad butų duotos 
drapanos ir geresnis valgis, 
pats viršininkas bekartą at
sakė: ,,pinigų n^ra!” Gir
dėti, kad kalėjimo admini
stracija prasiskolinus jau už 
3 mėnesius valgymų ,,pod- 
riadčikui.”

Pasimatymas esti tik ne*

Rumunija.
Veik visą pereitą sanvaitę 

daugelyj vietų Rumunijoj 
buvo smarkus mūšiai sukilu
sių kaimiečių su kariumene, 
kuriuose žuvo daug prastai 
apginkluotų kaimiečių. Bet 
iš pradžių, kol nevartojo ka- 
n uolių, kaip kokiose vietose 
kaimiečiams pasisekė viršų 
paimti. Viskas kitaip virto, 
kada kariumenė pradėjo var
toti kanuoles. Dabar randas 
praneša, jog maištų apim
tuose apskričiuose žmonės, dėldieniais ir tai — per gro- kovskį(

tas; atvažiavus gi ištoli, šio
kiomis dienomis viršininkas 
neleidžia. Knygų, iš gere
snių skaityti neduoda: bijo, 
kad politiškiejie „neišeitų iš 
proto.” Labai atsižymi savo 
„gerais darbais” vyresnysis 
sargas Bonkauckas, buvusis 
slaptosios policijos agentas. 
Matomai, dar neužmiršo savo 
„darbo”, nes ir Čia šnipinė
ja su pagelba kalinio Mark- 
šaičio, buvusiojo Žemaitkie
mio raštiniuko padėjėjo....

Sėdi Čia išviso politiškųjų 
33: 1) Juozapas Madeikis su
grąžintas iš Archangelsko, 
kaltinamas už šaudyklės atė
mimą iš miško sargo, 2) Nota 
Rauchas — už užpuolimą ant 
konvojaus, 3) Petras Degutis
— už valsčiaus tvarkos ardy
mą ir prakalbas, 4) Pov. Jau
čius — už ginkluotą priešini
mąsi policijos tarnams, pa
smerktas 8 met. katorgon — 
paduota kasacija, 5) B. Gas- 
paravičius, 6) Ign. Gavena- 
vičius — už monopolio išplė
šimą, 7) Aug. Sriubas — už 
prigulėjimą prie partijos ir 
pinigų rinkimą rev. reika
lams, 8) Kaz. Kosti ūke viči us
— už atmušimą kalinių. Ki
ti: 9) A. btaševičius, 10) J., 
Gritėnas, 11) J. Kaliuauc- 
kas, 12) Belinauckas, 13) P. 
Baltrėnas, 14) N. Kiaušas, 
15) P. Rinkevičius, 16) ir 17) 
B. ir J. Tilai — kaltinami 
visi už monopolių išplėšimą. 
18) Sadpvnikas — už Taujė
nų kunigaikščio šautuvą, 19) 
V. Paškinis — už terorą. 20) 
V. Kiela — už kunigaikščio 
šautuvą, 21) K. Zabiela, 22) 
Žukauckaš), 23) V. Meškeris
— abu už terorą. Admini- 
stratyviškiejie: 24) Pr. Kuz
ma, 25) Adolf. Raudanis, 26) 
Mik. Adamanis, 27) Kaz. 
Žemaitis, 28) J. Repšys, 29) 
J. Gabavičiua, 30) Juoz. Nor
gėla, 31) Stan. Ivavičius, 32) 
Ant. Barauckas, 33) J. Še 
ška, 34) Sabutis.

Iš administraty viskųjų dau
gelis dargi nežino už ką jie 
pasodinti. ,Sk.’

Iš Šiaulių.
Subatoj, vasario 10 d., 6 

vai. ryt., iš Šiaulių kalėjimo 
išgabentas į Kauną Bronisl. 
Sipavičius. Antrasai jo bro
lis, studentas Bol. Sipavičius, 
vasario 3 d. atvežtas čia iš 
Maskvos. Nuspręsta varyti 
jį etapu (pėsčią) Į Raseinių 
kalėjimą, nors jis kelionėj ir 
teip jau didžiai suvargęs, nu
skuręs ir daug iškentėjęs.

Iš Troškūnų, Ukm. pav..
Pirmomis vasario dienomis 

buvo kasos sąnarių susirin
kimas. Daugumas buvo pa
sirengę įnešti kaip-kurias per
mainas, būtent palengvinti 
skolinimąsi iš draugijos pini
gų. Buvo sumanyta: 1) su
mažinti palūkanas iš 8 ant 6 
procentų nuo šimto; 2) nu
mesti pabaudą (pusę procen
to), nukeliant skolą tolime
sniam laikui; 3) sulyginti 
palūkanas visiems įnešėjama 
ir panaikinti vekselius. Da
bar vieni, pagal vekselius, 
gauna 4%, kiti, pagal kny
geles, po 6%; padaryta tai 
buk dėl neturtėlių, samdinin
kų, tuom tarpu gi naudojasi 
tuom daugiausiai lobininkai, 
draugijos valdybos telkiamie- 
jie: pagal apskaitų, ant ,,ok- 
ladų” priimta pinigų net 18 
tūkstančių rublių; 4) praša
linti viršininką, apielinkės 
įtariamąjį išdaviką VI. Čar- 
kovskį, kuria visai neteik*-

lingas: per 30 metų apsegda
vo Čia du sąnariu: raštvedis 
ir jo padėjėjas.

Susirinkimui atsidengus, 
vienas, drąsesnis vyras, Dau
gailių Morkūnas, buvo jau 
bepradedąs kalbėti apie su
manomąsias draugijos per
mainas, tik čia atsistojo drau
gijos pirmininkas St. Montvi
las ir kad ims šaukti, rėkti 
ant visų ir gązdinti, kad jis 
tuojaus atsisakysiąs besirū
pinti draugija, jeigu kas ki- 
šiąsis į jos reikalusl Susirin
kimas nusiminė, pamatęs už- 
sirųstinusį poną, ir kiti, kaip 
autai: Pelyšių Sankauckas, 
M. Zlatkus, Gailiušis, kurie 
pirma tarėsi su visais, ėmė jo 
atsiprašinėti, maldyti: ,,Po
nuli, nepyk, męs pono neno
rėjome užrūstinti — tegul 
bus viskas po senovei” ir tt.. 
Teip ir liko viskas senovi
škai: mat, žmonės dar be 
„ponų” nemoka apseiti, dar 
neuuprato ant savo sprandų 
jodinėjimo.

Teisybė, reikia pripažinti, 
kad draugijos stovis puikus. 
Atsarginio kapitalo yra arti 
20 tūkstančių, bet skolinin
kams sunkoku.... ,Sk. ’

Iš Pasvalio, Panev. pav..
Vasario 4 d. atsigrūdo pas 

J. Ubavičių nakties svečiai. 
Įsidraskę grinčion, suriko: 
,,ruki vverch!” (rankas aug- 
štyn!) ir ėmė klausinėti, kur 
brauningai, bombos, grūmo
dami viską išdaužysią. Tik
tai pamatę, kad jųjų nė kiek 
nebijo, nutilo. Pradėjo var
tyti knygas. Rado 8 Darbi
ninko Kalendorius, bet pa
žiurėją, kad jie Vilniuj išlei
sti, sugrąžino. Paėmė apie 
30 rusiškų legališkų knygu
čių, vieną egz. „Partijos Ži
nių” ir 2 ,,Juokdario” nume
riu. Džiaugsmas sargybinių 
buvo n eis Išsakytas : „nors 
kartą susekėme socijalistų 
lizdąj” — kalbėjosi terp sa
vęs. Bet tas džiaugsmas 
greitai pranyko: nuvedė J. 
Ubavičių pas pristovą ir tas, 
peržiūrėjęs knygutes, liepė 
jį paleisti. Knygų gi nebe- 
grąžino — sakė, Įeisiąs Pane
vėžin peržiūrėti. ,Sk.’

Iš Vilniaus.
13 d. vasario, Vilniaus ka

rės apskričio teismas pasmer
kė myriop Kaune Igną 
Meškovskį ir Joną 
Jablonskį, kaltinamu 
už užmušimą Kauno kalėjimo 
sargo Kornilavičiaus, kuris 
žiauriai su areštuotais apsei- 
davo.

.Tas pats teismas pasmer
kė myriop Senapilėje, vasa
rio pabaigoje, J. Vebzdaucką 
ir Pavadį, kaltinamų už už
mušimą, pereitųjų metų ga
le, valstiečio Delkaus, įtaria
mo kaipo šnipo. Apginėjai 
padavė kasaciją (prašymą), 
idant pasmerktiems butų at
leista gyvastis.

Kaip mums pasisekė dasi- 
žinoti, Vilniaus karo apskri
čio komanduotojas Krzivickis 
nesulaikė kasacijos pasmerk
tųjų pakorimui Pavadžio ir 
Vebzdaucko. Abiejų šių vy
rų teismas buvo Senapylėje 
vasario 9—10 d.

Paduota gi kasacija Kasa- 
kaičio ir Juchnevičiaus byloj 
liko sulaikyta ir bausmė pa
siliko ta pati: Kasakaičiuj 
1-4 6 metai kalėjimo, o Juch
nevičiui — 8 metai katorgos. 
Abudu buvo kaltinami ui pa
sikėsinimą ant gyvasties vai-

stiečie GliaubiČio, kursai bu
vo spėjamas šnipu.

• Vasario 18 d. Vilniau.-gen. 
gub., patvirtindamas apkal
tinimą Meškauckio ir Jablon
skio, pirmamjam pakorimo ' 
bausmę permainė į sušaudy
mo bausmę, antramjam gi 
mirties bausmę perkeitė į. ka
torgos bausmę.

Iš Kupiškio, Ūkiu. apsk..
Musų tvarkdariai sargy

biniai eina išvien su vagiais. 
Ketvergais Kupiškyje būna 
prieš Kalėdas ir po Kalėdų 
dideli turgai. Kaip visada, 
teip ir ketverge,'sausio 4 d., 
žmonių privažiavo nemaža. 
Tvarkdarių Kupiškyje teip- 
gi nemaža buvo, nes jau bent 
antras mėnuo Raguvos ant
stolis su visa gauja Kupišky
je gyvena. Taigi tą dieną 
Mirabelio dvaro faktorius . 
ZubaviČius, kaip visada, teip 
ir šį- kartą, atvežė parduoti 
mėsos. Tvarkdariai pribuvo 
apžiūrėti, ar sveika mėsa. 
Žinoma, pripažino už nesvei
ką ir nusinešė 12 svarų laši
nių. Žmogelis dar prašė, 
raudodamas, bet nagaika-ga
vo, daugiau nieko.

Tą pačią dieną, Turos miš
ko sargas Baranauskas, nusi
pirko arklį. Dėlei sniego, 
nenorėdamas raitas joti, pa
sisamdė vežėją. Prieš išva
žiavimą, abudu nuėjo į kar- 
čiamą ir, išsigėrę po stiklelį, 
rengėsi važiuoti namon. Ba- 
ranauckas, dar prieš išvažia
vimą atidavė vežėjui pinigus, 
ką jam dabar ir priminė. 
Bet to vežėjo vagies butą, 
nes tų pinigų ^užsigynė ir 
dargi suriko: „stražniki, eto 
buntovščik!” Tuojaus tuo 
met stražnikai puolėsi ant 
Bar., sumušė jį ir atėmė nuo 
jo 25 rublius. Toki tai pas 
mus tie tvarkdariai!

Musų viršininkai, gavę ge
rą progą gązdinti mus su sar
gybinių pagelba, lupa nuo 
mus po devynis kailius. Nie
kam teip nėra dabar sunku, 
kaip valstiečiams. Praėju
sių metų mokestis už žemę 
atėmė nuo mus visus pilnai, 
daugumas ir gyvulius pasku
tinius atidavė už pusę kainos, 
kad tiktai apsiginti nuo sar
gybinių nagai kų.

To dar negana. 1904 me
tais, neprinokus kaip rei
kiant sėmenims, valsčiui pra
šant, valdžia atsiuntė sėme
nų (žinoma už gerą kainą), 
už kuriuos užsitęsė mokesčiai 
iki šioliai. Dabar, tuojaus 
po sumokėjimo „vikupų”, 
pradėjo reikalauti ir už sė
menis ir sankrovas liepė pri
pildyti, ir ant kelio žvyriaus 
privežti tiek, kad pavasaryj 
kelias pasikeltų ant trijų 
verškų augštumo; tuom tar
pu, žiemos laike, nėr iš kur 
žvirgždų paimti.

Visa tat žemiečių viršinin
kas prisakė turėdamas paklu
snius tarnus-sargybinius. — 
,,Jeigu neišpildysite mano 
prisakymo, bus tas pats, ką 
ir su „vikupais” buvo.”

Neseniai, paliepus žemie
čių viršininkui, buvo sušauk
ta valsčiaus išrinktųjų vyri
ja, kuri turėjo nuspręsti, ar 
valsčiaus vyresnybė turi lik
ti ta pati ir toliaus, ar naują 
rinkti. Musų viršaitis žmo
gus neblogas, bet baisiai 
tamsus. Raštininkas gi, 
nors pačių žmonių uždėtas 
laike ,,laisvių”, bet stropus 
valdžios pataikūnas, ir be . 
kyšio sunku prie jo prieitu



Bet musų valsčiuje yra tokiu 
rėksnių ir girtuoklių, kurie 
ūž degtinės stikluką gali visų 
valsčių parduoti. Ypač atsi
žymi tnomi Smilgių ir Pake- 
turių sodžiai. Žmonės pasa
koja, kad tokių rėksnių-par- 
davikų seniau buvę daugiau, 
bet dabar,. pakilus apšvieti
mui, dalis jų išnykusi.

Minėtųjų sodžių rėksniai 
gavo nuo krasininko Dalin- 
dos 25 r. ir nuo raštininko 5 

tr„ kuriuos tuojaus ir pragė
rė, nors kasžin-kas buvo pa
davęs užmanymą, idant pini
gai tie butų apversti kokiam- 
•nors naudingam reikalui? 
Tie rėksniai už tuos pinigus 
juos ir paliko kitiems me
tams.

Gėda kupiškiečiams duotis 
vedžioti save už nosies ke
liems girtuokliams. JL.Ū.’

H-Varnių, Telšių apskr..
Per visą laiką reakcijos 

musų klebonai (murinės ir 
medinės bažnyčios) trukdė 
susipratimą žmonių visomis 
savo spėkomis, bet klebonas 
Kazys Genys labiausia atsi
žymėjo savo veikimu: jis da
lino atžagareiviškas knygu
tes, darodinėjo. per pamok
slus, kad nauja tvarka esan
ti nereikalinga ir tt.. Kas 
tik kiek supranta apie poli
tiką ir nori save kiek ap
šviesti, tokį žmogų užkviečia 
prie savęs ir prikalbinėja ne
skaityti - laisvamaniškų laik
raščių, kurie, anot jo, nieki
na tikėjimą; teippat jis drau
džia bičiuliuotis su socijali- 
stais, esančiais „didžiausiais 
žmonių neprieteliais. ”

Ne geriau elgias ir kitas 
musų klebonas, Karalis dau
gelis. Šis įkalbinėja žmo
nėms, kad reikią „Dievo lei
stos valdžios’1 klausyti ir be 
anos žmonės negalį gyventi, 
ana turinti žmones valdyti.

Męs turim tris mokyklas: 
dvi mergelėms ir vieną ber
neliams. Vienoj mokinas lie
tuviškai 40 vaikų, bet jau val
džia atkreipė savo akį į tą mo
kyklą, antstolis grąsina pro
tokolu ir žada aną uždengt. 
Paliks tada vėl dvi moky
klos, kuriose mokina ruskiai 
nesuprantantis jie lietuvi
škai. Kalba žmonės, kad 
ruskis mokytojas jau išva
žiuosiąs ir į ano vietą busią 
atsiųstas lietuvis. Kada gi 
pagalios išsipildys musų gei
smai! — Musų visuomenė 
ruošias dabar uždėti krautu
vę „Vartotojų Draugystės”. 
Ar nebus tat geriausiu įran
kiu atsiginimui nuo žydų.

Iš Kavarsko, Vkm. apsk..
27 d. sausio parėjo iš Kau

no mokyklų direkcijos galu
tinas atsakymas, kad musų 
valsčiaus mokyklon nurody- 
tiejie kandidatai negali būti 
paskirti, kadangi A. Žilin- 
skis nepristatė direkcijon rei
kalingų dokumentų; A. Var- 
kala paskirtas mokytoju 
Alunton, Ukm. apekr., o P. 
Maikovskis, kaipo jau užimąs 
vietą Kauno rėd., viduryj 
mokslo ; metų negalįs būti 
perkeltas. Tokiu budu jau 
antri metai valstiečių vaikai 
lieka be mokslo. Tiesa, da
bar valstiečiams leista parsi
kviesti sodžiuosną mokyto
jus ir mokinti vaikus, bet, 
matyti, kovarskiečiams ne- 
perdaug rupi vaikų apšvieti
mas, nes apie mokinimą so
džiuose niekur nesigirdi. At
siranda pavienios šviesesnės 
ypatos, suprantančios nau
dingumą mokslo, šviesos, bet 
tokių mažai ir jie, įduoti 
tamsiųjų žmonių, patenka 
policijos globon. Kaip gir
dėti, suimtas pernai Žemai
tis, žmogus darbštus ir susi
pratęs? nubaustas gubernato
riaus 3 mėnesiais kalėjimo,

Sausio 28 d. antstolis suė
mė jauną vaikiną Karpių ir 
dar jieško antro. Jiedu, gu
bernatoriaus nutarimu, nu
bausti kalėjimu 2 mėnesiams 
už tai, kad duėję pas moky
toją rlisą, pagrasino jį, idant 
nesėdėtų be reikalo tuščioj 
mokykloj, bet užleistų savo 
vietą lietuviui.
. Kad musų ūkininkams ma

žai terūpi apsišvietimas, ma
tyti dar ir iš to, kad nemėg
sta laikraščių skaityti. Gruo
džio mėn., per valsčiaus sut 
eigą, P. D. priminė susirin
kusiems, kad reiktų paskirti 
keliatas rublių parsisiųsdini- 
inui valsčiau raštinėn laikra
ščių: „Liet Uk.” ir „Viln. 
Žiu.” 1907 metams, bet visi 
ėmė šaukti — nereikia! Gir
di, kas norėsiąs skaityti, tas 
ir pats išsirašysiąs laikraštį! 
Taigi pasigailėjo 9 rubl. laik
raščiams, kuriais patys butų 
naudojęsi, nes tankiai, turė
dami reikalus raštinėje, kar
tais gaišta visą dięną aludėse 
ir smuklėse. Kavarskiečiai 
bevelyja j ieškoti šviesos deg
tinės „buteliuke”, ne lai kr a-į 
ščiuose. Šita Šviesa jiems 
už vis meilesnė! „Bute
liukui” nesigaili nė vienas, 
neša visi savo skatiką ir kas
met sukrauna monopolyje 
dešimtis tūkstančių....

Nuo Naujų Metų kun. ko- 
man. Keraitis uždėjo knygy
nėlį, kuriame yra apie 300 
įvairių knygučių. Noriutie- 
jie skaityti naudojasi dykai.

Iš 21 į 22 d. sausio mėne
sio, 2—3 vai. naktyj, daug 
sargybinių darė kratą pas Pi- 
vorių ir pas Kaudonikienę. 
J ieškojo Baltuškos (Šeiiny- 
niūkių sodž., Anykščių val
sčiaus), kurs jau seniai pra
sišalino užsienin. ,LU.'
Iš Panevėžio, Kauno gb.

Kaip kurie panevėžiečiai 
užmanė įkurti Moterių Moky
tojų Seminariją. Panevėžio 
miesto valdyba, su Panevėžio 
pavieto savyžemiais, nutarė 
tai mokyklai kasmet skirti po 
4,509 r.. Panašią mokyklą 
žada valdžia įkurti ir Var
niuose. ,LU.’

Kam pinigai?
Amerikon iškeliavusio jie 

iš Lietuvos žmonės prisiun
čia pinigus be jokio nurody
mo'. „Kam jie skiriami ir 
nuo ko?” Pinigėliai prabū
na tai pas kaimyną, tai drau
gą, o daugiausiai pas klebo
nus. Šie, nežinodami keno 
tie pinigai, apskelbia para- 
pijonams: ar nėra tokio, kurs 
iš Amerikos lauktų pinigų? 
Ant greitųjų pribuna nevie
na, antra, bobelė, bet dešim
tys, ir iš jų kiekviena sakosi, 
tai eonus, tai vyras, tai duk
tė žadėjęs ir rašęs prisiųsti 
pinigų. Čia reikia būti 8ą- 
liamonu, kad atskirti — ku
riai ir kam atiduoti pinigus?! 
Dėl tos priežasties pinigėliai 
prabūna tankiai po metus ir 
tt., iki atsišaukia tikras jų 
pa veide jas. Ir teip išduo
dami pinigai tik prie liudy
tojų, nes be liudyjimo išda
vus pinigus kam nors, tai tie
siai, paskiau, kad ir ne jo 
yra jie, nebeduoda. , Tai 
priežastis, dėlei kurios, gar
bus išeiviai, prisiųskite nors 
kokį nors nurodymą — kam 
ir nuo ko pinigai eina?! Mui
tinėse ant sienų neužrašo 
nuo ko eina pinigai, tik kam 
—. antrašininkui (adresan- 
tui).

Paojus.
Aš noriu čion kalbėti apie 

lenkišką paojų, apie paojų, 
kurs mums nuo lenkų pusės

Iš tikrųjų, tik aklas nega
li] matyti, musų kraštą lenkų

dėl musų lengvatiky

Per ilgus šimtmečius jie 
mums kalbėjo apie brolystę, 
ir pamažu mus iš musų namų 
stūmė.

Priėjo prie to, kad męs sa
vo krašte, savo namuose jau
čiamės, Q it svetimanį kra
štą n ištremti.

Susipraskime ir pagalvoki
me, kokiu budu vis tai pra
šalinti.

• • •
Pirmučiausiai ir labiausiai 

męs esame lenkinami per ba
žnyčią.

Taigi nuo bažnyčių pradė
kime ir pasakykime: gana! 
nė žingsnio toliausi

Maža to. Turime dar pa
sakyti, atiduokite mums tą, 
kas musų yra ir kas mums i 
teisingai priguli.

Trumpame straipsnyje ne
galima išrokuoti visas skriau-i 
das, lenkų bažnyčioje mums 
padarytas.

Taigi apsistokime nors aut 
dvejato paveikslų.

Męs visi žinome, kaip nuo 
kelerių metų, tarsi ant ko
mandos, visur po Lietuvą ta
po pareikalauta, idant baž
nyčioje taptų įvesti lenkiški 
pamokslai, evangelija, giedo
jimai. .

Dėlei ko tai?
Dėlei to, girdi, kad bažny

čion apsilanko lenkai, norint 
ir nedideliame skaitliuje; už
tai ir reikią, idant jie evan
geliją, i»ainokslu8 ir giedoji
mus galėtų girdėti savo kal
boje.

Tai rodos teisinga.
Bet kodėl Lenkijoj to nė-. 

ra? Kodėl Varšavoj, ('en- 
stnchove, Kališe, Radome, 
Plocke niekur neišgirsi nė 
lietuviškos evangelijos, nė, 
pamokslų, nė giedojimų?

Todėl, atsakys lenkai, kad 
tai Lenkija, ir žmonės, ten 
givenantiejie, tur mokėti len
kiškai, nors jie iš prigimimo 
ir butų lietuviai.
. Gerai. Tada ir męs gali
me teippat pasakyti: čion 
Lietuva, ir žmopž, čion gy- 
venantiejie, tur mokėti lietu
viškai, nors jie iš prigimimo 
ir lenkai butų.

Tai buvo kalba apie tokia* 
vietas, kame podraug su len
kiškais pamokslais yra sako
mi ir lietuviški pamokslai.

Bet yra ir tokios vietos, ka
me lietuviškų pamokslų ir 
giesmių visiškai neišgirsi, o 
išgirsi vien lenkiškus.

■ Prie tokių vietų priguli ir 
Vilnius — Lietuvos širdis.

čion visose bažnyčiose, nė 
katedros neišskiriant, pamok
slai, pamaldos atsibūva vien 
lenkiškai, neveizdint į tą, 
kad Vilniuje ypatų, save lie
tuviais skaitančių, daugy
bė yra.

Lietuviai čion prieš keletą 
metų vien per prievartą užė
mė apleistą šv. Mikalojaus 
bažnyčią ir ją priderančiai 
išdabino.

Bet ir čion jie iš po lenkų 
globos neišsiliuosavo.

Kadangi mieste gali atsi
tikti, jog ton bažnyčion išne- 
tyčių gal pakliūti koks len
kas — tai buvo liepta ir toj 
lietuvių bažnyčioj skaityti 
visuomet evangeliją netik lie
tuviškai, bet ir lenkiškai, 
podraug su trumpu lenkišku 
pamokslu.

Tai ir daroma.
į Bet jeigu toks šv. Mikalo
jaus bažnyčiai parėdymas 
teisingas yra — tai jis ir prie 
kitų bažnyčių pritaikomas 
turėtų boti, o tai podraug su 
lenkiška evangelija ir pa
mokslu turėtų būti visur 
skaitoma lietuviškai evange
lija ir nors trumpas lietuvi
škas pamokslas sakomas, nes 
kiekvienoje bažnyčioje tei 
posgi, noro išnetyčių, kelia

Bet to nėra daroma.
* Lietuva — toks kraštas, 
kame čiabuviai lietuviui ne-
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leista to^ kas į leista yra len
kui atėjųnui^

Bet teip topaus negali bu- 
tL «'

Musų skriauda tori būti

Kas ją atitaisys? 
Dvasiškoji vyriausybė?
Ne! Męs lųaitojame ilgus 

metus, |O ji musų negirdi. 
Męs jai paduodame skundus, 
ji anų neklauso.

Tai teiposgi — atleiskite 
išsitarimą —* s u i gene- 
ris biurokratija ir dar kar
tais aršesnę už svietišką biu
rokratiją.

Bet aut svietiškos biuro
kratijos yra surastas vaistas 
— valstybės durna.

Ar negalėtų tas pats vai
stas būti geras ir prieš dva
sišką biurokratiją?

Jeigu valstybės durna gal 
užklausti Gurko, kodėl jis 
teip blogai surėdė duonos 
pristatymą badaujantiems 
žmonėms, — ir pasalaus iš
duoti paliepimus, Gurkos 
klaidas atitaisančius, tai ko
dėl gi ta pati durna negalėtų 
atitaisyti klaidų, padarytų 
dvasišką peną žmonėms su
teikiant?

Gal būti, kad vaisto nuro
dyme aš klystu; apie tai te- 
pagalvoja musų visuomenė ir 
Lietuvos atstovai; bet visgi 
reikia surasti būdas, kurs 
privestų mus prie pasiekimo 
šio teisingo reikalavimo: vi
sose musų 
bažnyčiose, 
k i o 
būti, 
s k o s 
a n a v
įvesta i-r lietuvi
ška kalba, pradedant 
nuo Vilniaus.; Lenkų visuo
menė šį teisingą lietuvių rei
kalavimą privalo paturėti.

t. Rajnojis. (,V.Ž.’)

krašto 
be j o- 

i š ė pi i m o, tur 
v g r p t a lenki- 
kalbos, kame

- grūmodami, privertė atsisa
kyti nuo savo kandidatūrų. 
Valstiečiai parakė lenkams: 
„Męs nepripaiystame savo 
atstovais tų, kuriuos jus, 
dvarininkai, renkate kad ir 
iš musų tarpo.”

Visiškai sutinku su tuom, 
ką Lednickis yra pasakęs apie 
lenkų dvarininkų nešvarią 
politiką, Uk negaliu supra
sti vieno daikto: kaip gali
ma apaštalavimu (kurį jis 
pataria) perdirbti atgalei- 
vius dvarininkus demokra
tais? Lednickis tiki, kad jų 
tarp^ esą nemaža pirmeivių 
žmonių. Kur gi jie? Kame 
apsireiškė jų darbai? Nė 
vieno dvarininko rinkėjo 
pirmeivio nebuvo per Vil
niaus rinkimus. Juk net 
Sergijus Lopacinskis, per
nykštes durnos rinkėjas (jis 
nedaug kuo tesiskiria savo 
pažiūromis nuo daugumos 
dvarininkų) lenkams dvari
ninkams išrodė baisiu demo
kratu, dėlto ir nepraleido jo 
rinkėjuoena. Visi lenkai 
rinkėjai Vilniaus gubernijo
je buvo ar endekai ar reali
stai — visi atgaleiviaL

Lednickis aukso akiniais 
žiuri ir į lenkus kunigus, ir 
Juose rauda daugybę demo
kratų. Man rodos, kad šia
me lenkiu luome, ypač Vil
niaus gubernijoje, pasišvie- 
tęs jieškotumei ir negalėtu
mei surasti lenko kunigo de
mokrato. Teisybė; Vilniaus 
lenkai, kunigai vadina save 
,, narodovais” demokratais ir 
smarkiai darbuojasi miniose, 
bet klausymas, keno naudai? 
Gi dvarininkų! Kaip jie ui- 
graija, teip tie šoka. Dvari
ninkai nutarė: uė sprindžio 
žemės valstiečiams; rinkti tik 
lenkus. Kunigai lenkai, kaip 
koks skardas, atkartoja val
stiečiams tą nutarimą, iki 
dangaus augštindami ,,šven

tąją nuosavybę”, per bažny
čias skelbdami minioms: rin
kite lenką kataliką, šviesų 
Žmogų, dvarininką, jis ap
gins jūsų reikalus. Ir elgia
si tie kunigai teip, kaip len
kai dvarininkai. Ištarta: 
„dezorganizowač chlop<5w”, ir 
kunigas lenkas pildo tą nu
tarimą, eina terp valstiečių 
ir sergsti, kad, giuk Dieve, 
nepraeitų rinkėjais „tvarkos 
ardytojai”, kurie nesiduos 
dvarininkams savęs vedžioti 
už nosies. Pavyzdžiui, Ly
dos apskrityje, susirinkus 
valstiečių įgaliotiniams, Ly
dos džiakonas užsikviečia 
juos, girdo, vaišina ir pats 
skirsto kandidatus rinkėjuo- 
sna. Vasiliškių klebonas at
veža Lydos rinkėjus valstie
čius (Cilindį, Cichno, Kono 
novičių) Vilniun, nuveža 
juos Junkerių skersgatviu, 
uždaro ten ir paveda juos 
lenkams dvarininkams, ku
rie pastato prie durių sargus, 
kad kas neišvestų iš ten tos 
treiybės į valstiečių rinkėjų 
kuriją. Teip tatai lenkai 
kunigai elgiasi. Kitokių len
kų kunigų Lietuvoje nematy
ti. Taigi ar galima po to vi
so kalbėti Lednickiui: „mu
sų (lenkų) kunigų tarpe teip
pat yra daug tikrų demokra
tų?”

„Miestiečiuose tai net ima 
viršų pirmeiviai ir demokra
tai” — sako Lednickis. Pa
klausiu: kasgi, kurie lenkai, 
atgaleiviai ar pirmeiviai paė
mė viršų rinkimuose Vilniu
je? Keno renkamas pateko 
dumon Venslavskis? Gi „ na- 
rodovi demokratai”, lenkų 
kunigų vedami, paskyrė ir 
išrinko Venslavskį! Lenkų 
pirmeivių net ir rinkimų ko
miteto nebuvo Vilniuje, teip 
mat jau „miestiečiuose ima 

p viršų pirmeiviai v ir^demokra-

Snsimąrtymas po d n mos 
rinkimų.

Nurodydamas lenkų dvari
ninkų klaidas, Led niekis 
praleido (užmiršo ar nutylė
jo) dar vieną jų ydą, būtent 
ei gi mos rinkimų laike. Juk 
visi žino, kokiu budu lenkai 
laimėjo Vilniaus gubernijos 
rinkimus. Lenkai, atsistoję 
ant dvarininkų luomo pama
to, nuosekliai ir elgės teip, 
kaip to luomo dora reikalau
ja. Dar prieš pat rinkimus 
susivažiavę dvarininkai nuta
rė „dezorganizowač ch?op<5w” 
(išardyti valstiečių vienybę), 
paskui gi, susirinkus Vil
niun, išvieno eiti su tais išar
dytaisiais valstiečiais. Kaip 
išanksto buvo nutarta, teip 
per rinkimus daryta, kad ir 
ne visiškai pasisekė jiems 
teip, kaip buvo sukalbė
ta padaryti. Su lenkų 
kunigų pageli)*, lenkams 
dvarininkams pasisekė at
skelti keliatas nedorėlių rin
kėjų nuo valstiečių kurijos ir 
tuom pabaigtinai nusilpnin
ti valstiečiai rinkėjai, bet su 
jais išvieno susitelkus eiti, 
šie metai nebebusi sekė len
kams dvarininkams.

Lenkai dvarininkai visus 
penkis atstoviu iš Vilniaus 
gubernijas’ pravedė iš savo 
tarpo, bet, kaip pravedė! 
Kurstydami katalikus prieš 
pravoslavus, ktlkščionis prieš 
žydus, giudyclami valstie
čius rinkėjus,'' skirstydami, 
uždarę latkydįlni ir girdy
dami juos Junkerių skersgat
vyje, — šia i flaip laimėjo 
šįmet lenkai rinkimus! Kad 
ir nepasisekė šie metai lietu
viams pilnai sujungti vie
nybė n valstiečiai rinkėjai 
Vilniaus gubernijoje, tačiaus 
pasisekė atitraukti jie nuo 
sandaros su dvarininkais. 
Valstiečiai tiek jau buvo* su 
atpratę, kad ?dh‘-savo išdavė
ju, Kononavičių ir Šturmą, 
kuriuos dvarininkai norėjo

tai!” Jeigu tiek tėra pirmei-

Jų daugiausia intėligenUjOS kasiai šito disUikto susitai- 
_ . - tai ką gi bekalbėti apie kitus kė su darbdaviais ir streikų

pravesti * dumon ^atatovaia* lietuves ir Gudijos mieetual čia nėra reikalo bijoti.

Sunku yra su J ieškoti len
kuose dvarininkuose, kuni
guose ir miestiečiuose, pama
to lenkų demokratizmui. 
Neišpeši plaukų iš delno: ten 
jų visai nėra; nesudarysi de
mokratų iš tų luomų, kurie 
yra iškilę viršum liaudies.” 
Ar šiokį ar tokį programą 
pat-i rašytų, kad ir krūvon su
sidėję tie trys Lietuvos len
kų luomai, vistiek jie pasi
liks kuom buvę. Juk vysku
pas Roppas buvo pažadėjęs 
„Katalikų konstitucijonaii- 
stų partijos” programe že
mes valstiečiams, bet ar pil
dė savo prižadėjimą pernyk
štėje durnoje, kur buvo iš
rinktas atstovu? Priešingai, 
jis pasakė, kad Vilniaus gu
bernijoje valstiečiai nereika
laują žemės. Taigi ar šeip, 
ar teip rašys Lietuvos lenkai 
programą, vis dėlto išeis: „nė 
sprindžio žemės.... rinkime 
tik lenkus, kad ir atgalei- 
vius.” %

Kad lenkų, kaipo lenkų, 
demokratizmui Lietuvoje nė
ra pamato, parodo ir tas at
sitikimas: Lenkų pirmeivių 
dienraštis „Garėta Wilefi- 
aka” vos keliatą mėnesių te
galėjo eiti iš Vilniaus, nes 
per visą Lietuvą ir Gudiją 
negalėjo ąųsirasti nė tukstau- 
čio jo ėmėjų.

Demokratizmas remiamas 
iš apačios, ne iš viršaus To
dėl ir Lednickiui reikėjo pa- 
j ieškoti jo apačioje. Bet 
tuomet susitiks su lietuvio, 
su gudu, lenko nebepamaty
si, nes jo toje apačioje nėra 
nė Lietuvoje, nė Gudijoje; 
lenkai viršum iškilę. Pakra
tyk gerai mošų krašto lenką, 
kad ir pirmeivį, ir iššoks „na- 
rodowy demokrata”. Ištiesų. 
Yra atsidėjusių lenkų apšvie
timo reikalams. Steigia 
pirmeiviai lenkai, ypač mo
toro, Vilniuje mokyklas moki
nimui minių vaikus lenki
škai skaityti ir rašyti, 1 e n- 
k ų istorijos (tik, gink Die
ve, ne Lietuvos istorijos) ir 
siunčia juos paskui sodžiun 
te r p lietuvių ir gudų apašta
lauti. Ką pasakytų toki 
„pirmeiviai”- lenkai ant lie
tuvių, jei šie užsimanytų teip 
elgtis su „apšvietimu” Len
kijoje terp lenkų, kaip Lie
tuvoje elgiasi švietėjai len
kai terp lietuvių? Juk ne- 
beišra^tų lenkų (kad ir pirm
eivių) laikraščiai tokiems lie
tu v ams ir vardo! *

Tokių pirmeivių lenkų ne
norės nė lietuviai, nė gudai, j 
kada jie bus daugiau susi
pratę. Lietuvos ir Gudijos 1 
lenkai, tas viršum liaudies 1 
iškilusis luomas, gerai numa- ■ 
no, kad jų išlikimas pridera 
nuo valstiečių susipratimo. 
Susipras valstiečiai, ir bus 
galas jų vadovavimui. Tai
gi lenkams ir belieka nesusi
pratusius dar lietuvius len
kinti, skirstyti liaudį į dvi 
dali, kad terp savęs peštųsi, 
o tuoihet jie mokės jau vado
vauti, prisiturėdami to pa
mato: skirstyk ir viešpatauk. 
Ateitis parodys, kas apgalės: 
ar lietuviai su gudais, jieško- 
daini demokratizmo liaudyje, 
ar Lednickio nu rodom ie jie 
pirmeiviai lenkai, kurie jie- 
škos to demokratizmo len
kuose dvarininkuose, kuni
guose ir miestiečiuose.

Mano nuomone, kad ir de
šimts Lednickių patartų len
kams . dvarininkams demo
kratizuoti*, nieko iš to neiš
eis. Patys dvarininkai nesi- 
demokratizuos, juos tik su
stiprėję valstiečiai, lietuviai 
ir gudai, savo reikalavimais 
teprivers prie demokratizmo. 
Bet tuomet nebebus nė len
kų dvarininkų luomo, 
į . Vilniškis. (.V.Ž. )

IŠ AMERIKOS.
Japonijos karlumenės at

stovas. įjį
Jameetown. Ant parodam 

Jamestown, kur visų knp| 
tų armijos ir laivynės a tatai 
savo atstovus ir Japonija iii 
siųs savo laivus ir arnajuĮ 
atstovus. Armijos atstovui 
bus čia pagarsėjęs karėj J 
maskoliais jenerolas Ku^l 
ki.

Paleidžia Stotams pąrsf. 
įraukti ateiviu*.

Laivynės ministeris Bona
parte apreiškė, jog atskiri 
štetai gali savo kaštais ii 
svetur Amerikon parsitrauk
ti apeivius, bet uždengimai 
kaštų negali priimti pinigų 
nuo korporacijų. .

Išgabenimą* mėsoą.
Pereituose metuose Suvie

nytos Valstijos išgabeno į ki
tus kraštus mėsos ir pieno 
produktų už 250 milijonų 
doliarių, 60% tų produktų 
išsiųsta į Angliją.

Motina su vaikais pasi
skandino.

Dover, N. J. Shougan 
ežere rado kunus 28 metų 
moteries ir jos dvejatoa vai
kų. Drabužiai visų buvo su
segti, kad nieks negalėtų 
nuo kitų atsiskirti. Matyt 
motina pati pasiskandino, o 
su savim paskandino ir savo 
vaikučius.

Gaisrai.
Klizabeth, N* J. Siautė 

čia, vakarinėj miesto dalyj, 
gaisras, kuris pridirbo nuo
stolių ant puses milijono do-

South Boston, Va. 28 d. 
kovo siautė čia didelis gais
ras, kuris pridirbo nuostolių 
ant milijono doliarių. Geis 
ras užgimė ReynoldsoTabako 
kompanijos dirbtuvėse ir 
greitai išsiplatino į visas pu
tes.

La urens, S.C. Netoli nuo 
Čia, mieste Newbery, siautė 
gaisras, kuris išnaikino 50 
namų ir daug krautuvių. 
Nuostolius skaito ant 250000 
dol.

Eipliozijoe.
Graniteville, S. I. Feier- 

werkų dirbtuvėse Consolidat
ed Fireworks Co., nuo išlė
kusios iš priekalo kibirkšties 
atsitiko baisi expliorija, ku
rios vienas darbininkas liko
si sudraskytas, o 3 mirtinai 
sužeisti; nemirtinai sužeistų 
yra 7.

Nelaimės ant geležinkelhi-
Caiton, Cal. Netoli nuo 

čia, ant Southern Pacific ge
ležinkelio, iššoko iš relių pa. 
saiierinis trūkis ir susidaužė. 
Prie to mažiausiai 26 ypatos 
likosi užmuštos; sužeistų gi 
yra šimtas su viršum.

IŠ DARBO LAUKO.
N Chicaoo, III. Tarnaa- 

janti ant vakarinių geležin
kelių nutarė streikuoti, j*** 
gu kompanijos ne išpildys jų 
reikalavimų.

T San Francisco,Cal. Dar 
bininkai dirbanti geležie 
dirbtuvėse nutarė reikalauti 
8 vai. darbo dienos. JWU 
reikalavimai nebus išpildyti, 
žada streikuoti. Čia yra dtr 
bančių geležies dirbtuvėse 
6000 darbininkų.

N Atkens, Omo. Darbai j 
eina čia prastai, todil iš ki j 
tur darbininkai tegul čia>W 
keliauja darbo jieškodamL ’ į

T Wbk*ling, W. Va. Te
legrafistai Vakarinėj Virgoj 
ui joj pasirengę t streikųoPj

ušgiraS vai
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• < Niw Yokk. Sustreikavo 
3000 siuvėjų. . Jte reika- 
ja ir ant toliau tų pačių 
įtraktų, bet darbdaviai 
į to nesutinka.

< Niw Orlians, La. Atei
tų uiveizdos komisorius 
gargent pripažysta, jog pie
tiniuose štatuose reikalingi 
laukų darbininkai. Bet kol 
lankų darbininkams‘ten mo- 
fckros 1 dol. už dienos dar- 
L\egalima ten ateivių šių-

kadangi šiauriniuose 
| lietuose už tą patį darbą jie 

gauna dusyk daugiau.
■ y < gT. Lovis, Mo. Sustrei- 

* kavo čia 850 alaus leidyklų 
’ darbininkų. Jie reikalauja 

didesnių algų. Leidyklų sa- 
; vininkai nutarė pasiūlyti po 

idol. sanvaitėj daugiau, bet 
darbininkai ne lauke naujo 
pasiūlymo.

\ *'<San FraN’cisco,Cai.. 6000 
darbininkų fron ; 'Pradės 

? Conncil organizacijos nuta- 
ri streikuoti J Jie reikalau
ja 8 valandų darbo dienos.

< Boston, Mas. Čia nykš
čiai siuvėjai, išviso 2100 žmo
nių, buvo, iškovojimui uni
jos tiesų, pakėlę streiką. 
R jų 1400 sugrįžo jau ant

r Mojų išlygų darban.
5 BniDGKPORT, Omo. Ka- 

l stynės Tipla Moores Kun 
Į Coal Co. sudegė ir per tai 

‘ 600 angliakasių atsirado be 
darbą

^Detroit, Mich. Darbai 
eina čia ne blogiausiai: dar- 

į bininkai uždirba nuo £1.50 
iki $3.00 vienoj dienoj.

Lobain, O. Sustreikavo

viųs darbininkai, kadangi 
dirbtuvių savininkai pradėjo 
iš kitur gabenti streikų'lau- 
tytojus.
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tte akių, bet Misa M. Antony 
stojo ant estrados ir nurodė 
silpnas puses moterų; jos nu
rodymai sukėlė moterų su
pratimą ir jos pradėjo įgauti 
šiokias-tokias tiesas. Da
bar antai Colorados val
stijoj moterįs įgavo lygias 
t esąs balsavime, ten ir dar
bininkiška partija, socija- 
lįstų partija, milžiniškai au
ga: pirma gaudavo 4000 bal
sų, o dabar, moterims bal
suojant, gauna 20000 balsų. 
Taigi aišku, kad moteris vi
sada greičiau atjaučia. Pri
minė, kad seniau, moterys ir 
vyrai bažnyčiose suėję: vyras 
dėkavojo Dievui, kad jį su
tvėrė ne motete, o moteris, 
kad jai daleido gimdyt. Ne
valia moteriškei buvo eiti ar
ti altoriaus. Tas paprotys 
liko iki šiai dienai katalikų 
tikėjime: moteriškei po gim
dymui nevalia pačiai įeiti 
bažnyčion, bet turi būti už 
durų, kol kunigas ne Įve
da.

Užmeta mums, sakė prele
gentė, kad moterys aklos fa
natikės. iŠ dalies tiesa, bet 
kas liko moterei daugiau 
apart namų, vaikų ir bažny
čios? Tiki teip, kaip dvasiš
ki vadovai joms pasakoja, 
negalėdamos daugiau supra
sti, nes trūksta apšvietimo. 
Mažas kritikavimas dvasiško 
vadovo darbų neišlavintai 
moteriškei išrodydavo ardy
mu tikėjimo. Dvasiški gi 
vadovai, matydami tą silpnu
mą moteries, stengdavosi vi
sokiais budais tą nuomonę 
palaikyti. Bet dabar jau 
kitaip: nebesiduoda nekaltos 
avelės taip lengvai vilną 
kirpti, daugumas pamatė, 
kad gązdinimas yra tik tuš
čia fraza. Daf>ar ir dvasiš
kąja taikosi, kaip gali, prie 
žmonių: čia Amerikoj dalei- 
džiama tas,
draudžiama po 
grieku”. Daugumas dvasiškų 
vadovų sako: ką su kvailiais 
darysi! Jeigu jie neturėtų 
tikėjimo ir galvas viens ki
tam nusisukinėtų. Bet taip 
manydami, kunigai klysta: 
jeigu jie norėtų tikinčiai 
žmonijai ką nors gero duoti, 
galėtų, bet apie naudingą 
nesirūpina ir jie nori žmonis 
išnaudoti, todėl stengiasi 
juos laikyti, kaip galint, tam
sybėj.

Priminus apie tikėjimą, 
atsirado' moteris publikoj, 
kuri panorėjo dasižinoti dau
giau apie socijalistus, nes Ji 
esanti akla fanatikė, nepažį
stanti socijalistų, ir darbų, 
ji mananti, kad socijalistai 
griauną tikėjimą; ji sakė: 
girdžiu kritikuojant kuni
gus, bet kunigai tai vis tas 
pats ką ir tikėjimas, ką ku
nigai sako, ji aklai tikinti. 
Atsirado publikoj toki, ku
rie paaiškino, kas yra tie so- 
cijalistai ir ką jie iki šiol 
jau nuveikė. Paaiškinus, mo
teris plojo rankoms. Labiau 
apsišvietus, nesirodys soči ja
ustai tokiais baisiais, nes jie 
kovoja už visų žmonių laisvę.

Prelegentė ragino moteris 
prisidėti prie vedamos eoci- 
Jalistų kovos su. skriaudi
kais, nes socijalistai neskiria 
nė vieno, visiems žada su
teikti laisvę.

Tas laikas jau artinasi ir 
bėda tam, kuris panorės už
stoti kelią laisvės kovoto
jams.

Iš Chfcago, III.
24 d. kovo atsibuvo 5 iš ei

lės „Aušros” Dr-stės prelek- 
cija. Šitą prelekciją skaitė 
moteris p. K. A. G. „Apie 
pavergimą moterų. Kiaušy- 

ttojų buvo nemažiau kaip ant 
pirmutinių, tik dabar buvo 
truputį daugiau moterų, ne
gu ant .pirmutinių. Prele
gentė nurodinėjo tas silpnas 
puses moterų, kurių dėl ta- 

’po pavergtos; .mat moteriškė 
daug jautresnė negu vyras, 
dalykus daug greičiau atjau
čia, supranta negu vyras, 
todėl prie gerų kaip ir prie 

.blogų dalykų greičiau prisi
verčia, bet negalima pasaky
ti, kad moteriškė žeinfeu sto
vėtų protiškai už vyrą. Mo
teris iki šiol buvo: motina, 
kūmyninke ir auklėtoja. Ki
tur jai nebuvo daleista nie
kur kilties. Vyrų daugu
mas apie moteriškę atsiliep
davo sekančiai: silpnam kū
ne, silpnas protas: jie manė, 
kad moteris, dėl jų fiziško 
silpnumo ir proto silpnesnio. 
Bet tirinėjant dalyką gi
liau, persitikrinta, kad ant 
fiziškų spėkų negalima rem-

Juk daugumas raštinin
kų, nors fiziškai silpni, vei
kia daugiau negu fiziškai 
sveiki nors ir vienodo mok- 
*1°. Manymas: . silpnam ku- 

silpnas protas yra klai- 
dns, to pamatu sprendimui 
imti negalima.

Toliau aišK}no, kad mote- 
asiekė augštes- 
k o jau su vy- 

^is eina lenktyn, t. y. ne 
tamiau stori už vyrus, antai 
B-M. Currie-Sklodowska, ku- 

’B, drauge su savo vyru, su
rado radiumą, ‘ dabar yra 
I^ofesore Paryžiaus universi
tete.

Amerikos moterįs, negalė
simos kęst visokių prispau-i 
^mų, pradėjo d vert draugy-

galų-gale sušaukė eei- 
P®^6t vyrai norėjo užbėgt

14* neseniai 
nius mokai

bu
£ • k
E

kas Lietuvoj
,smertelnu

tę ,,Rašto švęųto”, „Chrono
logiją po p i ež i jos”, užbaigė, 
“ri vesdamas 18 d. kovo kai

į revo- 
_____ trankėsi 

veik tris valandas. Pertrau
koje kalbos, kaip pirma, teip 
ir 18 d. kovo, dekliamavo ei
les Petronė Masulevičiutė: 
,,Pirmin drauge broli”, „Gi
rioje paukščiai linosai sau 
lekioja”. Keturi draugai 42 
kuopos L. 8. P. A. iš Easton, 
Pa. dainavo dainas: „Atsi- 
meskim nuo senojo svieto!” 
„Baudžiava dar nepraėjo”, 
„Mes kovos vaikai”, „Sūnūs 
socijalistas”, „Pasiilgau aš 
tavęs”, „Visi vargo slegiamie- 
jie žmonės susipraskim!” 
Dainos visiems už vis labiau
siai patiko, ką rodė, kad su
sirinkę ne ėjo iš salės, nors 
jau buvo po vienuoliktai. 
Po pirmai prelekcijai drg. 
K. Butkus užmanė susirin
kusiems paaukauti išleidi
mui jo spaudinamoe knygu
tės p. v. „Kaip aš tapau mi
lijonierių?”. Jis tvirtino, 
kad tai busianti agitatyviš- 
klausia knygutė socijalizmo 
propagandai. Žadėjo kiek
vienam prisiųst tikrą skait
lių egz. pas drg. Fr. Masule- 
vičią, 710 5th st. Aukas 
pakvituos per „Kovą”. Rut- 
kaus brošiūrėlei surinkta 
$5.50.

Po antrai prelekcijai už
manė, patsai aukaudamas, [pa
aukauti naudai revoliucijos 
Lietuvoje, L. 8. D. P. kaipo 
tikriems revoliucijonieriams! 
Susirinkę sumetė $7.35. Au
kas paėmė drg. Fr. MatfUlevi- 
čia ir žadėjo pagarsyt per 
„Kovą”.

Širdingiausiai ištariam 
ačiū aukautojams, kalbėto
jui, jaunai dekliamatarei P. 
Masiulevičiutei, daininin
kams: Kasperavičiui, Pociui, 
Šeštokui ir Jusaičiui, kurie 
nepatingėjo atsilankyt, jau 
antru kartu musų kolionijos 
lietuvius palinksmyt savo 
meliodijoms, kurios sujudina 
ir kiečiausias širdie. v—

Socijalisto vaikas.

į>rivesdamas 18 d. kov 
bo atmint} .„Prancūzų 
liuci jos”. Kalba tn

A. Žimontas.
Bethlehem, Pa.

Iš Hoboken, N. J.
Darbai eina neblogiausiai, 

ypač prie laivų stovyklų. 
Alus taipgi nebrangus, ku
rio išmaukia pusėtinai Čia- 
nykščiai lietuviai, nors kar
tais, betuštinant laivus, pa
tinka ir nelaimė. Keli mė
nesiai atgal, A. Hinca ir K. 
Viktorevičius paplovė ant 
gatvės tūlą italijoną. Pe
reitą kovo mėnesį buvo by
la, bet kad teisėjai atrado 
kaltu ir velionį italijoną, tai 
nusprendė tik A. H. užsimo* 
kėt 250 dol. baudos, o K. V. 
pasmerkė šešiems mėnesiams 
kalėjiman. •

9 d. kovo likosi karo suva
žinėtas J. - Naujokas. Tas 
atsitiko antrą valandą nedė
lios rytą. Mat su dviem 
draugais bėgo lenktynėms 
karo relėms, o butą gerai už
sitraukusių. Naujokas, pra
lenkęs savo draugus, užbėgo 
ant priešai ateinančio karo, 
kuris ir perėjo* per vidurius, 
užmušdams ant vietos.

Kaip girdėt, karų kompa
nija siūlo jo pačiai už gyva
stį vyro 100 dol. santaikos. 
Viens jos giminaitis, Gra- 
bauckas, pavydėdamas, laiko 
kompanijos pusę. Naujokai 
neseniai čia pribuvo iš Wor- 
cesterio, Mas.

Linksmas.

kooperatyviškas krautuves, 
taigi prigulinčias tie vienai 
ypatai, bet visremrf’prigulin- 
tiems į kooperalfją?' Uždėki
me todėl Čia kooperatyvišką 
valgomų procHiktiįj krautu
vę.

Doru-

Iš Montreal, Citnada.
Susitvėrė čia jau trįs lietu

viškos draugystės, 6 ketvirta 
parapija. Pribuvo kunigas 
Siamas.

17 d. kovo S. L. A. kuopa 
parengė mitingį su prakal
boms. Žmonių susirinko ne 
mažai. Pirmiausiai kalbėjo 
N. OponaviČia apie 8. L. A. 
Skrincka kalbėjo apie moks
lą ir Jo naudą. V. Maksvy
tis kalbėjo apie padėjimą 
darbininkų, bet visai neužsi
minė apie darbininkus (tai
gi, turbut, ne apie darbinin
kus ir kalbėjo. Rd.), bet gy
rė vien kun. Šlamą, nors tas 
kunigas ne mažai lietuvių 
nuskriaudė. M. M. kalbėjo 
apie [įdėjimą darbininkų, 
apie revoliuciją. M. M. už
manė paaukaut, kiek kas ga
li, palaikymui revoliucijos. 
Bernatavičienė ir Masnickie- 
uė perėjo per susirinkusius 
ir surinko $9.70. Preziden
tas užmanė iš tų pinigų pas
kirti 5 dol. Lietuvių socijal* 
revoliucijonierių partijai, 3 
dol. Lietuvių Valstiečių sau- 
jungai, 1 dol. prieglaudos 
namui, 70c. Vištaliui.

Toks užmanymas sukėlė 
nesutikimus: Šv. Kazimirp) 
Dr-stės prezidentas Aleksam 
dravičia suriko, jog revoliu
cijai nereik duot, įeriau už 
tuos pinigus parsitraukt 
maldaknygių,1 * tai; girdi, 
bent apsišviešime:: Kliubo 
Vitauta prezidentai vėl šau
kė: kam mnmž*šelph revoliu
ciją ir eergafočhisl raštinin
kus. Palikime pinigus sau. 
Lituke rėkė: nusiųs k i m e 
„Žvaigždei”, kjmipmmk ižai 
jie sušelps našlaites. Bet 
prakalbėjus S. L. A. kuopos 
prezidentui aukautojai suti. 
ko pinigus skirti taip, kaip 
buvo užmanyta, rėksniams 
juos paglemžti nepasisekė.

M. M.

Iš Montreal, Canadn.
Nr. 12 „Lietuvos” p. Ber

žas pranešė, buk kun. Sia
mas apleido Montrealių. Tas 
neteisybė. Kaip buvo, teip 
ir yra jis Čia ir varo agitaci
ją. Iš čia jo nė su lazda ne 
išvytum. Ir kogi jam reikia? 
Parapijos komitetas mokslu 
ne prasikaltęs (tai kodėl pa- 
rapijonai ne renka prasikal
tusių? Rd.) kiek kunigas 
paprašė algos, tiek jam davė.

M. Aržuolas.

11 --,=5==e—s—
kapitalistai; įtekinę ir kaip Moterys Chlcagletės!
nuo kapitalistų jungo galima j 
išsiliuosuot. Ragino moteris 
kibti prie mokslo, reikalaut 
lygių su vyrais tiesų, nes 
moterys žmonijai daugiau 
naudos sutelktų negu vyrai.

Pabaigęs kalbą, Grinius 
užmanė paaukaut revoliuci
jos naudai. Dvi moterys su
rinko 19 dol. Pįnigus siun
čiame ,,Kovos” redakcijon. 
Paskiriame juos L. 8. D. P. 
Kunigas ZydanaviČia paau
kavo 35 dol knygoms, už ką 
Kliubo sanariai ištaria jam 
ačiū. Komitetas.

Laikas mums pabusti ir 
stoti | eiles dirbėjų, parodyti 
tankią gyvybės. Reikia ži
noti, kad dar daug mums 
trūksta ne atbutinai reika
lingų dalykų, ypač gi mokslo 
ir terpsavinio susipratimo. 
Dabar supratusios reikalin
gumą, kibkime prie mokslo, 
kiek galima. Matome kaip 
apšviestą žmogų, suprantan
tį žmoniškumą draugija go
doja, o vargšą nieko nesu
prantant}, kas . nenori, tas 
stumdo. Taigi merginos ir 
moterys Chicagietės pabus
ki m te to sunkaus miego ir 
pamislykim, ar mums dau
giau niekas neturi rūpėti? 
Pamielykime, kokiu budu 
galėtume pagerinti savo 
skurdų būvį, kad nelaimei 
patikus, nereiktų eiti pas 
svetimtaučius, su kuriate nė 
susikalbėti negalime. Turė
tų būti gėda laukti, kad kiti 
už mus rūpintus. Mes galim 
tverti labdaringas draugy
stes ir suvienytoms spėkoms 
ŠĮ tą veikti. Dar neseniai 
čia susitvėrė moterių draugy
stė, kurios mieriu yra—m- 
pinties! apie musų naudą da
bar ir ateityj. Atminkime, 
kad jeigu galima ką nuveikti, 
tai tik suvienytoms spėkoms. 
Kur vienybė, ten galybė! 
Pažvelkim Į vyrus! Jie turi 
draugysčių su yvairiais mie- 
riais, nuo jų nekartą tenka 
išgirsti užmetinėjimus, jog 
moterys nieko neveikia, ap
sileidžia! Argi tie užmetinė- 
jiinai neteisingi ir ar jie ne 
skaudus? Juk moterys yra 
dalimi žmonijos ir auginto
joms tų pačių vyrų. Išau
klėjimui geros . ir sveikos 
draugijos moterims reikia ne
atbūtinai mokslo.

Kaip augščiau minėjau, 
Chicagoj susitvėrė draugy
stė vardu: „Apšvieta”. Ji 
laikys 8-čią susirinkimą atei
nančią nedėlią, 7 dieną ba
landžio, 8-Čią valandą po pie
tų, po nr. 869—33-rd Place. 
Chicagos merginos ir mote
rys kviečiamos kuo skaitlin
giausiai susirinkti.

Pirma. M. Damijonaitienė.

Iš 8o
Musų miestai} atlankė 

draugas K. Rutkus, centro 
susiu, sekr. L. 8. P. A. 31 
kuopos L. S. P. A. draugai 
sutaisė du viešu susirinkimu, 
geisdami, kad Rutkus jiems 
ką pakalbėtų. Jis laikė 
dvi prelekciji: 16 dieną vasa
rio š. m. „Apie iftSlvistymą 
žmonijos” ir „Luomoe darbi
ninkų judėjimai”. Antroj, 
16 d. kovo, kalbėjo apie ver-

Iš Waterbury, Con.
Matydamas išnaudojimą 

čia lietuvių, kurie už mėsę 
turi mokėti brangiau negu 
kitoje miesto dalyse, kviečiu 
musų vientaučius , gintiesi 
nuo išnaudojimo. Mums juk 
vis tiek, kas įpus išnaudoja 
— savasis ar svetimas, nuo 
visų išnaudojimo reikia gin* 
tiesi. Geriausiai nuo išuau-

Is Shenactaty, N. Y.
Draugystė Lietuvos, kuri 

susiliejo su Šv. Kazimiero 
Dr-ste, parengė apvaikščioji- 
mą atminimui Lietuvos pa
trono Šv. Kazimiero. Suba- 
toj sanariai atliko išpažintį. 
Nedėlioj po pietį prasidėjo 
prakalbos ir traukėsi iki 6 
vai. Šv. Kazimiero Dr-stės 
prez. atidarė i susirinkimą ir 
perdavė savo vieta Julijonui 
Eidimtui. 'Pas, i||aręs kelis 
žodžius, kalbėtoju perstatė 
kunigą Juozągą ŽjįdanavyČią 
iš Amsterdamo. Kunigas 
aiškino vertę^vas^ko moks
lo, trumpai perbėgo Šv. Ka
zimiero gyvųniin^ Kalbino 
rengt praka&as^ per jas 
stengtieji pajikelAj liepė ne
klausyti tų, Teliepia ka
riaut su brovntngais, bet 
elgtiesi taip kaip japonai, 
kurie ne sųj^auningais, bet 
per mokslą pasikėlė. Drau
dė skaityti, blogus raštus, 
gailestavo kad lietuviai per 
daug lanko karciamas.

Antras kalbėjo Jonas Gri
nius, iš Brooklyno. Jis ilgoj 
kalboj aiškino darbininkų

iš Amsterdi

Iš Baltimorėg, Md.
Bėga amžis po amžiui, me

tai po metų nuo laiko, kada 
Christus prisakė mylėtis, 
skelbti mokslą dorybės tar
pe nesusipratusių žmonių, 
paduoti viens kitam brolišką 
ranką, traukti iš nelaimių 
klampynės, vesti prie švie
sos. Bet nukentėjo žmonių 
mylijonai, žuvo ant laužo, 
ant kartuvių ir kitokiais bu
dais buvo kankinami.

Netrūksta ir dabar visokių 
laisvės slogiu tojų, kurie ali
na, slėgia mus ir musų tautą 
politiškai, medegiškai, puldo 
doriškai ir protiškai. Bet 
ne tik mes, visos tautos pri
slėgtos dabartinės valdžios, 
liaudis turi kęsti vargus po 
valdžia carų ir republikoniš- 
kų partijų, surakytos rete
žiais žmonių minios. Mažai 
todėl yra tokių, kurie tam
sias minias norėtų ragyti 
prie apsišvietimo. Visiems 
reikia eiti dirbtuvėn jieškoti 
uždarbio prasimaitinimui. Kas 
reikalauja pagerinimo žmo
nėms vargingo gyvenimo, 
tuos šaudo, netikusi val
džia įstatymais kemša į pas
mirdusius kalėjimus, kabina 
ant kartuvių lyginai kaip 
kumpius mėsinyčioj. Visur 
teip daroma — Rusijoj ir ki
tose viešpatystėse. Todėl 
mums reikia vienytis nuo 
didžiausio iki mažiausio, nuo 
rytų iki vakarų, pamesti ne
sutikimus, nes mes visi neša
me kapitalistų ir valdžios 
jungą, visi vargstame, visi 
esame tie įiatys, visi galime 
būti musų organizacijų, S. L. 
A. ir L. 8. P. A. sąnariais, 
visi prieglaudos ir politiškos 
laisvės jieškojome; iki šiol 
laimės alaus bačkutėj jieško
jome, adealų — degtinės stik-. 
lėlio dugne ir taip bejieško- 
darni, praradome laisvę, pro
tą, sveikatą ir viską, kuom 
mus gamta buvo apdovano
jus. Dėlto vienykimės visi, 
kas tik gyvas ėsame, o susi- • 
vienyją, galėsime didelius(viskas ir pasibaigė. Pasibai- 
darbus nuveikti. X isi bent gg todėl, kad niekas nepri- 

davė tam klausymui dau
ginus gyvumo. Galima ap- 
rinkt ir šimtus vietų (kolio- 
nijų), bet jei tik jas aprašy
sim, — paminėsim, tai iš to 
nieko gero nebus. XXI sei
me išrinkta komisija iš pen
kių sąnarių, galima sakyti, 
iki šiol nieko nenuveikė ir 
kaip rodos, iki busiančiam 
seimui nenuveiks. Kas ta
me kaltas, tegul sanariai 8. 
L. A. sprendžia. Didžiausia 
klintis yra tame, kad mes ne
galime susinešti su šiądieni- 
niu pirmsėdžiu. Aš porą 
laiškų rašiau, nieko neatsa
kė. XX seimas New Britain, 
Conn. nusprendė, kad kokia 
nors komisija, jei norėtų ką 
veikti, o tas neapsieitų be iŠ- 
kaščių, turi susinešti su pre
zidentu ir tada tik, šautai- 
kiai su juom, gali padaryti 
kokius iškaičius. Prie ap
žiūrėjimo kolionijos turi pa
sidaryti iškaščiai, todėl buvo 
mėginta susižinoti su pirmsė- 
džiu. Nuo pirmsėdžio ne
gauta nė jokio atsakymo. 
Ką galima veikti? Nieko. 
Ponas Lazauskas aprinko far- 
mas net dvi ar tris. Aš ra
šiau prezidentui padavadyti, 
kad butų galima, dgr nors

darbus nuveikti, 
pirštų galais remkime musų 
Susivienyjimą Lietuvių Ame
rikoj. Prisižiūrėkime ma
žoms skruzdėlėms, kurios 
darbštumu ir vienybe iš ma
žų šapelių subudavoja sau 
didelius miestus.

Daugumas korespondentų 
arba kalbėtojų garsina, buk 
mus Baltimorėj yra apie 
10000! Bet“ kur jie yra? 
Kur musų jaunikaičiai, tė
vynės ir laisvės mylėtojai? 
Kur musų seserys lietuvaitės, 
kur lietuviška jaunuomenė? 
Argi teip greitai atšalo jų 
jaunos krutinės? Kodėl ne
nori vienytis, rištis į krūvą, 
pažinti savę ir svietą? Kvie
čiame visus Baltimorėj gyve
nančius lietuvius, vyrus, mer
ginas ir moteris vienytis, o 
susivienyją, numesime jungą 
kapitalistų, valdžios ir kuni
gų, sutrupės retėžiai, kalėji
mai grius ir kartuvės pra
nyks! * Užtekės mums laisvės 
žvaigždė. c

Užprašome visus lietuvius 
ir lietuves 7 dieną balandžio, 
antrą valandą po pietų, } lie
tuvišką svetainę, 506—510 
W. Barre st., Baltimore, Md. 
S. L. A., ^64'kuopos

Vice-pręz. ,AnL Tiujapiška.

REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje.

Jau gana buvo kalbėta 
apie kolionijos pirkimą, vie
nok ir aš norėčiau pranešti 
guodotiniems sąnariams, kai p 
tas reikalas stovi. Sanariai 
komisijos nupirkimui kolio
nijos jau perstatė porą ap
rinktų vietų, bet su tuom

vienam arba dviem tana* 
riams komisijos, šalyp La
zausko, nuvykti ten ir nuo
dugniai minėtas kolionijas 
apžiūrėti, o apžiurėjus, gerai 
aprašyti ir paduoti visuome
nei apsvarstyti. Jei visuo
menė butų pritarus, butų ga
lima reikalą pradėti. Šią
dien visas reikalas kolionijos 
stovi be jokios tvarkos. Au
kų visai nematyt, nes nėra 
kam prie to paraginti. Jei 
butų didesnis rūpestis iš pu
sės pirmsėdžio, be abejonės, 
butų viskas kitaip išrodę. 
Pats pirmsėdis yra sąnariu 
komisijos, bet prie reikalo 
kolionijos neprisidėjo ir nė 
ant kitų sąnarių rašytų laiš
kų nepataikė atsakyti. Tiek 
tai malonus S. L. A. sąna
riai, gali šiądien apie stov} 
kolionijos pasakyti. Apgai
lėtina, bet ką galima veikti? 
Matėm pereitame seime, kad 
lietuviška visuomenė labai 
geidžia įkurti kolioniją su 
prieglaudos namu. Tam rei
kalui daugelis draugysčių ir 
pavienių ypatų prisiuntė au
kas ir ketino ir toliaus remti 
užmanymą. Ištikto butų ke
li tūkstančiai aukų įplaukę, 
jei butų gerai tą reikalą pir
mininkai vedę.

Ką gi daugiaus norėti? XXI 
seimas priėmė kun. Žilinsko 
užmanymą padaryti kelis 
tūkstančius aliuminijaus me
dalių ir juos pardavinėti po 
doliarį. Medaliai, kaip už
manytajam pereitam seime 
raštu nurodė, turėjo būti 
ženklinanti atminimą pra
džios revoliucijinio laiko. 
Padariniui takių medalių pa
siūlė visus kaštus pats užma
nytoje* kun. Žilinskas už
dengti, už ką jam S. L. A. 
butų turėjęs atlyginti, t y. 
nusiųsti 125 medalius. Tą 
užmanymą reikėjo tuojaus 
po seimo išpildyti, bet, ant 
nelaimės, jis ir šiądien guli 
nejudytas. Jei butų padirb
dinti minėti medaliai, be 
abejonės, šiądien už juos bu
tų surinkta 2 ar 3 tūkstan
čiai dollarių naudai kovojan
čių už laisvę. Didelė tai bu- , 
tų pagelba musų brangiajai 
tėvynei, bet per nerangumą 
viršininkų prasnausta. Pa
dirbdinti medalius nebūtų 
reikėję daugiau laiko, kaip 
porą sanvaičių, bet šiądien 
jau baigiasi apvalus metelis, 
o nieko negirdėti.

Garbus viršininkai, jei ne
norit seime būt apkaltintais, 
tai nors šiądien malonėkit tą 
darbą atlikti. Dar iki sei
mui visgi bus galima keli 
šimtai parduoti tų medalių. 
Pinigai kovojantiems už 
laisvę labai reikalingi, to
dėl, jei mes jiems nieko ne 
prigelbėsim, didžiausią nuo
dėmę užsitrauksime.

J. Tareila. ?
4 

Artinasi XXII S. L. A. sei
mas; gero linkėdami lietu
viai, subruzdo savo nuomą* 
nes garsinti laikraščiuose  ̂
Skaitant, vienų nuomonės iš
rodo gana geros, kitos gi 
maž-daug šlubuojančios. Prie, 
progos, pasišnekėkime, ne-y 
niekinant rašėjų, apie nuo
mones žmonių išreikštas.

Matome norus padidint 
posmertinę, padarant kelis 
skyrius, ir mokėt už 100 do- 
liarių posmertinės 1 doliarį 
duoklės. Šitokia nuomonė 
rodosi šluba. Sanariai teip 
norėdami, kad butų Susivie- 
nyjime, ir teip nubalsuodami 
seimuose delegatai, suteiktų 
Susivienyjimui džiovą. Su- 
sivienyjimas, subujojęs, tu
rėtų vysti, džiūti ir graban 
eiti. Mažesnės už dabartiną 
duoklės jau ištikro nereika
laukime. Sveikai surokuoki- 
me, kad nė viena* iki myriui 
neįmokame $150.00, o juos 
palaikė jai iš kasos gauna. 
Tokios nuomonės brolių pa
sirodo truputį šlubuojan-
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York. Sustreikavo 
Tiį 1000 siuvėjų. Jie reika- 

! J;ja ir »nt toliau tą pačią 
į Ediktą. Į*t darbdaviai 

nesutinlca.
< N*w OrleaNS» IjA* Atei- 

- uiveiždos komisorius 
Segant pripažysta, jog pie
tiniuose Stotuose reikalingi 

darbininkai. Bet kol 
laukų darbininkams ten mo
ja vos 1 dol- už dienos dar- 
H negalima ten ateivių sių- 
Bti( kadangi šiauriniuose 
Botuose už tą patį darbą jie 

Efuioa dusyk daugiau.

St. Louib, Mo. Sustrei- 
javo čia 850 alaus leidyklų 
darbininkų. Jie reikalauja 
didesnių algų. Leidyklų sa
vininkai nutarė pasiūlyti po 
1 dol. sanvaitėj daugiau, bet 
darbininkai nelaukė naujo 
pasiūlymo.

FbaNcisco.Cal. 6000 
darbininkų Iron 'Pradės 
Council organizacijos nuta
rė streikuoti. Jie reikalau
ja 8 valandų darbo dienos.

5 Boston, Mas. Čianyk-š- 
ftiai siuvėjai, išviso 2100 žmo
nių, buvo, iškovojimui uni
jos tiesų, pakėlę streiką. 
B jų 1400 sugrįžo jau ant 
anųjų išlygų darban.

BridoF.PORT, Ohio. Ka
utynės Tipla Moores Rpn 
Coal Co. sudegė ir per tai 
600 angliakasių atsirado be 
darbo.
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| « w^Ditrott, Mich. Darbai 
eina čia ne blogiausiai: dar
bininkai uždirba nuo $1.50 
iki |3.00 vienoj dienoj.

I' 5 Lorain, O. Sustreikavo 
čia paskutiniai laivų dirbtu-

Į vių darbininkai, kadangi 
f dirbtuvių savininkai pradėjo 

iš kitur gabenti streikų lau
žytojus. kaip gali, prie 

Amerikoj dalei- 
kas Lietuvoj 

po „smertelnu

nuo 
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o 50
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Į E Chicago, UI.
24 d. kovo atsibuvo 5 iš ei

lės „Aušros” Dr-stės prelek- 
cija. Šitą prelekciją skaitė 
moteris p. K. A. G. „Apie 
pavergimą moterų. Klausy
tojų buvo nemažiau kaip ant 
pirmutinių, tik dabar buvo 
truputį daugiau moterų, ne
gu ant pirmutinių. Prele- 

• gente nurodinėjo tas silpnas 
puses moterų, kurių dėl ta- 

< po pavergtos; mat moteriškė 
daug jautresnė negu vyras, 

Į dalykus daug greičiau atjau
čia, supranta negu vyras, 
todėl prie gerų kaip ir prie 

-blogų dalykų greičiau prisi
verčia, bet negalima pasaky
ti, kad moteriškė žemiau sto
vėtų protiškai už vyrą. Mo
teris iki šiol buvo: motina, 
šeimyninke ir auklėtoja. Ki
tur jai nebuvo daleista nie
kur kišties. Vyrų daugu
mas apie'moteriškę atsiliep-

- davo sekančiai: silpnam kū
no, silpnas protas: jie manė, 
kad moteris, dėl jų . fiziško 
silpnumo ir proto silpnesnio. 
Bet tirinėjant» dalyką gi
liau, persitikrinta, kad ant 
fiziškų spėkų negalima rem- 
lio- Juk daugumas raštinin
kų, norg fiziškai silpni, vei
kia daugiau negu fiziškai 
sveiki nors ir vienodo mok
slo. Manymas: silpnam kū
no silpnas protas yra klai-

- dns, to pamatu sprendimui 
imti negalima.

Toliau aiškino, kad mote- 
. neseniai pasiekė augėles

nius mokslus, o jau su yįč 
rais eina lenktyn, t>y. ne 
■lomiau stovį už vyrus, antai 
P.AI. Currie-Sklodowska, ku- 
'drauge su savo vyru, su- 
ftdo radiumą, dabar yra 
profesore Paryžiaus universi
tete. . . . .. <

Amerikos moterįs, negalė
damos kęst visokių priepau- 

pradėjo Ivert draugy- 
falų-gale sušaukė eei- 
vyrai norėjo užbėgt

L?

tę ,,Rašto lįvęųto”, „Chrono
logiją popieti jos”, užbaigė, 
“rivesdamas 18 d. kovo kai

į revo- 
traukėsi 

veik tris valandas. Pertrau
koje kalbos, kaip įdrma, teip 
ir 18 d. kovo, deki lama vo ei
les Petronė Masulevlčlutė: 
„Plrmin drauge broli”, „Gi
rioje paukščiai liuobai sau 
lekioja”. Keturi draugai 42 
kuopos L. 8. P. A. Iš Easton, 
Pa. dainavo dainas: „Atsi- 
meskim nuo senojo svieto!” 
„Baudžiava dar nepraėjo”, 
„Mes kovos vaikai”, „Sūnūs 
socijalistas”, „Pasiilgau aš 
tavęs”, „Visi vargo slegiamie- 
jie : žmonės susipraskim!” 
Dainos visiems už vis labiau
siai patiko, ką rodė, kad su
sirinkę ne ėjo iŠ salės, nors 
jau buvo po vienuoliktai. 
Po pirmai prelekcijai drg. 
K. Rutkus užmanė susirin
kusiems paaukauti išleidi
mui jo spaudinamos knygu
tės p. v. „Kaip aš tapau mi
lijonierių?”. Jis tvirtino, 
kad tai busianti agitatyviš- 
kiausia knygutė socijalizmo 
propagandai. Žadėjo kiek
vienam prisiųst tikrą skait
lių egi. pas drg. Fr. Masule- 
vičlą, 710 5th st. Aukas 
pakvituos per „Kovą”. Rut- 
kaus brošiurėlei surinkta 
$5.50.

Po antrai prelekcijai už
manė, patsai aukaudamas, pa
aukauti naudai revoliucijos 
Lietuvoje, L. S. D. P. kaipo 
tikriems revoliucijonieriams! 
Susirinkę sumetė $7.35. Au
kas paėmė drg. Fr. Masulevi- 
Čia ir žadėjo pagarsyt per 
į, Kovą”.

Širdingiausiai ištariam 
ačiū aukautojams, kalbėto
jui, jaunai dekiiamatarei P. 
Masiulevičiutef, daininin
kams: Kasperavičiui, Pociui, 
Šeštokui ir Jusaičiui, kurie 
nepatingėjo atsilankyt, jau 
antru kartu musų kolionijos 
lietuvius palinksmyt |savo 
meliodijoms, kurios sujudina 
ir kiečiausias širdie.

Soči jai isto vaikas.

privesdamas 18 d. kov 
atmintį ,,Prancūzų 

liucijos”. Kalba tn

už akių, bet Miss M. Antoiry 
stojo ant estrados ir nurodė 
silpnas pusea^noterų; jos nu
rodymai sukėlė moterų su
pratimą ir jos pradėjo įgauti 
šiokias-tokias tiesas. Da
bar antai Colorados val
stijoj moterįs įgavo lygias 
t esąs balsavime, ten ir dar
bininkiška partija, socija- 
listų partija, milžiniškai au
ga: pirma gaudavo 4000 bal
sų, o dabar, moterims bal
suojant, gauna 20000 balsų. 
Taigi aišku, kad moteris vi
sada greičiau atjaučia. Pri
minė, kad seniau, moterys ir 
vyrai bažnyčiose suėję: vyras 
dėkavojo Dievui, kad jį su
tvėrė ne motete,' o moteris, 
kad jai daleido gimdyt. Ne
valia moteriškei buvo eiti ar
ti altoriaus. Tas paprotys 
liko iki Šiai dienai katalikų 
tikėjime: moteriškei po gim
dymui nevalia pačiai įeiti 
bažnyčion, bet turirbuti už 
durų, kol kunigas ne įve
da.

Užmeta mums, sakė prele
gentė, - kad moterys aklos fa
natikės. ' Iš dalies tiesa, bet 
kas liko moterei daugiau 
apart namų, vaikų ir bažny
čios? Tiki teip, kaip dvasiš
ki vadovai joms pasakoja, 
negalėdamos daugiau supra
sti, nes trūksta apšvietimo. 
Mažas kritikavimas dvasiško 
vadovo darbų neišlavintai 
moteriškei išrūdydavo ardy
mu tikėjimą Dvasiški gi 
vadovai, matydami tą silpnu
mą moteries, stengdavosi vi
sokiais budais tą nuomonę 
palaikyti. Bet dabar jau 
kitaip: nebesiduoda nekaltos 
avelės teip lengvai vilną 
kirpti, daugumas pamatė, 
kad gązdinimas yra tik tuš
čia fraza. Dabar ir dvasiš
ki ja taikosi, 
žmonių: čia 
džiama tas, 
draudžiama
grieku”. Daugumas dvasiškų 
vadovų sako: ką su kvailiais 
darysi! Jeigu jie neturėtų 
tikėjimo ir galvas viens ki
tam nusisukinėtų. Bet teip 
manydami, kunigai klysta: 
jeigu jie norėtų tikinčiai 
žmonijai ką nors gero duoti, 
galėtų, bet apie naudingą 
nesirūpina ir jie nori žmonis 
išnaudoti, todėl stengiasi 
juos laikyti, kaip galint, tam
sybėj.

Priminus apie tikėjimą, 
atsirado moteris publikoj, 
kuri panorėjo dasižinoti dau
giau apie socijalistus, nes ji 
esanti akla fanatikė, nepažį
stanti socijalistų, ir darbų, 
ji mananti, kad socijalistai 
griauną tikėjimą; ji sakė: 
girdžiu kritikuojant kuni
gus, bet kunigai tai vis tas 
pats ką ir tikėjimas, ką ku
nigai sako, ji aklai tikinti. 
Atsirado publikoj toki, ku
rie paaiškino, kas yra tie so
cijalistai ir ką jie iki šiol 
jau nuveikė. Paaiškinus, mo
teris plojo ratikoms. Labiau 
apsišvietus, nesirodys socija- 
lietai tokiais baisiais, nes jie 
kovoja už visų žmonių laisvę.

Prelegentė ragino moteris 
prisidėti prie vedamos soči- 
jalistų kovos* su skriaudi
kais, nes socijalistai neskiria 
nė* vieno, visiems žada su
teikti laisvę.

Tas laikas jau artinasi ir 
bėda tam, • kuris panorės už
stoti kelią laisvės kovoto
jams.

A. Zimontas.
Iš 8o. Bethlehem, Pa.
Musų miestelį atlankė 

draugas K. Rutkus, centro 
sUsin. sekr. L. 8. P. A. 31 
kuopos L. 8. P. A. draugai 
sutaisė du viešu susirinkimu, 
geisdami, kad Rutkus jiems 
ką pakalbėtų. Jis laikė 
dvi prelekciji: 16 dieną vasa
rio š. m. „Apie i&flvistymą 
žmonijos” ir „Luomos darbi
ninkų judėjimai”. Antroj, 
16 d. kotro, kalbėjo apie ver-

IšHoboken, N. J.
Darbai eina neblogiausiai, 

ypač prie laivų stovyklų. 
Alus teipgi nebrangus, ku
rio išmaukia pusėtinai čia- 
nykščiai lietuviai, nors kar
tais, betuštinant'laivus, Iš
tinka ir nelaimė. Keli mė
nesiai atgal, A. Hinca ir K. 
Viktorevičius papiovė ant 
gatvės tūlą italijoną. Pe
reitą kovo mėnesį buvo' by
la, bet kad teisėjai atrado 
kaltu ir velionį italijoną, tai 
nusprendė tik A. H. nžsimo- 
kėt 250 dol. baudos, o K. V. 
pasmerkė šešiems mėnesiams 
kalėjiman. *

9 d. kovo likosi karo suva
žinėtas J.* Naujokas. Tas 
atsitiko antrą valandą nedė
lios rytą. Mat su dviem 
draugais bėgo lenktynėms 
karo relėms, o butą gerai už
sitraukusių. Naujokas, pra
lenkęs savo draugus, užbėgo 
ant priešai ateinančio karo, 
kuris ir perėjo* per vidurius, 
užmnšdams ant vietos.

Kaip girdėt, karų kompa
nija siūlo jo pačiai už gyva
stį vyro 100 dol. santaikos. 
Viens jos giminaitis, Gra- 
bauckas, pavydėdamas, laiko 
kompanijos pusę. Naujokai 
neseniai čia pribuvo iš Wor- 
cesterio, Mas.

Linksmas.

kooperatyviškas krautuves, 
taigi prigulinbias tie vienai 
ypatai, bet vistem^prigulin- 
tiems j kooperaliją.1' Uždėki
me todėl Čia kooperatyvišką 
valgomų protHiktij^ krautu
vę. .

Mylintis Dorą.

Iš Montreal, Ctfnada.
Susitvėrė čia jau’trįs lietu

viškos draugystės, 6 ketvirta 
parapija. Pribuvo kunigas 
Siamas.

17 d. kovo S. L A. kuopa 
parengė mitingi su prakal
boms. Žmonių susirinko ne 
mažai. Pirmiausiai kalbėjo 
N. OponaviČia apie S. L. A. 
Skrincka kalbėjo apie moks, 
lą ir jo naudą. V. Maksvy
tis kalbėjo apie padėjimą 
darbininkų, bet visai neužsi
minė apie darbininkus (tai
gi, turbut, ne apie darbinin
kus ir kalbėjo. Rd.), bet gy
rė vien kun. Šlamą, nors tas 
kunigas ne mažai lietuvių 
nuskriaudė. M. M. kalbėjo 
apie judėjimą darbininkų, 
apie revoliuciją. M. M. už
manė paaukaut, kiek kas ga
li, palaikymui revoliucijos. 
Bernatavičienė ir Masnickie- 
nė perėjo per susirinkusius 
ir surinko |9.70. Preziden
tas užmanė iš tų pinigų pas
kirti 5 dol. Lietuvių socijal- 
revoliucijonierių partijai, 3 
dol. Lietuvių Valstiečių san- 
jungai, 1 dol. prieglaudos 
namui, 70c. Vištaliui.

Toks užmanymas sukėlė 
nesutikimus: Šv. Kazimiero 
Dr-stės prezidentas Aleksan- 
dravičia suriko, jog revoliu
cijai nereik duot, įeriau už 
tuos pinigus parai traukt 
maldaknygių,1* ta?’ girdi, 
bent apsišvietime. Kliubo 
Vitauto prezidentsš vėl šau
kė: kam mnmš'šelph revoliu
ciją ir sergančius! raštinin
kus. Palikim^ pinigus sau. 
Lituke rėkė: nusiųekime 
„Žvaigždei”, . km^aiatk ttai 
jie sušelps našlaites. Bet 
prakalbėjus S. L. A. kuopos 
prezidentui aukautojai auti, 
ko pinigus skirti teip, kaip 
buvo užmanyta, rėksniams 
juos paglemžti nepasisekė.

M. M.

B Montreal, Canada.
Nr. 12 „Lietuvos” p. Ber

tas pranešė, buk kun. Sia
mas apleido Moutrealių. Tas 
neteisybė. ■ Kaip buvo, teip 
ir yra Jis Čia ir varo agitaci
ją. Iš čia jo nė su lazda ne 
išvytum. Ir kogi jam reikia? 
Parapijos komitetas mokslu 
ne prasikaltęs (tai kodėl pa- 
rapijonai ne renka prasikal
tusių? Rd.) kiek kunigas 
paprašė algos, tiek jam davė.

M. Art uolas.

Iš Waterbury, Con.
Matydamas išnaudojimą 

Čia lietuvių, kurie už mėsą 
turi mokėti brangiau negu 
kitose miesto dalyse, kviečiu 
musų vientaučius i gintiesi 
nuo išnaudojimo. Mums juk 
vis tiek, kas .irus išnaudoja 
— savasis ar svetimas, nuo 
visų išnaudojimo reikia gin
tiesi. Geriausiai nuo išnau
dojimo gintiesi rengiant

Iš Shenactaty, N. Y.
Draugystė Lietuvos, kuri 

susiliejo su Šv. Kazimiero 
Dr-ste, parengė apvaikščioji- 
mą atminimui Lietuvos pa
trono Šv. Kazimiero. Suba- 
toj sanariai atliko išpažintį. 
Nedėlioj po pietį prasidėjo 
prakalbos i? ^traukėsi iki 6 
vai. Šv.- Kazimiero Dr-stės 
prez. atidarė* susirinkimą ir 
perdavė savo vieta, Julijonui 
Eidimtui.. Tąs, lįtaręs kelis 
žodžius, kalbėtoju, perstatė 
kunigą Juozągą ŽjįdanavyČią 
iš Amsterdamo. Kunigas 
aiškino vertęravaBjį$ko moks
lo, trumpai perbėgu Šv. Ka-

J Kalbino 
. per Ja8 

LfikelL liepė ne- 
i(|i u rj^liepia ka-

iš Amsterdamo. 
aiškino vertę,QvasU 

zimiero gyv^nim^ 
rengt praka&as^ 
stengtie&i payikelįj’ 
klausyti tų, į ’ f 
riaut su brovningais, bet 
elgtiesi teip kaip japonai, 
kurie ne su brauningais, bet 
per mokslą‘pasikėlė. Drau
dė skaityti blogus raštus, 
gailestavo kad lietuviai per 
daug lanko karkiamas.

Antras kalbėjo Jonas Gri
nius, iš Brooklyno. Jis ilgoj 
kalboj^ aiškino darbininkų 
vargus, kg1p Juos* išnaudoja

kapitalistai; aiškinę ir kaip 
nuo kapitalistų jungo galima 
išsiliuosuot. Ragino moteris 
kibti prie mokslo, reikalaut 
lygių bu vyrais tiesų, nes 
moterys žmonijai daugiau 
naudos suteiktų negu vyrai.

Pabaigęs kalbą, Grinius 
užmanė paaukaut revoliuci
jos naudai. Dvi moterys su
rinko 19 dol. Pinigus siun
čiame ,,Kovos” redakcijon. 
Paskiriame juos L. B. D. P. 
Kunigas ZydanaviČia paau
kavo 35 dol knygoms, už ką 
Kliubo sanariai ištaria jam 
ačiū. Komitetas.

Moterys Chicagietės!
Laikas mums pabusti ir 

stoti | eiles dirbėjų, parodyti 
ženklą gyvybės. Reikia ži
noti, kad dar daug mums 
trūksta ne atbutinal reika
lingų dalykų, ypač gi mokslo 
ir terpeavinio susipratimo. 
Dabar supratusios reikalin
gumą, kibkime prie mokslo, 
kiek galima. Matome kaip 
apšviestą žmogų, suprantan
tį žmoniškumą draugija go
doja, o vargšą nieko nesu
prantantį, kas benori, tas 
stumdo. Taigi merginos ir 
moterys Chlcagietės pabus
ki m iš to sunkaus miego ir 
pamislykim, ar mums dau
giau niekas neturi rūpėti? 
Pamislykime, kokiu budu 
galėtume pagerinti savo 
skurdų būvį, kad nelaimei 
patikus, nereiktų eiti pas 
svetimtaučius, su kuriais nė 
susikalbėti negalime. Turė
tų būti gėda laukti, kad kiti 
už mus rūpintus. Mes galim 
tverti labdaringas draugy
stes Ir suvienytoms spėkoms 
Šį tą veikti. Dar neseniai 
čia susitvėrė moterių draugy
stė, kurios mieriu yra —rū
pintieji apie musų naudą da
bar ir ateityj. Atminkime, 
kad jeigu galima ką nuveikti, 
tai tik suvienytoms spėkoms. 
Kur vienybė, ten galybė! 
Pažvelkim J vyrus! Jie turi 
draugysčių su yvairiais miė> 
rlals, nuo jų nekartą tenka 
išgirsti užmetinėjimns, jog 
moterys nieko neveikia, ap
sileidžia! Argi tie užmetinė- 
jiinal neteisingi ir ar jie ne 
skaudus? Juk moterys yra 
dalimi žmonijos ir auginto
joms tų pačių vyrų. Išau
klėjimui geros ir sveikos 
draugijos moterims reikia ne
atbūtinai mokslo.

Kaip augščiau minėjau, 
Chicagoj susitvėrė draugy
stė vardu: „Apėvleta”. Ji 
laikys 8-čią susirinkimą atei
nančią nedėlią, 7 dieną ba
landžio, 3-čią valandą po pie
tų, po nr. 869—33-rd Place. 
Chicagos merginos ir mote
rys kviečiamos kuo skaitlin
giausiai susirinkti.

Pirma. M. Damijonaitienė.

Iš Balt i m orė g, Md.
Bėga amžis po amžiui, me

tai po metų nuo laiko, kada 
Christus prisakė mylėtis, 
skelbti mokslą dorybės tar
pe nesusipratusių žmonių, 
paduoti viens kitam brolišką 
ranką, traukti iš nelaimių 
klampynės, vesti prie švie
sos. Bet nukentėjo žmonių 
mylijonai, žuvo ant laužo, 
ant kartuvių ir kitokiais bu
dais buvo kankinami.

Netrūksta ir dabar visokių 
laisves slogiu tojų, kurie ali
na, slėgia mus ir musų tautą 
politiškai, medegiškai, puldo 
doriškai ir protiškai. Bet 
ne tik mes, visos tautos pri
slėgtos dabartinės valdžios, 
liaudis turi kęsti vargus po 
valdžia carų ir republikoniš- 
kų partijų, surakytos rete
žiais žmonių minios. Mažai 
todėl yra tokių, kurie tam
sias minias norėtų ragyti 
prie apsišvietimo. Visiems 
reikia eiti dirbtuvėn jieškoti 
uždarbio prasimaitinimui. Kas 
reikalauja įiagerinimo žmo
nėms vargingo gyvenimo, 
tuos šaudo, netikusi val
džia įstatymais kemša į pas
mirdusius kalėjimus, kabina 
ant kartuvių lyginai kaip 
kumpius mėsinyčioj. Visur 
teip daroma — Rusijoj ir ki
tose viešpatystėse. Todėl 
mums reikia vienytis nuo 
didžiausio iki mažiausio, nuo 
rytų iki vakarų, pamesti ne
sutikimus, nes mes visi neša
me kapitalistų ir valdžios 
jungą, visi vargstame, visi 
esame tie patys, visi galime 
būti musų organizacijų, 8. L. 
A. ir L. 8. P. A. sąnariais, 
visi prieglaudos ir politiškos 
laisvės Jieškojome; iki šiol 
laimės alaus bačkutėj jieško
jome, adealų — degtinės stik
lelio dugne ir teip bejieško- 
darni, praradome laisvę, pro
tą, sveikatą ir viską, kuom 
mus gamta buvo apdovano
jus. Dėlto vienykimės visi, 
kas tik gyvas ėsame, o susi-1 
vienyją, galėsime didelius'vi0kas jr pasibaigė. Pasibai- 
J x - Visi bent gg todėl, kad niekas nepri-

davė tam klausymui dau- 
giaus gyvumo. Galima ap-_ 
rinkt ir šimtus vietų (kolio- 
nijų), bet jei tik jas aprašy
sim, — paminėsim, tai iš to 
nieko gero nebus. XXI sei
me išrinkta komisija iš pen* 
kių sąnarių, galima sakyti, 
iki šiol nieko nenuveikė ir 
kaip rodos, iki busiančiam 
seimui nenuveiks. Kas ta
me kaltas, tegul sanariai 8. 
L. A. sprendžia. Didžiausia 
klintis yra tame, kad mes ne
galime susinešti su šiądieni- 
niu pirmsėdžiu. Aš porą 
laiškų rašiau, nieko neatsa
kė. XX seimas Nevv Britain, 
Conn. nusprendė, kad kokia 
nors komisija, jei norėtų ką 
veikti, o tas neapsieitų be iš- 
kaščių, turi susinešti su pre
zidentu ir tada tik, šautai- 
kiai su juom, gali padaryti 
kokius iškaščius. Prie ap
žiūrėjimo kolionijos turi pa
sidaryti iškaščiai, todėl buvo 
mėginta susižinoti su pirmsė- 
džiu. Nuo pirmsėdžio ne
gauta nė jokio ’ atsakymo. 
Ką galima veikti? Nieko. 
Ponas Lazauskas aprinko far- 
mas net dvi ar tris. Aš ra
šiau prezidentui padavadyti, 
kad butų galima, dąr nors

darbus nuveikti, 
pirštų galais remkime musų 
Susi vien yj imą Lietuvių Ame
rikoj. Prisižiūrėkime ma
žoms skruzdėlėms, kurios 
darbštumu ir vienybe iš ma
žų šapelių subudavoja sau 
didelius miestus.

Daugumas korespondentų 
arba kalbėtojų garsina, buk 
mus Baltimorėj yra apie 
10000! Bet1’kur jie yra? 
Kur musų jaunikaičiai, tė
vynės ir laisvės mylėtojai? 
Kur musų seserys lietuvaitės, 
kur lietuviška jaunuomenė? 
Argi teip greitai atšalo jų 
jaunos krutinės? Kodėl ne
nori vienytis, rištis j krūvą, 
pažinti savą ir svietą? Kvie
čiame visus Baltimorėj gyve
nančius lietuvius, vyrus, mer
ginas ir moteris vienytis, o 
susivienyją, numesime jungą 
kapitalistų, valdžios ir kuni
gų, sutrupės retežiai, kalėji
mai grius ir kartuvės pra
nyks! - Užtekės mums laisvės 
žvaigždė. L

Užprašome visus lietuvius 
ir lietuves 7 dieną balandžio, 
antrą valandą po pietų, į lie
tuvišką svetainę,. 506—510 
W. Barre st., Baitimore, Md.

Prez., Pranas Bakutis, 
Vice-prez.,Ant Trųpapiška.

REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje.

Jau gana buvo kalbėta 
apie kolionijps pirkimą, vie
nok ir aš norėčiau pranešti 
guodotiniems. sąnariams, kaip 
tas reikalas stovi. Sanariai 
komisijos nupirkimui kolio- 
nijos jau perstatė porą ap
rinktų vietų, bet su tuom

vienam arba . dviem sąna
riams komisijos, šalyp La
zausko, nuvykti ten ir nuo
dugniai minėtas kolionijas 
apžiūrėti, o apžiurėjus, gerai 
aprašyti ir paduoti visuome
nei apsvarstyti. Jei visuo
menė butų pritarus, butų ga
lima reikalą pradėti. Šią
dien visas reikalas kolionijos 
stovi be jokios tvarkos. Au
kų visai nematyt, nes nėra ‘ 
kam prie to paraginti. Jei 
butų didesnis rūpestis iš pu
sės pirmsėdžio, be abejonės, 
butų viskas kitaip išrodę. 
Pats pirmsėdis yra sąnariu • 
komisijos, bet prie reikalo 
kolionijos neprisidėjo ir nė 
ant kitų sąnarių rašytų laiš
kų nepataikė atsakyti. Tiek 
tai malonus S. L A. sąna
riai, gali šiądien apie'stovį 
kolionijos pasakyti. Apgai
lėtina, bet ką galima veikti? 
Matėm pereitame seime, kad 
lietuviška visuomenė labai 
geidžia įkurti kolioniją su 
prieglaudos namu. Tam rei
kalui daugelis draugysčių ir 
pavienių ypatų prisiuntė au
kas ir ketino ir toliaus remti 
užmanymą. Ištikro butų ke
li tūkstančiai aukų įplaukę, 
jei butų gerai tą reikalą pir
mininkai vedę. .

Ką gi daugiau? norėti? XXI 
seimas priėmė kun. Žilinsko 
užmanymą padaryti kelis 
tūkstančius aliuminijaus me
dalių ir juos pardavinėti po 
doliarį. Medaliai, kaip už
manytojo* pereitam seime 
raštu nurodė, turėjo būti 
ženklinanti- atminimą pra
džios revoliucijinio laiko. 
Padarimui tokių medalių pa
siūlė visus kaštus pats užma- 
nytojas kun. Žilinskas už
dengti, už ką jam 8. L. A. 
butų turėjęs atlyginti, t y. 
nusiųsti 125 medalius. Tą 
užmanymą reikėjo tuojaus 
po seimo išpildyti, bet, ant 
nelaimės, jis ir šiądien guli 
nejūdytas. Jei butų padirb
dinti minėti medaliai, be y 
abejonės, šiądien už juos bu
tų surinkta 2 ar 3 tūkstan
čiai dollarių naudai kovojan
čių už laisvę. Didelė tai bu
tų pagelba musų brangiajai 
tėvynei, bet per nerangumą 
viršininkų prasnausta. Pa
dirbdinti medalius nebūtų 
reikėję daugiau laiko, kaip 
porą sanvaičių, bet šiądien 
jau baigiasi apvalus metelis, 
o nieko negirdėti.

Garbus viršininkai, jei ne
norit seime būt apkaltintais, 
tai nors šiądien malonėkit tą 
darbą atlikti. Dar iki sei
mui visgi bus galima keli 
šimtai parduoti tų medalių. 
Pinigai kovojantiems už 
laisvę labai reikalingi, to
dėl, jei mes jiems nieko ne . 
prigelbėsim, didžiausią nuo
dėmę užsitrauksime.

J. Tareila. -t

Artinasi XXIIS. L. A. sei
mas; gero linkėdami lietuj 
viai, subruzdo savo nuomcy 
nes garsinti laikraščiuose^ 
Skaitant, vienų nuomonės iš
rodo gana geros, kitos gi 
maž-daug šlubuojančios. Priet 
progos, pasišnekėkime, ne^ 
niekinant rašėjų, apie nuo
mones žmonių išreikštas.

Matome norus padidint 
posmertinę, padarant kelis 
skyrius, ir mokėt už 100 do- 
Hariu posmertinės 1 doliarį 
duokles. Šitokia nuomonė 
rodosi šluba. Sanariai teip 
norėdami, kad butų Susivie- 
nyjime, ir teip nubalsuodami 
seimuose delegatai, suteiktų 
Susivienyjimui džiovą. Su- 
sivienyjimas, subujojęs, tu
rėtų vysti, džiūti ir graban 
eiti. Mažesnės už dabartinę 
duoklės jau ištikro nereika
laukime. Sveikai surokuoki- 
me, kad ne viena* iki myriui 
neįmokamo $150.00, o juos 
palaikėjai iš kasos gauųa.

, Tokios nuomonės brolių pa- 
sjsirodo truputį šlubuojan-



JBotns, nęs gal mislyjama, 
TUd prlsniega Į kasą iš dan- 
gaus pinigų, tik juos reikia 
suvalyti Bet ne teip iš tik- 
to yra.

Central išką sekretorių užma
nanti rinkti ne vieniems me- 
tams, bet keliems, gana svei
kai protauja. Mes supran- 

' tame, kad panorėjęs būti 
sekretorių, tapęs išrinktu, 
turi darbą savo pamesti į šalį 
nors geriausią; pasekretora- 
vęs vieną metą, jau viską 
nuodugniai permanęs, seimo 
tampa atmestas ir neturi nė 
sekretoriavimo, nė ano gero
jo darbo. Kas kitas buvo 
sekretoriauti prie 1000 sąna
rių, o kas kitas dabar prie 
70Q0 su viršum eanarių; da
bar pabrike sekretorius netu
ri laiko dirbti.

,Alga centranliškam sekre
toriui mokasi dabar kas 3 
mėnesiai; tas negerai. Pa
leiskim: išrinksime sekretorių 
turinti menkai pinigų, tiktai 
dviem nedėliom; ką turi da
ryti po dviejų nedėlių? Mu
sų sekretdrius turi, nusiėmęs 
kepurę, pabučiuoti dėduliui 
ranką, | ir prašyti paskolint 
maistui,, nes dirbdamas, už
mokestį gaus tik po 3 mėne
sių. Taigi algas mokėti iš
pultų kas mėnuo.

Užmanymas laikraščiuose, 
4 kad S. L. A. turėtų savo or

ganą, kaip buvo ' pir- 
miaus, išsižiuri gana svei- 
Itas.

Mes nuo dabartinių musų 
organų ir jų išleistojų nega
lime norėti, kad talpintų vi- 

I, sus musų reikalus lipstan- 
Čius Susi vieny j imo, neštam 

< kiai musų reikalai gali nesu
tikti su pažiūroms išdavėjo 
ar redaktoriaus; o antra, juk 
už tokį talpinimą musų rei
kalų negauna užmokesties ir 
daugumą prenumeratorių 
Susivienyjimas visai neap
eina. Taigi S. L. A., turė
damas savo, tiktai jo reika
lams išleidžiamą organą, ne 

* butų apsunkinimu laikraš
čių, kožnas sąnarys, gauda- 

. mas organą mėnesinį ar tai 
nedėlinį, matytų S.L.A. rei
kalus plačiau.

Prie dabartinio bėgio musų 
Susivienyjimo reikalų, be
veik pusė sąnarių nežino ka
da jų kuopose atsibuna mi
tingai, organe ,, Lietuvoj e”, 
nors būna susirinkimo dierfa 

< ' ■ garsinama, bet kad ne visi 
organą prenumeruoja ir skai
to, - tai ir dienos susirinkimo 
negali žinoti.

Organas, priklausantis 
vien Susivienyjimui geriau 
gali agituoti, geresniu gali 
būt apsigynimu nuo užpuo- 
lų, pl&toęnius gali duot pra- 

*. nešimus apie stovį Susivieny- 
jimo reikalų, platesnius gali 
talpinti pranešimus apie ren
giamąją kolidniją ir tt.

Jeigu pirm:XVl seimo ga
lėjo užlaikyti organą tik 

š 1600 sąnarių, tai dabar daug 
lengviau su 7000 sąnarių.

Kaštai anuometinio orga
no, teisybė, buvo nedideli, 

Į nes prie mėnesinės ,,Tėvy
nė s1’ daug prisidėjo kunigas 
Žilinskas, redaguodąmas per 
ketverius metuš už dyką. 
Kaštai mat buvo nedideli, 
užteko vieno zecerio. Išlei
džiant organą didesnį kaip 
kad buvo „Tėvynė”, daugiaus 
kaštuotų, nes reiktų Jau ze- 

_ cerių dviejų?
Dabartinės vien Atskaitos 

* juk toli negali visus S. L. A. 
reikalus užganėdinti. Taigi 
organas išsižiuri reikalingu. 
Jeigu prisieitų sudėti pini
gai, kaip dėjome organui 
prieš 16 seimą, tai, rodosi,už
tektų po 25c„ o ne po 50c. 
Rymiškas Susivienyjimas ir 
dabar moka po 50c. .

Paprastai seimai atsibūva 
dabar kasinėtai Ar ne per 
tankiai? Kaštai jų būva ne 
maži, o ne tiek ten būva kas 
gana svarbaus, o delegatai

■u

po kelias dešimtis dol.paliktl 
tupi. Kasžin, ar neužtektų 
seimuoti kas du arba trys 
metai kartą, iri tuomet rink
tųsi vyresnybė. Kas metai 
važinėjant delegatams į sei-l 
mus, . pasinaudoja svetimi 
musų kuopų sudėtais pini
gais, o seimuose tik seni rei
kalai patikrininami. Teisy
bė, dabar kolionijos steigi
mas turės nemenkai gvildeni
mų, bet ir tą galima butų 
pavesti vien komisijos šauti
nei, o galutinai vienkart ir 
centrališkai vyresnybei.

Delegatų siuntimą tūli ra
šė jai išpeikia, sakydami, kad 
į tuos pasiuntinius tankiai 
papuola ne žmonės darbo, 
bet biznieriai, kurie daugiau 
turi laiko ir važiuoja pasiva
žinėti. Tame yra dalis tei
sybės: biznierius, turėdamas 
savo ypatiškus biznio reika-; 
lūs sviete, pasinaudoja pro
ga, ir pasisiūlydamas kuo
poms seiman važiuoti tik už
tikietą, atlieka seimą kartais 
jo pabaigos nelaukdamas; 
bet teip daro ne visi. Reiktų 
nesiųst seiman to, kuris pat
sai siūlosi tik už tikietą. Yra 
biznierių, ištikto prasilavinu
sių daugiaus už darbo žmo
gelį; pasidirbėję tautos la 
bui ir seimuose reikalingi ir; 
naudingi.

Jeigu be pasisiūlymo žmo-i 
nes renka, tai gali išrinkti 
gerus biznierius arba papra
stus darbininkus.

Broliai! dabar pasišnekė
kime, ko mums reikia, ką 
turime pataisymui, ar naujo, 
paduokim į laikraščius, ir iš
sirinkę kas reikalinga, su
teiksime seimui savo nuomo
nes, iš kurių delegatai darys 
nutarimus.

Ex. centr, sekretorius, 
T. Astramskas.

Besiartinant XXII sei
mai.

Susivienyjimo Liet. Am.- 
seimas Clevelande, Ohio, ar
tinas, turime vos 8 sanvaites. 
Neilgas tai laikas. Kam ru
pi reikalai Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj/ pakėli
mas musų tautos ir brolių 
apšvietimas, ne atbutinai tu
rėtume ruoštis. Turėtume 
išrast būdą pakėlimo musų 
brolių supratimo, patraukti 
juos prie meilės ir vienybės, 
nes vienybėj galėtume dau-: 
giaus nuveikti labui visų.Su- 
sivienyję, daugiaus galėtume 
sušelpti kovojančių už tiesas 
ir laisvę, padėtume jiems iš- 
liuosuoti musų tėvynę Lietu
vą iš po jungo tironiškų des
potų. Su geru noru, vieny
be daug galėtume nuveikti 
ir pagerinimui musų vargin
go šiądininio būvio ir čia 
Amerikoj. Kol pas mus nė
ra supratįmo, negalima pra
dėti kokį nors svarbų darbą.! 
Pirma reikia mokslo ir vieny
bės (gal per ilgai su darbu 
reiktų laukti. Darbas visur 
taikosi prie laipsnio apšvie
timo. Dirbt ir dabar galima. 
Red.). Per mokslą tiktai te- 
įgysime supratimą musų rei
kalų, atrasime ginklą praša- 
linimui musų nesusipratimų, 
vargų šaltinio. Susipratę, 
mokėsime išvengti tuščių vai
dų, kurie, matomai, kenkia 
mums; pašvęsime laiką svar
biems gyvenimo ir tautos rei
kalams.

Balandžio mėnesyj prasi-; 
dės kuopų susirinkimai pas
kutinio bertainio prieš sei
mą, kuopos rinks pasiunti
nius, svarstys įnešimus XXII 
seimui Dėlto privalo sana
riai kuopų stengtis susirink
ti. Susivienyjimo reikalai 
tai ne vieno tavo ar mano, bet 
musų visų, tai privalome visi 
ir rūpintis. Kuopos savo 
įnešimus turi kuo plačiausiai 
apsvarstyti, ne misiyti, kad 
seimas viską padarys. Ge
naus ant vietos apsvarstyt, 
ir pasiuntiniai nuvažiavę sei-

.............. ............ *
man, žinos ko turi laikytis, 
ir pats Belipąs butų daug 
svarbesniu ir npudingesgiui 
Kuopos turėtų labiausiai at
kreipti atidą l darbininkų 
reikalus. Ar ne galėtume 
mes sueiti į didesnę vienybę, 
sutverti didesnį ryšį; kaip 
padarė kitos tautos supran
tančios svarbumą vienybės; 
rodos tą atsiekt nebūtų teip 
sunku, reikia tik gero noro. 
Galėtume suvienyti visas mu
sų tautiškas draugystes, iš- 
simėtusias po visus kraštus 
Amerikos, į vieną didelę tau
tišką pagelbinę draugystę, 
arba įkurt skyrių pašelpos 
ligoje prie Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj. Anot 
K. P. Šimkonio, tokia drau
gystė atseitų mums daug pi- 
giaus ir butų naudingesne 
už dabartines, į ją galėtų 
prigulėti visi lietuviai ir lie
tuvaites be skirtumo pa- 
žvalgų ir tikėjimo. Iš tikro 
tokia draugystė atneštų dau-
giaus naudos lietuviams, pa
keltų musų tautos vardą la- 
biau negu padidinimas po- 
smertinės iki 500 doliarių. 
Man rodos, žmones dedanti 
svarbą ant savo kailio bran
gumo po mirčiai, niekina sa
vo protą. Kaip žinome, XXI 
seimas Chicagoje nutarė 
įsteigti tautišką kolioniją su 
prieglaudos namu. Apie tai, 
rodos, reikėtų pasirūpinti vi
siems sąnariams ir kuopoms, 
išrasti įrankį, kad XXII sei
mas neatbūtinai pradėtų dar
bą minėtos įstaigos Įkūniji
mo.

Išleidimą savo organo, ro
dos, galėtume dar atidėti, 
genaus užbaigti seniaus pra
dėtą darbą, tą pabaigę, 
galėtume pradėti naujus. 
Su įsteigimu organo, rodosi, 
neturėtume karščiuotis, prie
varta, kaip užmano p. Joku- 
bynas, neišeitų ant naudos 
musų Susivienyjimui L. A. 
Pirm dėjimo ant sąnarių 
priverstinų mokesčių, reikia 
apmislyti gyvenimo sanlygas, 
patirti sąnarių nuomones, ar 
jie sutiktų priimti ant savęs 
tuos priverstinus mokesčius. 
Jeigu Susivienyjimas išleistų 
savo organą, paveizdan, kaip 
,,Lietuva” ar ,, Vienybė”, tai 
nieko naujo nenuveiktų, lė
šų atseitų nemažai. Neuž
tenka juk vieno kapitalo, 
reikia gerų sandarbininkų. 
Sanvaitinių laikraščių turim 
pakaktinai, nereikia trokšti 
jų daugiau; mes turim steng
tis įkurt dienraštį. Nėra 
abejonės, kad Susivienyjimas 
Lietuvių Am. galės {kurt 
(bet dienraščiui reikės ne 
vieno redaktoriaus, bet dau
giau gerų sandarbininkų. 
Red.) savo locną dienraštį. 
Musų Susivienyjimas galėtų 
gal gauti ir iš dabartinių 
laikraščių už organą sąna
riams už pigesnę prekę. Apie 
tai XXII seimas turėtų pasi
rūpinti. Suprantama, turė
tume pasidarbuoti, patraukti 
sąnarius prie skaitymo.

Visi mato, kad atsiranda 
daugelis tai šiokių tai tokių 
reikalų apeinančių sąnarius 
ir Susivienyjimą. Todėl sa
nariai kuopų privalo išrinkti 
gerus pasiuntinius seiman. 
Geriausiai rinkti pasiunti
niais susipratusius darbinin
kus, arba ypątas besilaikan
čias darbininkų, ypač geres
nius moksląeivius; toki pa
siuntiniai, suvažiavę seiman, 
žinot, kas labiausiai mums 
reikalinga ir pasistengs už- 
girti.

Senas Krivaitis.

Atsišaukimas Į kuopas ir 
sąnarius 8. L. A.

Guodojamos kuopos ir 
sanariai:

8. L. A. 21-818 seimas nu
tarė nemokėti man $34.10 už 
keliones ant 19-to ir 20-to 
seimų kaipo Susi v. provos

komisijos sąnariui, nes aš 
buvęs ant abiejų seimų kuo- 
pos delegatu,q ir keliavęs ne 
specijališkai;4elpogl, buk aš 
ant 2b-to seftno ,,pasakęs”, 
jog visi jęąžtaf provąs reika
luose man apmokėti, ir kad 
per vėh^esu ąąvo bilą pada
vęs (Žiūrėkite „Atskaitą” 
num. 17, ant puslapio 10 
,,8varstymai apie bilas”).

Ant 19-to seimo delegatais 
buvome visi trįs provos ko
misijos sanariai: M. Valenti
navičius, P. Paseckas, ir aš; 
Valentinavičiui su Pasec- 
ku už keliones tapo užmo
kėta, nors juodu abu buvo 
delegatais, kaip ir aš, ir epe- 
cijališkai iš musų nė viens 
nebuvo keliavęs, nes musų, 
provos komisijos apsiėmimas, 
arba urėdas, rodė specijališ- 
ką reikalą pribūti ant seimo 
ir pranešt kas nuveikta, ir 
priimti nuo seimo naujus pa
liepimus, ką ir kaip veikti 
toliaus. Delegatais buvome
ir paliudijimus nuo kuopų 
ėmėm dėlto, kad turėtu
mėm balsą ue vien pranešant 
apie provą, bet ir kituose 
Susiv. reikaluose, balsavime. 
Dėlei kelionių kaštų Valen
tinavičiui su Pasecku ant 19 
seimo buvo pakeltas klausi
mas, kad nemokėti, nes abu 
yra delegatais. Valentina
vičius su Pasecku atsakė, 
Jog juodu nuo kuopos Jokių 
kaštų negavo, ir visai nebū
tų atkeliavę ant seimo, jeigu 
butų žinoją, kad seimas ne- 
pripažįs kelionių kaštų ir už 
dienas, ir atsisakė nuo to
lesnio veikimo, jeigu Susi
vienyjimas negrąžina kaštų. 
Išsiaiškinus dalykui, seimas 
pripažino už keliones ir die
nas užmokėti.'*

Ant 10-to seimo aš atsisa
kiau nuo . provos komisijos 
sanarystės, nota seimas mąno 
atsisakymo nepriėmė, ir prieš 
savo norą turėjau pasilikti 
toje komisijoj.

Ant 20-to seimo Valentina
vičius su Pasecku nebuvo de
legatais ir keliavo speęlališ- 
kai kaipo provos komisijos 
sanariai, kuriedviem seimas 
pripažino užmokėti už kelio
nes ir dienas.

Kada 19-tas ir 20-tas sei
mas pripažino teisingu užmo
kėti pp. Valentinavičiui ir 
Paseckui už keliones ir die
nas ant seimų, kaipo provos 
komisijos sąnariams, tai tuo- 
mi pačiu pripažino užmokėti 
ir man. Nuo kuopos, kurios 
buvau delegatu, negavau jo
kių kaštų, ir žingeidu, ką 
butų 3. L. A. sanariai pasa
kę nepribuvus ant seimo? 
Visi butų sakę, Jog ir Miko- 
Jainis parsidavė!

Ant 20-to seimo aš ne
sakiau, Jog visi kaštai provos 
reikaluose man apmokėti. 
Aš i>asakiau tai, Jog ne
reikalauju .mokesties $10.00 
kaipo seimo sekretorius. Bi
lą nėra vėlyba niekad, iki 
neužmokėta.

Pasitikiu, jog gerbiamos 
kuopos ir sanariai, apsvarstę 
šitą mano atsišaukimą, pripa- 
žis teisingu ir nutars, kad 
22-ras seimas pripažintu man 
užmokėti tuos $84.10 dėlei 8. 
L. A. reikklų išleistus.

, p. Mikolainis.
8 iį - 
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BTJ » JuQ®UXB< HaZLETONK. 
N etai pi name raštų su pasar
goms, kad jų negalima tai
syti. Abiejų raštai reika
lauja taisymo ne vien literų, 
bet ir svarbesnių dalykų. Ne 
redakcijos gadina raštus, bet 
juos rašanti. 1

Tamul. Eilės silpnos, 
trūksta joms rimo; patalpinti 
negalima, negalima ir patai
syti 
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ORAS, VANDUO, ŠVIESA 
IR ŠILUMA.

. JIS

LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAPTO.

drogeną išeinantį iš dūdelės Įleistos į kamštį 
stiklinės galima tik persitikrinus, kad iš sti
klinės išėjo visas joje buvęs oras; męs žino
me juk, kad susimaišant bydrogeuui su oru, 
arba su jo sudėtiniu osygenu, pasidaro 
griaujantis gazas, kuris explioduoja.

Sudegimas hydrogeno nėra uiekuom 
daugiau, kaip nuolatiniu jo susijungimu su 
oro ozygenu. Pro
duktu sudegimo 
yra vanduo, taigi 
susijungimas oxy- 
geno su hydroge-

F

Ut rauki mas hydrojreno 
\ vikiant cinkui ant van

dens su rūgščia.

Degant hydrpganui 
darosi vanduo.

llydrogenas lenve- 
UHI už orj.

nu. Laikant stiklinį kliošą ties hydroge
no liepsna, vandens garai, atšalę, apgula vi
durį kliošo pavidale smulkučių lašų, kurie, 
susijungę, teka žemyn.

Svarbiausia hydrogeno ypatybė yra tą, 
kad jis lengvas. Kad jis lengvesnis už orą, 
api&tai nesunku persitikrinti. Užmaukime 
gimtinę bolę pripildytą hydrogeno ant dūde
lės Tnusų prietaisos:’1 ji greitai nusmuks ir 
pakils palubėn. * Rengiamos, vienok, vaikų 
bofes kįlančios oran butą pripildytos ne hy- 

drogenu, bet žibinamu 
gazu, kadangi žibinimo ga- 
zą daug lengviau gauti, 
negu is vandens ištraukti 
hydrogeną. Oras 14 kartų 
sunkesnis už hydrogeną.

Hydrogenas jungiasi che
miškai su daugeliu kitų 
elementų, ne vien su ožy- 
genu. Jis lengvai Jungiasi 
su angledariu, azotu, fosfo
ru. Toki jo susijungimai 
būva vienok tik augmeni- 
škuose ir gyvuose, gyvūnų 
organizmuose, bet ne mine-

rališkuofle ir jie turi didelę svarbą gyvenime 
augmenų ir gyvūnų.

Bet labiausiai išsiplatinusiu susijungi
mu hydrogeno yra vanduo. I)u trečdaliu 
žemės paviršiaus tveria vandenys; ir gilumas 
tų vandenių kaip kokiose vietose labai dide
lis: kaip kur siekia 9 verstų. Vandens teka 
nuo augfctų, uždengtų amžinu sniegu kalnų 
viršūnių ir velka su savim viską, ką patinka 
ant savo kelio. Slėnyse, radę lovį, arba jį 
išgraužę, vandens teka palengviau ir kloja 
viską, ką su savim paėmė. Vandens gabena 
su savim tirpstančius jame jr netirpstančius 
kietus kunus ir gimdo visokeropus geologi
škus ir chemiškus procesus ant žemė^pavir
šiaus.

Nuo lytaus paeina vaisingumas laukų, 
o lytus juk tai vanduo. Vanduo tai kapita
las svarbesnis’už visus milijonierių kapita
lus; gamta jį vartoja ir apturi milžinišką 
pelną, iš kurio gali naudotiesi teip žmonės, 
kaip visas organiškas svietas. 

- ■ - •
Angliarugštis.

Tirinėdami oro sudėtinius, terp kitko 
patėmijome, jog permatomas kalkių vanduo, 
gaunamas sumaišant gesintas kalkes su van
deniu, perpiltas į atidarytą indą, tuojaus su
sidrumsčia, nors pirma, ir drūčiai skalau
jamas, kol buvo drūčiai užkimštoj stikli
nėj, buvo vis permatomas. Tą vandens bu- 
sidrumstimą pagimdė vienas iš oro sudėtinių 
— angliarugštis, kurios vienok ore yra labai 
mažai, nedaugiau kaip 0,3%. Angliarugštis 
lengvai jungiasi su tirpstančioms vandenyj 
kalkėms ir padaro kietą kūną — angliarug- 
etinį kalcijų, netirpetantį vandenyj, kuris 
ir sudrumstė pirma permatomą kalkių van
denį. Jeigu paliksime kalkių vandenį ati
darytame inde ilgiau, tai anglerugštinio 
kalcijaus daugumas eis vis didyn. Iš angle
rugštinio kalcijaus vėl galima paliuosuoti 
angliarugštį, kurią kalkių vanduo gavo iš 
oro; tam tikslui reikia ten tik įpilti uksušo 
arba kitokios rūgšties. Angliarugštis, šnypš
dama, prasišalina.

Atlikime tą padalinimą uždarytame in
de ir surinkime, teip kaip ir pirma atliktuo-

Druskius rugutis paliuoauoja angliam g^tį U 
augUarugitinio kalcijaus.

se mėginimuose, pasiliuosavusį gazą cilinde- 
ryj pripildytame vandenio. Užkimškime sti
klinę A, kurioj yra įpilta anglerugštinių 
kalkių, kamščiu, kuriame yra dvi skylutės; 
vienoj skylutėj yra leikutė 5, kurios dūdelė

baigiasi ant stiklinės dugno? kitoj skylutėj 
c yra suĮenkta dūdelė nuvedimui kilančid 
gazo. Įpilkime per leiku^ truputį druski
nės rūgšties. Angliarugštis tuojaus pra
deda atsidalinti ir stumia vandenį iš įkišto 
vandeninėj vanėj cilinderio. a

Męs Jau žinome, jog ėsanti ore anglgB 
rūgštis, nors Jos jame yra labai mažai, ^,1 
drumsčia kalkių vandenį; dar labiau jį, J 
prantama, sudrumsčia tyra angliarugftj 
Angliarugštyj greitai gęsta liepsna ir vigeli 
deganti kūnai. Visokį gyvūnai, patalpoj 
ruime, kur yra aogliarugstis, greitai užtrokl 
šta. Teisybė, gyvūnai užtrokšta ir azotai 
bet azotas nesudrumsčia kalkinio vandeoįK

vunai, pa talpi

Atlikime sekantį mėginimą. AngleruJ 
štinė kalkės gamtoj pasitaiko trijuose sm 
blausiuose pavidaluose: kaipo kreida,

Vienoje stiHd 
nėję yra 
telis marmĮ3 
(B); kitoj (3 
yra- druskini 
rūgštis; abidvi 
stiklinės su. 
jungtos gani, 
ne dūdele. Į 
kamštį stikli. 
nes B įdėta sti- 
klinė dudelj 
bu kranu; jei-

gu atidarysime kraną, tai druskinė rūgštis 
tekės į stiklinę B, padalys marmorą; iš jo 
pradės kilti angliarugštis.

Paimkime sklėnyčią, įdėkime į Ją drati- 
n{ pastovą su uždegtoms žvakėms teip, kad 
vienos butų augščiau, kitos 
gi žemiau. Nuveskime dū
delę nuo pirmutinės prie
taisos | sklėnyčią, arba, ki
taip sakant, pripildykime 
ją angliarugščia. Kas gi 
atsitiks? Pirmiausiai užges 
apatinė, o paskui, viena 
po kitai, augščiau esančios 
žvakės, bet ges vis pirmiau 
žemutinės.

Tas mėginimas, apart kitų ypatybių, į 
parodo dar, kad angliarugštis sunkesnė už| 
orą: Ji pirmiausiai nusileidžia aut sklėnyčios 
dugno, paskui kįla vis augštyn ir išstumia 
orą, ką rodo užgesimas ir viršutinės žvakės.

Kad agliarugštis sunkesnė už orą, apie 
tai galima persitikrinti ir sveriant Ją. Pa
sverkime retortą pripildytą oro. Išstumki- 
me iš jos visą orą angliarugščia ir vėl užde- J 
kime ant svaretyklų/r svarstyklos nupuola! 
žemyn. *

1 litras angliarūgšties sveria 1,967 gra*1 
mo. 1 litras oro — tik 1,294 gramo.

Taigi angliarugštis daug sunkesnė už : 
orą. Jeigu męs turime retortą pripildytą j 
angliarūgšties, tai galime Ją išleisti perpilti 
į kitą indą teip kaip vandenį, nors Ji yra ga
zu ir jos nematome. Tegul kokiame nors 
stikliniame ei lindę ryj bus oras; nulenkime 
prie Jo viršaus retortą su angliarugščia; 
ėsanti joje angliarugštis pradės pulti ant 
dugno ir iš cilinderio išvarys orą. Deganti 
balana, Įdėta Į cilinderį, tuojaus užges; kal
kių vanduo tuojaus eusidrums. Aišku, Jog 
angliarugštis likosi perpilta iš retortos į ci
linderį, nors męs Jos ir negalime matyti.

Tos angliarūgšties ypatybės ir išaiškina i 
priežastis, kurių dėl, kur tik Ji pasirodo,. Ji 
visada renkasi apačioj ir tik išstumusi orą, 
pripildo ir augėlesnes vietas. Vyno kelno- 
rėse, šuliniuose, prastai ventiliuojamose ka
syklų olose angliarugštis būva apačioj. Jei . 
gu reikia nusileisti į šulinį, tai reikia į Jį 
pirmiausiai nuleisti degančią žvakę; Jeigu Ji 
užges, tai yra ženklo, jog žmogui ten pavo( 
Jinga leistiesi be atsakančio atsargumo.

Angliarugštis skystame ir kietame pavidale.
Vandens garai, aušdami, kaip žinome, 

persikeičia Į skystą vandenį. Tokią jau ypa
tybę — persikeisti į skystimą — turi visi ga- 
zai, tik šaldymo temperatūra, prie kurios vi
sokį gazai persikeičia Į skystimą, labai y vai
ri. Angliarugštis persikeičia Į skystimą prie 
temperatūros — 80° C. (Celcijaus termome] 
tro) (vanduo, kaip žinome, pavirsta į ledą 
prie temperatūros 0° C.), kiti gazai, pavirti
mui Į skystimą reikalauja dar didesnio šal 
čio. Ant žemės paviršiaus tokių šalčių nie^ 
kur nėra, augštai vienok, beoriniuose dan 
gaus ruimuose, šalčiai daug didesni, /tfk prie 
žemės paviršiaus niekur tokių nebūva, kad 
Jų užtektų pavertimui angliarūgšties į sky
stą pavidalą, todėl ir angliarugštis čia būva 
tik gaziuiame pavidale. Bet savo laborato
rijose mokslinčiai padaro ir daug didesnį 
šaltį, negu reikia pavertimui angliarūgšties 
į skystimą. Iš mokslinčių nurodymų pa
skui naudojasi ir visokį pramoninkai.

Visi gazai, spaudžiant juos, susispau
džia, užima mažesnį ruimą. Atlikime sekan
tį mėginimą. Uždarytoj dūdelės alkūnėj A, 
kurioj yra gyvasis sidabras, yra teipgi oras. 
Gyvasis sidabras yra abiejose dūdelės alkū
nėse (I), pavirtins jo yra lygus abiejose al
kūnėse. Jeigu męs atidarytąją dūdelės ai- - 
kunę B pripildysime gyvuoju sidabru iki j 
viršui (II), tai stulpas gyvojo sidabro spaua j 
orą žemesnėj, uždarytoj dūdelės alkūnėj ii j 
pamatysime, kad jo apėmys žymiai paflim^ 
žys; taigi oras susispaudė, jo dalelės labiaž j 
prie viena kitos prisiartino. Jeigu dar la , 
biau didinti spaudimą, tai dalelės gazo vfej 
labiau ir labiau susispaus ir aut galo turij 
ateiti valanda, kad sutirstės, pavirs į lašttffl 
gazas, po ątekme didelio spaudimo, pavirs ■ 
skystimą. j

(Toliaus bus.)
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Hud mašinai atlikti darbų daug lengviau negh parastuo
se atsitikimuose. “

Dygiai, dagiai ir varputis auga be apdirbimo, bet 
rožė su savo lapeliais, susidedančiais teip putkiaip kad net 
jautrina aki, su savo reta kvapčla pripildančiu orų, atsira
do iš daugelio puikiausių augmenų, ir pati reikalauja rū
pestingos priežiūros, trumpam laikui, bet naikiam gyve
nimui.

„Ar matei girioje vėlų rudenį, — klausia Enterson’as 
4? nelaimingų grybų, o, tikriau, pentį, augtaen^be jokio 
ilgesnio gyvenimo, kuri išrodo tik p rapu Ringais drebu
čiais, skindama sau kelių per užšalusių žemę J r laidydama 
kietų žemės plutų ant savo galvos? Tai simpolas gerumo 
aukštybių.”

„Nėra politikos be mandagumo — sako Magoon'as — 
ir teisingai, mandagumas tankiai veda prie tikslo ten, kur 
geriausias iškalbingumas nieko neįstengė.” Patikimo 
mokėjimas yra pasikėlimo mokėjimas pasaulyje.

Francuzai prie Fantenoy mandagiai prašė anglų, kad 
jie pirmutiniai pradėtų Šaudyti, dargi kada stovėjo akis į 
akį prieš mūšį.

Pabaigiant svarstyti santaikos nutarimus po francuzų 
karės su vokiečiais, Bismarkas suteikė francuzams pasku
tinio šūvio garbę. Tuomet išgirdo paskutinį fraucuzų 
šautuvo šūvį, kada ant bokšto Versailles laikrodis išmušė 
dvyliktų ir pasibaigė balsi kova. ,,Žmonės kaip kulkos, 
juo toliau nužengė, juo švelnesni” — sako Rlchteer’is.

Napoleon’as buvo nepakakintas, kada patyrė, kad 
Josephina leido generolui Lorges, jaunam ir dailiam žmo
gui, atsisėsti šalę savęs ant sofos. Josephina išteisino, 
kad tai nebuvo generolas Lorges, bet vienas vyriausių jo 
armijos generolų, visai nepapratęs prie dvaro papročių. 
Josephina nenorėjo užgauti doro kareivio jausmus ir leido 
jam pasilikti ant tos vietos, kurių buvo užėmęs. Napole
on’as labai išpeikė jos mandagumų.

Prezidentas Jefferson'as kartų jojo su savo anuku, 
kada sutiko vergų, kuris, juos pamatęs, nusiėmė skrybėlę. 
Prezidentas ant pasveikinimo atsakė pasveikinimu, nusi
ėmęs skrybėlę, anūkas nežiūrėjo į vergo malonumų. „Ta
mošiau — tarė diedelis — leidi, kad vergas butų didesniu 
džentlmonu, negu tu.”

„Lincoln’as buvo pirmutiniu didžiu vyru, su kuriuo 
liuosai kalbėjau Jungtiniuose Amerikos Valsčiuose — pa
sakoja Fred Douglas — o kuris mažiausiame dalyke neda
vė man suprasti skirtumo tarp musų, dargi veislės skir
tumo.” (Douglas buvo juododžiu). į

„Valgyk prie savo stalo — sako Confutius — lyg 
kad valgytum prie karaliaus stalo.” Jeigu tėvai daugiau 
atkreiptų ^atidžios į savo vaikų papročius namie, retai ne
patiktų jiems jų apsiėjimas svečiuose.

Kada Washington’as atlankė Milferd’ų 1790 metuose, 
praeidamas kartų per miestų su kelinta oficierių. sutiko 
juodųjį kareivį, kuris jį pasveikino. Kareivis tas kovojo 
su juo drauge ir neteko kojos. Washington'asi padavė 
jam raukų ir suteikė sidabrinį dolerį. Adjutantas užmetė 
prezidentui jo mandagumų prie tokių nieko nereiškiančių 
žmonių, bet Washington’as išpeikė jį ir paklausė, ar lei
stų tam j uodą m jam prasilenkti mandagume.

Andrius Jackson'as buvo toks mandagus, pagarbos 
pilnas ir geras su savo vergais, kaip lygiai ir *u baltai
siais kaimynais. Buvo tai žmogus nė balinėk, nė paslap
ties nepažįstus. Neuždarydavo niekados durų. ir neslėpė 
savo popierių nė nuo vieno.

James Russel Lovell’is buvo lygiai mandagus dėl el
getos, kaip ir dėl lordo. Kartą patėmyta, kaip ilgai kal
bėjosi italieniškai su katarinierlum, kurio klausinėjo 
apie Italiją, abiedviem pažįstamų šalį.

Skubiai užsukdama ant gatvės kampo Londone.jdfma 
poni užėjo ant vaikyčio elgetos ir kątik nepary^rtė jo. 
Sustojus atsikreipė į jį ir tarė maloniai: „Atleisk, vaiku
ti, labai man gaila, kad užėjau ant tavęs.” Nusistebėjęs 
vaikyštis žiurėjo per valandėlę į ją, o paskui, nusiimda
mas kepurę žemai linktelėjo ir tarė, plačiu linksmu pra
sijuokimu, nušvitusiu veidu: „Atleidžiu ponei, o antrų 
kartą kada ant manęs užeisi, gali mane parversti, o nepa
sakysiu nė žodžio.” Kada poni nuėjo, tarė Į draugų: „Ži
nai, Jim, pirmų kartų atsitiko man, kad kas nors atsipra
šė manęs.”

„Gerbkime moteris sunkenybes nešiojančias — tarė 
Napoleon’as, norėdamas duoti vietų .ūkininkui, sulinku
siam po sunkenybe, kurių nešė, tuo laiku, kada jo draugė 
užėmė siaurų takų.

Vienas Washington’o i>olitikas išsirengė atlankyti 
Danielių Webster’Į, kurio nepažinojo. Išrinkdamas trum
pesnį kelių prie jo namo, atėjo prie upeliuko, kurį nega
lėjo perbristi. Pašaukęs vienų žiauros išveizdos kolonistų, 
kuris buvo netoli, pasiūlė jam, kaipo atlyginimų, juododį, 
jeigu jį perneš ant kito kranto. Kolonistą paėmė politi
ką už jo plačių pečių ir pernešė ant kito kranto, k>et ne
norėjo priimti juododžio. Į porą minučių vėliau už sve
čių atvyko namo ir buvo perstatytas didžiam nuostabumui 
politiko kaipo Danielius Webster’is.

Prezidentas Quiucy važiavo vienų kartų į Cambridge 
pilname omnibuse, kuomet įlipo viena juoda mergaitė. 
Harvard’o universiteto rektorius atsikėlė, palikdamas jai 
savo vietų; nors tuo laiku juododžius skaitė vergais. Šios 
knygos autorius pats girdėjo nuo Fred Douglass’o, kad jį 
kartų išmetė iš omnibuso Bostone dėlto, kad jis juododis.

Harrison’as buvo toks mandagus pašėlusiai miniai; 
kuri nutraukė jam drabužius nuo pečių ir stūmė per gat
ves, kokiu butų galėjęs būti karaliui. Buvo tai nuolan
kiausia vėlė, kokia-kada nors buvo. Kristus buvo man
dagus dargi su savo persekiotojais ir baisioje-prieišmirtin- 
goję agonijoje ant kryžiaus sušuko: „Tėve, atleiąjk jiems,

■ nes nežino kų darų.” Povilo kalba prieš Agripą yra man- 
1 dagumo paveikslu, pagarbos užženklinta, lygiai su perti- 

krinimais. Dailiausias ateities žmogus — tai krikščionis 
džentlmonas. — . —

Geri papročiai jaunam vyrui tiek pat reiškia, kiek ir 
turtas. Ponas Butler’is, prekėjas Providence’ą: uždaręs 
sankrovų, ėjo namo, kuomet sutiko mažų 
čių pas ji siūlų. Sugrįžo, atidarė sankrovai tjfavė jai 
siūlų. Tas mažas atsitikimas buvo pasakojamas1 po visų 
miestųir pristatė jam šimtus perkančiųjų. ^Jlgainitii pa
darė pinigus iš mandagumo priežasties. .. f

RoseWinansiš Baltimore’ės įgijo didelį pasivedimų 
ir turtų ačiū mandagumui su dviejais svetimtaučiais. 
Nors jo fabrikas buvo ketvirtos rųšies, didelfe mandagu
mas išdėstinime mažmožių svečiams, buvo tokiu nepapra
stu sulyginant su apsiėjimais su jais kituosedideliuose 
fabrikuose, kad įgavo jų įsitikėjimų. Tais svetimtaučiais 
buvo rusai caro pasiųsti, kuris, neilgai trukus, pašaukė 
Winaus’ų, kad užvestų Rusijoje lokomotivaa ir trumpame 
laike jo pelnas, kurio pirmutiniu šaltiniu buvo mandagu
mas, peržengė 100 tūkstančių svarų sterlingų per metus. 
Mandagumas visuomet apsimoka.

Beturtis vikaras Jpamatė kartų gatvės vaikų ir vyrų

s me-
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F salėtų Įkūnyti savo nesulyginamojoj Veneroj labiausiai 

dailių iš kiekvieno atžvilgio moterių sujungimų. Ir gerai 
atliktose studijose matoma ir _ užjaučiama viskų, kas yra 
dailiausio ir labiausiai atkartojimo verto.

Trupinys pižmo pripildys kvapsčia butų i 
tams nenustodamas nieko iš savo paviršiaus. Teiplr męs 
darome, kada musų įtekmė spindulių pavydale platinasi, 
duodama aplinkui save jausti. Dargi žvėrįs rodos in- 1 
stlnktyyiškai atjaučia įtekmės vertybę.

__ Numesk kaulų šuniui — tarė vienas tyrinėtojas — 
* 0 pamatysi, kad sugriebęs jį į snukį, nubėgs neviliodamas 

uodega. Pašauk jį atgal, paglostyk per galvų, duok pa
imti jam kaulų iš rankos, o pradės vilioti uodega iš dėkin
gumo. Šuo suprato gerų pasielgimą ir meilumų jo įvyk
dyme- Tie, kurie meto savo gerus darbus, negali laukti, 

| kad bus priimti su padėka.
— Pasiklausk ko-nors Ryme — sako daktaras Guth- 

rie iš Edinburgo — o gausi visados meilų atsakymų; bet 
pasiklausk to pat kitoje šalyje, Škotijoj, o išgirsi: eik tie
siai, o atrasi jį. Bet bausti čia reikia augštesnius luomus, 
o priežastis, dėlei kurios toje šalyje žemesni luomai nėra 

1 mandagus, paeina iš to, jog aukštesni luomai su maže
sniais apsieina nemandagiai. Atmenu, kaip buvau nuste
bęs, pirmų kartą Paryžiuje apsilankęs. Praleidau vakarų 
su vienu bankierium, kuris nusivedė mane į pensijonatų, 
kuriame jis gyveno. Kada atėjome, tarnaitė išėjo mus 
pasitikti, o baukierius nusiėmė skrybėlę ir pasveikino jų 
meiliai, pavadino „mademoi3ell^\ lyg butų kokia poni. 
Priežastis vėl, dėl ko žemesnis luomas yra ten daug man
dagesnis, yra tame, kad aukštesnis yra malonesniu ir 
mandagesniu su žemesniuoju.

Nuolankumas ir mandagumas yra turtu patįs savyje, 
žmogus su puikiais apsiėjimais gali apsieiti be turto, nes 

1 jo apsiėjimas tarnauja paspartu visur. Visos durįs atsi- 
k veria prieš jį. Mandagus žmonės yra teip pageidaujami 
r kiekviename name, kaip saulės šviesa; ir kodėl-gi ne? nes 

jie įneša su savim šviesų ir džiaugsmų visur. Nuginkluo
ja pavydį ir nenorų, nes gaivina geriausius norus prie 
kiekvieno. Bitįs negils žmogaus medum ištepto.

— Musų ypatiškas geras išsilavinimas, jeigu jį turi
me — sako Chesterfield’as — yra geriausiu įrankiu prieš 
žmones negerų papročių. Geras išlavinimas - priduoda 
svambia vertybę, kuri yra gerbiama net žmonių be išsilavi
nimą Blogai išlavinę prileidžia nedrųsuolius prie papra
sto atsinešimo. Nė vienas žmogus netarė nieko nepritin
kančio kunigaikščiui Malborough, nė nieko mandagaus 
Robertui Valpole'ui.

■ Tikras džentlmonas negal gaivinti tokius jausmus, 
kurie išeina iš antagonizmo su kitais žmonėmis, kaip at- 
keršyjimas, neapykanta, piktumas, pavydas, nes jie nuo
dija dvasiško gy venimo šaltinį ir susilpnina vėlę. Širdies 
puikybė ir gera valia visų yra pamatu tiems, kurie turi 
gerus papročius. Štai žmogus, tikras priešginis, aitrus, 
blogo budo, paniuręs, tylįs, šykštus ir nemandagus su sa
vo šeimyna ir tarnais. Neduoda žmonai pinigų nusipirk
ti reikalingų drabužiu ir apskundžia jų už nepasikakini- 
mų, kurie galėtų sunaikinti milijonierių. Urnai suskam
binta. Įeina kaimynas. Kas per permaina! Tas, kuris 
prieš valandėlę btiyo šiurkštus, kaip meška, darėsi meilus, 
kaip aviniukas. ^Tarytum burtininko slėpiningos pajie- 
gos vedamas, jis kalbus, meilus, malonus. Kaip tik sve
čias išėjo, ateina duktė ir prašo, kad’ su ja pakalbėtų va
landėlę, bet piktas, paniuręs ūpas grįžta atgal, o jo meilu
mas prapuola teip-pat greit, kaip atėjo. Ir palieka tuo 
pačiu nemaloniu, aitriu meškiniu, kaip ir pirma.

L Kuris gi garsaus daktaro Johnson’o draugas nepasi- 
I šlykštėjo, matydamas jį valgantį, kaip eskimosų, ar gir

dint kaip vadino žmones melagiais dėlto, kad nesutinka 
Į su jo nuomonėmis. Vadinta jį „Ursus Major” arba dide- 
Į lin meškinu. Benjaminas Rush’as pasakoja, kad kuomet 

Goldsmith’as puotoje Londone paklausė apie vienų dalykų 
Amerikos indijonus palytintį, dr. Johneon’as sušuko:

— Visoj šiaurės Amerikoj nėra teip kvailo indijono, 
| kuris tokį klausimų užduotų.

— Tamsta — atsakė Goldsmith’as nėra nė vieno 
laukinio Amerikoj tokio nemandagaus, kad panašų duotų 

Į atsakymų džentlmonuf.
| Gerai pasakė Emerson’as: „Gyvenimas nėra teip 

trumpas, kad nebūtų užtektinai laiko mandagumui.” Bet 
I musų papročių pamatas randasi paprastai bude, kaip at- 
| einešame prie tarnų ir musų pačių šeimynos sąnarių.

Aristoteles tokiu budu aprašinėja tikrą džentlmonu 
daugiau negu pirm dviejų tūkstančių metų: „Žmogus 
prakilnaus, puikaus proto vienodai užsilaikys laimėje ir 
nelaimėje. Neleis sau karščiuotis, neleis save nužeminti. 
Nesidžiaugs pasivedimais ir nesijaus prislėgtas nepasive
dimuose, nejieškos šiltos vietelės, nekalbės apie save, nė 
apie kitus. Nesirupįs, kad jį girtų, ne kad kitus šmeižtų?’ 

j Džentlmonas pirmiausiai yra žmogus mandagus: nė 
I daugiau, nė mažiau, poleruotas briljantas, kuris buvo iš 
Į pradžios deimantu be žibėjimo. Džentlmonas yra man

dagus, prastas, nuolankus, neatmena įgytos skriaudos, o 
niekados neskriaudžia kitų. Nespėja apie piktų, nes pats 

I apie jį nemano. Sulaiko savo norus, išdalina skonį, per
gali palinkimus, suvaldo savo kalbų ir spėja, kad visi toki 

j geri kaip jis. Džentlmonas kaip porcelėna pirma turi 
būti teptas, kol bus gliazura apdengtas: negalima jau 

I nieko permainyti po išdeginimo. Tas, kuris nieko nete- 
Į ko, bet užlaikė mandagumų, linksmumų, viltį, dorų ir pa- 
| garbų dėl paties savęs, yra tikras džentlmonas ir visados 
I turtingas.
I Tamsta pavaduoji- dr. Franklin’ų — tarė Francuzų 

ministeris, gr. de Vergennes, į ponų Jefferson’ų, kuris bu
vo išsiųstas Paryžiun, kad užimtų jo vietų: „Užimu jo 
vietų; ne vienas žmogus negalėjo pavaduoti” — atsakė 
žmogus aukštai gerbiamas puikiausio Europos dvaro.

[ h Niekados neklausau apkalbėjimų — tarė Montes- 
j ųuieu —- nes jeigu neteisingi, tai galiu būti apgautas, o 

jeigu teisingi, tai galiu įgyti neapykantų prie žmonių, ku-
i He neverti, kad apie juos mąstyti. ” .
I „Spėju — tarė Emerson’as — kad Anderson’o pasaka 
į apie drabužius'išaustus iš oratinklių tokiais plonais, kad 
j dėl akies nematomi, o padaryti dėl karaliaus, peretato ea- 
į vimi papročius, kurie turėtų puošti tikrai kunigaikštiškų 
I būdų.”
i Negalima tikrai nuspręsti, kaip svarbiu gyvenime 
j dalyku yra geri papročiai. Yra jie gerais, puikiais prigi- 
I .mimo vaisiais ir atviru „sezamu” į geriausių draugiją.

spėka neturi nė pusės tos valdžios, kokių turi man- 
1 tas gerasis cementas, jungiantis mus vienon eni- 
iitikimuose, ta* alyva, kuri p^gelbi visuomeni-

iy einan-
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knopą, tyčlojančįųsl Ir erzinančių dvi seni mergąitl, se> 
uoslos mados rūbais pasirodžiusi. Mergaitės užsigėdo ir 
nedrįso Įeiti į bažnyčių. Vikaras prasistūmė per žmones, 
įvedė jas Į vidurį ir davė gerų vietą tarp seniūnų susirin
kimo. Tos ponios pasimirdamos paliko mandagiam vika
rui dailų turtų, nors joms jis buvo svetimas.

„Kodėl musų draugui niekados nesiveda jo užsiėmi
muose?” — paklausė vienas sugrįžęs po ilgų metų į New 
York’ų. „Turėjo užtektinai pinigų, užsiėmimo pažintį ir 
stebėtinų sumanymų ir supratimą apie prekybų?”

— Buvo ūkanotas ir nemandagus — atsakė — visados 
netikėjo savo pagelbininkams, spėjo kad jį apvagia ir ne
buvo mandagus su pirkėjais. Nė vienas jo pagelbininkų 
neįdėjo geros valios ir energijos į tų, kų dirbo jam, o jo 
pirkėjai nuėjo į sankrovas, kur tikėjos, rasių mandagumų!

Kai-kurie persidirba ir išsižada daugelio prasčiausių 
gyvenimo linksmybių, norėdami pasiekti savo tikslų, o te- 
čiaus daro kiekvienų pasivedimų negalimu iš priežasties 
mandagumo trukumo. Atstumia pirkėjus, o interesas 
pereina pas kitus, kurie tikrai mažiau turi ypatybių, bet 
yra labiau draugiškesni.

Mandagumo trukumas dažnai neutralizuoja dargi 
dorų, darbštumų, didžiausių energijų, kuomet su manda
gaus apsiėjimo pagelba {gaunama daug, nevelzdint į kitų 
ypatybių trukumų. Paimk du žmogų, turinčiu vienodas 
ypatybes, bet tegul vienas bus mandagus, gera?, malonus, 
sutinkųs; kitas nemandagus, žiaurus, piktas; pirmas įgys 
turtus, o antras veltui pragaiš.

„Ačiū tau, mano miela, meldžiu ateik kitų kartą” — 
tarta į beturte, mažų mergaitę, kuri nupirko tabako už 
vienų penny. Tokis apsiėjimas su perkančiais pasirodė 
naudingu, nes padarė Lundy Foote milijonierių.

Daugelis žmonių tikrai puikaus sudėjimo turi garsų, 
daug apie save manančių, ir nemalonių, nors tokiais nėra: 
yra tik neįtikinčiais ir baugiais.

Nepaprastas baugumas turi būti šalinamas kaipo 
kenksmingas geriems papročiams. Newton’as buvo la
biausiai baugiu žmogumi savo amžyje. Neapakelbė savo 
didelio išradimo per ilgus metus iš baimės, kad neatkreip
tų į save atidžios. Butų neleidęs, kad jo vardas butų var
tojamas šalę jo teorijos apie mėnesio pasijudinimų, Jbijo- 
damas, kad tas padidintų skaitlių pažįstamą, sūkuriais 
susitikti turėtų.

Jurgis Washing£on’as buvo nedrąsus ir baugus, prie 
to dar išrodė kaip kaimietis. Arcivyskupas Whately bu
vo toks nedrąsus, kad stengėsi neatkreipti į save atidžios. 
Galop nutarė nusikratyti nedrąsos ir išsigydė iš jos, nes 
„kam, —klausė, — turiu kentėti per visų amžį?” —ne
drąsa kuone visai pradingo. Elihu Burrit’as buvo toks 
nedrąsus, kad slėpės į kelnorę, kuomet pas tėvus atsilan
kydavo svečiai.

Pripratimas prie scenos ar katedros nevisuomet rei
škia drąsą. Dovydas Garrick’as, didis artistą, buvo kartų 
pašauktas į teismą kaipo liudininkas; o nors rodydavos 
per’80 metų ant scenos, buvo teip sumišęs ir užsirūstinęs, 
kad teisėjas paliuosavo jį nuo liudyjimo. Jonas Goughs 
tvirtindavo, kad negali nusikratyti nedrąsos. Sakė, kad 
niekados neėjo ant katedros be baimės ir drebėjimo, o 
tankiai šaltas prakaitas jį apipildavo. Yra daug žmonių, 
kurie narsiais yra ant gatvės, kurie mūšyje eitų ant pa
trankų, bet yra šeškais salone ir nedrįsta ištarti savo nuo
monės draugijoje. Gerai supranta visų draugijos reikala
vimų tiranijų, kuri uždaro jiems lupas ir suriša liežiuvį.

Addison’as buvo vienu geriausiu anglų rašytoju ir 
plunksnos meistru, bet galėjo vos 12 žodžių ištarti be bau
gumo. Shakes|>eare’aH buvo labai nedrąsus. Išvažiavo iš 
.Londono, turėdamas 40 metų, nepasirūpinęs prieš tą at- 
spausdinti nė vienos tragedijos. Gaudavo antras ir tre
čias roles teatre iš priežasties nedrąsumo. Byron’as kar
tais norėdavo iššokti per langą nuo svečių, nenorėdamas su 
jais susitikti. Hawthorne’as užraše savo dienyne: „Ka
da buvau Anglijoj, pašaukė mane į viešą puotą, kad pa
sakyčiau kalbą. Susidaviau ranka į kaktą, bet iš ten tik 
tuščias bildėsis man atsakė.” Per visą amžį kankino jį 
nedrąsa teip, kad tankiai leidosi luotu upe, nenorėdamas 
susitikti su svečiais. Ant gatvės dažnai atsikreipdavo 
fieči&is, kad nepažintų praeivių. „Dievas gal atleisti nuo
dėmes, bet baikštumui nėra atlaidų nė danguj, nė ant že
mės!” Į

Apskritai imant, nedrą-a, kuri pati savyje yra gero 
išsilavinimo trukumas, atsižymi žmonės perdaug apie save . 
manantieji, kurie bauginasi tuo, ką kiti apie juos mąsto.

„Buvau anuomet labai nedrąsus — sakė Sydney 
Smith’as — bet buvo tas dar prieš du naudingu išradimu, 
kuriu* įvykdžiau; pirmas, kad visa žmonija nėra užimta 
tyrinėjimu manęs, antras, kad gėdintis tai niekam netikęs 
darbas; kad svietas yra šviesiai matančiu ir greitai nukai- 
noja žmogų, pagal jo teisingos vertybės. Tas mane 
išgydė.”

Kas tai per nelaimė eiti per gyvenimą ledo kevale, 
nors visas vidus pilnas yra prielankumo ir širdingo man
dagumo dėl kitų žmonių? Tai yra liga. Baugus žmonės, 
paprastai nesitiki ypatiškoma spėkoms, žiuri Į savo įsiti- 
kėjimo trukumą, kaipo į silpnumų ar į gabumo trukumų, 
kada gali pilnai visai kitoniškai protauti. Mokydami 
vaikus išauksto draugiško gyvenimo tiesų, boksuotis, jo
dinėti, šokti, dekliamuoti, ir jiems panašių dalykų, gali
ma padaryti daug, kad įveiktumėm baugumų. Baugus 
žmonas turi dailiai rėdytis. Geras drabužis duoda liuo- 
sybę ir išriša liežiuvį. Persitikrinimas, kad esi gerai ap-f_\ 
sirėdęs, duoda tikrų dailumų, kurį prastesnis drabužis 
tankiai sumažina. Nes perpuikus apsirėdyraas atkreipia 
atidžių, gerai yra saugotis šviesių spalvų ir paskutinės 
mados, o nešioti paprastą, gerai sukirptų drabužį iš teip 
geroa medžiagos, kaip tą musų kišenė leidžia.

Puikumas drabužyje yra brangiu daikto, bet yra tai 
dailumas, dėl kurio neprivalome paaukoti aukštesnio dai
lumo. Mėgsta drabužį perdaug tas, kuris atiduoda jam 
pirmų mintį, geriausių laiką, ar visus pinigus; kas dėl jo 
užmiršta proto ir širdies lavinimo?, kuriam didesnę negar
bę padaro ne paskutinės mados drabužis, negu pamirštas . 
reikalas.

Kada Ezechijų Whitman’ų, garsų teisėjų, išrinkta Į 
teismų Massachusetts’e, atvyko jie į Bostonų kaimiečio dra
bužiais ir nuėjo l viešbuti. Ten atsisėdo salone, kur bu
vo jau keletas ypatų. Netrukus išgirdo kuopoje keleto 
ponių ir ponų: „Ak, čia ateina kaimo praščiokai.” Statė 
jam visokius dyvinua klausimus stengdamiesi jį apjuokti, 
o jis atsikėlė ir tarė: „Ponios ir ponai, leiskit, kad jums 
geisčiau sveikatos ir laimės- ir kad pastotumėte išmintin- 
gesniais ir geresniais vėlesniuose metuose, užrašę tų savo 
atmintyse, kad paviršutinis pažvelgia yra klaidus. Pa- 
klydote kas link manę ir mano drabužių, skaitydami ma
ne kaimo praščioku, tuo tarpu kada aš, pasigelbėdama* 
tais pačiais paviršutiniais pažvelgiais, spėjau, jus tikrais 
ponais ir poniomis esant. Klaida buvo iš abiejų pusių.”

Toliau bus.

Saslvlenyjtno reikaluose. 
Iš Waterbury, Con.

Lietuviškuose laikraščiuo
se patėmijau daug korespon
dencijų iš Waterburio, bet iš 
jų nebuvo pagyrimo vertų, 
ne vienas galėjo tik pasipik- 
tyti, nieko svarbaus jose ne
buvo, daugiausiai buvo besi- 
kollojimų, tuščių polemikų. 
Iš tų miltų, rodosi, nieks 
duonos ne iškeps. Iš vaidų 
dar nieks naudos ne sulaukė. 
Edamėsi, lyg, rodos, nieko 
svarbesnio surasti ne moka
me.

Kaip tai butų malonu, jei
gu butų tilpę laikraščiuose 
koki svarbesni užmanymai 
apie musų garbingu 8. L. A.; 
apie jo užmanytu tautišku 
namų su kolionija. Artinasi 
jau 22 seimas. Reiktų jau 
būtinai per seimų nutarti 
pirkti žemę ir pradėti darbų 
ir jį stumt pryšakyn. Jau 
buvo pagarsinta kelios vie
tos, ypač rodosi tinkama vie
ta parinkta p. Lažaucko New 
H a mslii re. Vienų kartų ke
liavau pats po tas aplinkines. 
Vietos pasirodė labai gra
žios: ne kalnuotos, bet ly
gios, daugiausiai papuoštos 
mažais medeliais. Tokia vie
ta, nors už jų reiktų ir dau
giau mokėt, užganėdintų 
kiekvienų. Tokį reikalų 
kiekvienas sąnarys turi ap
svarstyti ir savo nuomones . 
visuomenei pranešti (nuomo
nes 7000 sąnarių ir dagi 
mėgstaut jiems kuo plačiau
siai rašyti, laikraštis ir į de
šimtį metų neįstengtų patai- * 
pinti. Rd.); kiekvienas pil
ną turi tiesų tokių gražių vie
tų apžiūrėti. Seimas turėtų 
išrinkti pasiuntinius iš kiek
vieno šteto arba bent i& di
desnių kuopų.

22 seimas artinasi. Neuž- ' 
ilgio prasidės kuopų susirin
kimai. Kuopos privalo pa
sistengti išrinkti atsakančius 
delegatus, kad seimas turėtų 
iš ko rinkti viršininkus, ne 
tokius, kokius mes dabar tu
rime, išskiriant kasierių. Vi
si mato, kad musų preziden
tas per visus metus miegojo, 
prie tautiškų darbų nė ran
kos ne pridėjo. Sekretorius 
gynėS. L. A. ir nuo to ap
gynimo dar laikraščiuose ir 
dabar traukiasi ergeliai. Su
judino socijalistus, tie paro
dė, kad ne miega.

Giliukas.

„Kankinių Kasos” apy
skaita už trečiųjų metų 
trečiąjį trečdalį (IX.06— 

11106).
KOMITETO APYSKAI

TA.
Įplaukos.

1) Iš Mahanoy,nuo kunigo’ 
Pautienio, per „Viln. Žin.” 
rb. 100.00; 2) Iš ,, Amerikos 
Kankinių Komiteto” rb. 
494.85; 3) Iš Glasgowo, per 
„Liet. Uk/ rb. 20.77; 4) Iš 
„Liet Uk.” rb. 9.40; 5) Per 
vestuves surinkta rb. 4.00; 
6) Bausmės rb. 0.90; 7) Iš 
„Naujosios Gad. ” rb. 73.62; 
8) Panevėžyje surinkta rb. 
74.51; 9) Ukmergėje surinkta 
rb. 81.75; 10) Iš Bendrojo 
Viln. Raud. Kryžiaus rb. 
39.00.

L

Viso labo rb. 848.80
Iž antrojo trečdalio li

ko.................. rb. 38.29 ■ H
Viso labo rb. 882.09

1) Panevėžio kaliniams rb. 
124.51; 2) Ukmergės kalin. 
rb. 81.75; 8) Kalvarijos kali
niams rb. 50.00; 4) Kauno 
kai. rb. 50.00; 5) L. U. N.pa- 
šelpa ir byla rb. 68.50; 6) 
B. kalinio Šeimynai rb. 5.00; 
7) G. Vilniuje rb. 10.00; 8) 
Vilniaus kai. rb. 53.62; 9] 
Krasos išlaidos rb. 2.00; 10} 
Sugrąžinta skola Vilu. RautL



Kr (žr. 2ją š. metų apyskai
tą) rb. 50.00. '

Išleista iš viso rb. 490.68
Įplaukų buvo rb. 882.09
Kasoje liko rb. 891.71

1L UŽSIENIO ASTOVO 
APYSKAITA.

Įpąaukos.
IšBerno lietuvių gauta fr. 7.84
Iš 2-jo trečdalio buvo

1 likę.................... ...fr. 16.21

Viso labo fr.24.05 
Išlaidos.

Biuro išlaidos... . ?r-rjr. 4.70
Iš viso fr. 4.70

Įplaukų buvo............fr.24.05
Kasoje liko fr.19.35

PRIEDAS.
(Prieraše prie š. m. 2-jo 

trečdalio apyskaitos buvo pa
žadėta apskelbti Suvalkų gu
bernijos skyriaus skolos apy
skaitą; dabar ji šitame prie
de žemiaus ir talpinama).

SUVALKŲ GUBERNIJOS 
SKYRIAUS SKOLOS APY

SKAITA (1.06—VL06). J

Išleista.
Kalvarijos kaliniams^rb.629.40
Suvalkų ,, „ 356.00
Senapilio „ „ 234.74
Kalinių šeimynoms ir 

išėjusiems iš kalėji
mo..... .......... ...rb. 59.50

Išviso išleista rb. 1279.64
II.

x * Gauta.
Surinkta (teskaitoma 

tik vien, kas per 
skyriaus centrą ėjo) ' 
.......................... rb.115.13

Iš „Kankinių Kasos” 
centro gauta ... .rb.180.00

Išviso gauta rb.295.13
III.

Išleista viso labo rb. 1279.64
Gauta......................rb. 295.13

. Skola rb. 984.51 
Už „Kankinių Kasos” Ko

mitetą, jo užsienio atstovas
A. Vardas.

Paryžiuje, 
Kovo 15 d. 1907

Kankinių šelpimas.
Prie „Kankiniu Kasos” 

STOVIO.

Prieraše prie 2-ios 1906 m. 
,j,Kank. Kasos" ayyskaitos aš 
esu pažadėjęs duoti metinę 
Kank. Kasos” veikimo ap 
žvalgą. Darydamas tą paža
dėjimą, aš tikėjausi, jog iki 
metų galo susirinks atstovo 
archyve daugiaus žinių, iš 
kurių galima bu* sudaryti 
tam tikra platesnė metų ap
žvalga. Bet apyskaitos me
tai jau pabaigti, ir aš, per
žiūrėjęs dabar visus už perei
tuosius metus atstovo archy
vo dokumentus, matau, kad 
nieko man geresnio nepalie
ka, kaip pasiimti tą savo pa
žadėjimą atgal: kartoti visa 
tai, kas buvo jau savo laiku 
rašyta apie kaliniu^ „N. Ga
dynėje”, „L Ūkininke” ir iš- 
dalies „V. Žin.” — ne mano 
darbas, o atstovo archyvo ži
nios teip yra nepilnos, neaiš
kios ir teip nevienodos, maža 
'(kas nebūtų jau iš anų laik
raščių žinoma) teduodančios, 
(neskaitant to; kas skelbti 
tuo tarpu negeistina. A.V.), 
jog iš jų ką nors žmoniškes
nio skaitytojams iščiulbti aš 
turiu griežtai atsisakyti.Teip 
nupeikęs tas per. metų archy- 
vo žinias, turiu tačiaus tuoj 
pastebėti, jog atsakomybės 
už tat nenoriu aš nėkiek 
krauti ant ,,K. Kasos” Ko
miteto sprando, nėsą, lanky
damasi Lietuvoj, pats ma
čiau; .kokiose negalimose są
lygose reikėjo jam dirbti, ir 
suprantu labai gerai, kad ge
resnių žinių apie r.kalinįus 
jis, ir ; norėdamas, negalėjo 
su ra n lęioti. Pagaliau*, j uk 
Ir vyriausiu „K. v Kasos” už
daviniu buvo-ir yra tik kan-

kinių šelpimas, o kaip jų 
prisirenka kupini kalėjimai, 
kuomet visų nė aptekti nebe
galima, tai kur čia dar kokie 
žinių rinkimai, ypačiai Jog 
Uė preieiti, kaip reikiant,ne
galima ir reikia žalčio gudry
bės — prislinkti kaip ncys 
ir paduoti kokį kąsnį alkiui 
numalšinti ir kokį skarmalą 
kunui pridengti!....

Negalėdamas tuo tarpu 
nieko kito, aš paduosiu čia 
bent kelis skaičius, kurie pa
rodys skaitytojams „Kank. 
Kasos” piniginį stovį už vi
sus pereituosius metus. Pra
dėsime nuo Amerikos aukų. 
Taigi:

1, Iš „Amerikos Kankinių 
Komiteto” atsiųsta buvo viso 
labo rb. 1200.85;

2, Iš Mahanoy, nuo kunigo 
Pautienio per ,,Viln. Žinias” 
atsiųsta rb. 100.00;

3, Iš Škotijos atsiųsta rb. 
72.94;

4, Tokiu budu iš užsieno 
buvo atsiųsta pernai viso la
bo rb. 1373.79;

5, Lietuvoje surinkta išvi
so pernai rb. 1468.25, — tai
gi pačioj Lietuvoj surink
ta pernai daugiau, negu gau* 
ta iš kitur, viso labo rb.94.46.

Čia, žinoma, nepriskaito- 
ma viso to, kas buvo pernai 
daroma be „Kank. Kasos”, 
jai neišsigalint viso ko ap
tekti.

7, Jei dabar sudėsim© visą, 
kas gauta buvo iš svetur ir 
surinkta pačioj, Lietuvoj, ir 
prie to dar pridėsime, kas 
buvo iŠ 1905 metų likę kaso
je (iš viso rb. 336.35), tai 
gausime „Kankinių Kasos" 
visų metų įplaukas, būtent 
rb. 3178.39.

8, Iš tos sumos atliko 
„Kank. K.” kasoje 1907 mej 
tams iš viso rb. 391.71, tokiu 
bųdu išleista pernai viso pro 
viso rb. 2786.68.

Čia mes neminėjome dar 
Suvalkų gub. skyriaus sko
los, kuri siekia už pereituo
sius metus (žr. priedą prie 
3-ios 1906 m. apyskaitos) 
rb. 984.51. Priskaitę tą sko
lą, kuri dar reikia išmokėti, 
mes gausime tikrąjį ,,Kank. 
K.” stovio paveikslą, per- 
nykštiems apyskaitos metams 
baigiantis, būtent deficitą, 
siekiantį iš viso rb. 592.80.

Tie pliki skaičiai, man ro
dos, kalba geriausiai už karš
čiausius straipsnius: Jie sako, 
jog kankinių reikalai gy
viau© dar reikia remti. Nes 
ką. neša mums artimoji 
ateitis, mes galime iš dabar
tinio dalykų stovio šiek-tiek 
numanyti ir todėl privalome 
rengties.

Nėra ištuštėję kalėjimai ir 
dabar: tokie laikai, jog jiems 
nyku dabar be polit. kalinių 
— pernykštiems metams bai
giantis buvo jų Lietuvoje 
apie 200.

Skaitytojau! Politikos ka
linių vardą išgirdęs, visuo
met minėk, jog tai vis aukos 
ne tik už kitų, bet ir už tavo 
laisvę ir už tavo ateities ge
rovę. Ir minėk dar, jog ne 
tavo malonės tie kaliniai rei
kalauja, ---- jie reikalauja,
kad pildytum tik savo link 
jų pareigą.

Skaitytojau • pilieti, pildyk 
savo pareigą!

A. Vardas.
Paryžiuje,

Kovo 19 d. 1907

Taktikos reikaluose#
Nr. 13 ,,Vienybės Liėtuv- 

ninku” ' patilpo straipsnelis 
p. Butkaus p. a. „Keli žodžiai 
apie taktiką”. Jame rods 
apiė '^taktiką' nieko nė
ra. į.yrą vien kiti dalykai ne- 
teisingai r perėta t y Ii. Neuž- 
griebsime kitų ^dalykų, bet 
vien tą, kiek . tas' rašte!i» ri
šosi su „Lietuva”. P. Rut- 
^.us sąko, buk „Lietuvai’,

žadėjo krikščionybės, kaip 
tai tankai ^aro kalniečių 
dukteryse. Sariejie, jos ne
kentė. Ęalbtyo, kad ji pa
stojo „memiabil” (mergina 
angštesnių luomų) ir peikė 

I užtai, kad prausėsi kasdieną.
Kapelipno .moteris nežino

jo ką iš ^jos padaryti. Nuo 
dievaitės4negalima reikalau
ti, kad ji mazgotų indus ir 
skalbtų mazgotes. Todėl au
go ji su pastoriaus vaikais, 
vaikščiojo į nedėlinę * mo- 

| kyklą, skaitė, kas jai iš na
minės skaityklos į rankas pa
puolė ir kaip pasakų karalai
tė, kasdieną darėsi gražesne.

Kapeliono pati nusprendė, 
kad reikia jai Simlej pasijieš- 
kotl vietos vaikų auklėtojos 
arba kitokio augėlesnio užsi
ėmimo. Bet Lespeth neno
rėjo j ieškoti tarnystos, jau
tėsi gerai ten, kur buvo.

Jeigu pačto vežimas su ke
leiviais atvažiuodavo į Kai- 
garth,Lispeth, bijodama, kad 
jos neišvežtu į Simli, arba 
kur kitur J nežinomus kraš
tus, užsirak yda vo savo kam
baryj.

Vieną kartą, — turėjo tą 
syk oeptynioliką metų —

keli metai atgal visiems rašė- 
jams (korespondentams) pra
nešė, kad jie nereikalauja ką 
teip naujo užmanyti ir sprę
sti apie vertę to, apie ką ne
turi išmanymo.

Apie paskutinį „Lietuva” 
galėjo teip rašyti, bet ne 
apie tai, kad korespondentai 
neprivalo nieko naujo užma
nyti. Žinoma, jeigu kas ne
gali logiškai išvesti pakelto 
užmanymo, arba jį supran
tamai aprašyti, geriau, kad 
prisiųstų vien žinutes. Sprę
sti visi gali ir sprendžia, 
sprendžia ir Rutkus, tik 
visi turi tiesą reikalauti lo
giško sprendimo.

P. Rutkus atsiuntė „Lietu
vai” atsakymą „Katalikui”. 
Rašte,apart pasemtų trijų iš
traukų iŠ Britiškos Encyklo- 
pedijos, turinčių pertikrinti 
„Kataliką”, daugiau nieko 
nebuvo, ir iš Jų buvo 
padarytas visai klaidus išve
dimas, kad nėra profesorių 
priešingų socijalizmui. Tuom 
tarpu apie tokius priešinin
kus socijalizmo, jeigu butų 
pajieškojęs, p. Rutkus butų 
galėjęs rasti toj pačioj Britiš
koj Encyklopedijoj. Jis vie
nok ne tik ne j ieškojo,ber dar Lispeth išėjo pasivaikščioti, 
pridūrė: jog duoda dovaną Ne vaikščiojo teip kaip au
tam, kas nurodys jam kokį |gli)onės: pusantros mylios į 
priešingą socijalizmui profe
sorių.

Tas Jo raštas tapo jam su
grąžintas su prierašu, kad 
pats savę ant juoko ne staty
tų, nes tokių profesorių yra 
daug ir jeigu už nurodymą’ant rankų. Kapeliono pati 
reiktų dovanas davinėti, snaudė tame laike, kada jau- 
nors dešimtį kartų butų tur
tingesnių, neįstengs išsimo
kėti; tai kam juokus raštuo
se rašinėti. „Lietuvos” su
grąžintas straipsnelis (Atsa
kymas „Katalikui”) patilpo bėtų apie paprasčiausią daik- 
„Viltyj”. tą, pasakė:

Tai teip tie dalykai stovi, „Štai mano vyras. Radau 
kuriuos Rutkus kitaip per- jį ant kelio į Bagi. t, A peik u- 
stato. Bet ir tas su taktu ir įlė tabako Prižiūrėsime jį o 
taktiškumu nieko bendro, to-[paskiri, jam išgijus, j tisų vy- 
dosi, neturi.

vieną pusę o atgal vėlimu, 
bet perbėgdavo dvidešimt ir 
trisdešimt mylių iki Markun- 
da. Tą dieną sugrįžo jau ge
rai saulei nusileidus, laiky
dama kokį ten didelį daiktą

na mergina įėjo sunkiai kvė
puodama ir linkdama nuo 
sunkumo- nešamo daikto. 
Padėjo jį pnt sofos ir kuo ra
miausiu tonu, kaipi kad kal

ras suriš mudu moterystės 
ryšiu1’."

Pirmą tai kartą Lispeth 
> priminė apie savo apsi vedimo 
mierius.

Kapeliono moteris, išgir-

Lispeth.
Parašo Rydyard Kiplino.

Atėjo ant šio avieto kaipo I ”,De7^it”k.Tb,;,
duktė kalniečio Šonu ir joLet guriko VieDok reikajo 
moteris Yadeh. Vieną motį (pirmiausiai užsiimti žmogu- 
neužderėjo komai ir du meš-l^ linčin ant pofo8. 
kinai vieną naktį išnaikino Buvo uj Jauna8 aūglijo. 
vienaitiul jų aguonų lauką lnM; tur8Jo gaivoJ giiią 
esantį Sutley klonyj, netoli , nuo koki<) kantuoto daik. 
Kalgartho,todėl priėmė krikš- (o Li pMak8i kad 
tą ir savo vaiką pavedė glo- do j: aut riaT0 dn no ir i6 
bai krikščioniškos misijos.
Misijos kapelonas iš Kalgar
tho davė jai vardą Elzbietos, | 
nuo to ir paeina jos vardas I

Lispeth” kaip jį ištaria pa- jj^'aVir^Uk'ta’rys’ų.'pa- 
kari arba kalniečių kalboj. ldg { { ,Q aprj

Po kiek metų cholera pa- L Li th lauk8 ui duri u. 
ėmė seni Šonu ir jo moterį k8damai kad 
Yadeh, o Lispeth augo mmi-l
joj-pusiau tarnaite, P«-rPaeak6 ]am prie pirm08 
siau drauge kapeliono mot* progog kad ]og gteinan. 
ne’’ . . . tie vyras, bėtkapelionaspa-

Tai buvo pasibaigus veš- Lar8 ut! negraii kalb, 
patarimui moraviškų brolių L iel^ Lig th ra. 
misijos, bet kada Kalgarth miai isklaueS pabarim0, bet 
dar neužmiršo savo vardo lalkggi mierio 
„Karalienės šiaurinių kalnų”. L krikščionybės įtek-

Nežinau ar tai priėmimas l8g i8rovimnHnetinkt ų ryti-

ten ištraukė. Kvėpavo sun
kiai ir rodėsi visai be sanmo- 
nes.

Kapelionas, kuris šiek tiek

krikščionybės teip ją papuo
šė, gal tą patį butų padarę ir 
jos seniejie dievai, žinau tik 
tiek, kad Lispeth, sulaukusi 
šešiolikos metų, buvo labai 
graži mergina. J eigų Hima
lajų kalnietė graži, tai jos 
pamatymui verta keliauti 
bjauriais keliais 50 mylių. 
Lispeth turėjo grekišką vei
dą. ypatybes teip tankiai ap
rašomas, o retai matytas. 
Odą lygią ir baltą kaip 
drumblo kaulas, ūgį, - kaip 
terp savo tautiečių, labai di
delį. Apart to turėjo dar 
porą puikių .akių ir jeigu ne 
butų nešiojusi drabužių iš 
parvuetų audeklų,, kokiais 
misija teip gėrėjos, galima ją 
būt laikyti už Rymo dievaitę 
Dianą.'

Suaugusi, Leepeth ne išsi-

nių tautųsiJ>eafaemiančių ant 
meilės iš pirmo pamatymo. 
Lispeth rado Išsapnuotą vy
riškį ir negalėję suprasti, ko
dėl reikėtų tįsėti apie savo 
pasirinkiiųą. ^Tenorėjo vie
nok, kad ją išvytu iš pasto
riaus namh\ ’ prižiūrės jį, o 
išgijus anglijųąui, už jo ište
kės. TokD sau sudėjo pro- «tr.gramą. Jai j .

Po penkiolikai dienų mažo 
karščiavimo ir'smegenų užde
gimo, sutvark 
anglijonas šii 
jo kapelionui, jo pačiai ir 
Lispethai, ypač Lispethai už 
jų gerumą. <> Aiškino, jog 
keliavo po r^tynius kraštus 
su moksliškais mieriais ir da
bar atkako* į Simli kalnus 
rinkti vabalus ir augmenis. 
Turbut nųpodįV niro uolos

ke> savo mlslis, 
raugai dėkavo-

į Narbunda žiūrėti, ar angli
jonas ne pasirodys ant kelio. 
Tos kelionės palaikė jos 
dvasią, ir kapeliono pati, ma
tydama Ja linksmesne, manė, 
kad mergina išsižadėjo savo 
„barbariško” ir tikroj to žo
džio prasmėj negražaus už- 
slmanymo.

Paskui ir kelionės tos lio
vėsi veikusios paraminančiai 
ir ant Lispeth matyt buvo 
nusiminimas.

Pastoriaus pačiai rodėsi, 
kad atėjo laikas perstatyti 
visą reikalą tikroj šviesoj, 
taigi kad anglijonas žadėjo 

malajietė yra tai sapnas, o tik norėdamas ją nuraminti, 
kad turi sužieduotinę Angli- be Jokios kitos mislies ir kad 
Joj, tai mano, kad viskas ge- tai labai negražu mislyti apie 
rai pasibaigs; tuom tarpu ža- apsivedimą su anglijonu, ku- 
dėjo laikytiesi atsargiai. ris yra Rūgštesnės rasos, kil- 

Patiko jam vienok Lis- mės, ypač kad jis rengiasi 
pethes draugystė. Ėjo drau
ge pasivaikščioti; kalbėjo jai 
saldžius žodelius ir vadino ją 
visokiais gražiais vardais. Jo viskas yra ne galimu, kadan- 
lupose tas neturėjo pras- gi juk jis jai pasakojo apie 
mės, bet jai buvo tai čielas 
svietas. Jautėsi laiminga, 
nes rado žmogų, kuriam ga
li atiduoti savo širdį, aut ku
rio gali nukreipti savo meilį. I ir ką jus kalbėjote, gali būt 

Kaipo paprasta kalnietė, neteisybė? — paklausė Lis- 
nematė reikalo slėpti savo peth.
jausmus, kas anglijoną labai i 
užėmė.

Išvažiuojant, palydėjo jį minti—atsakė kapeliono pati 
ant pats Narbunda kalno, 
labai perimta ir nusiminusi te? Melavote! — Suriko Lis- 
dėl persiskyrimo. peth.

Pastoriaus pati, kaipo gera Kapeliono pati nulenkė 
krikščionė, nemėgstanti nie-’ gaivą ir neatsakė nė žodžio, 
ko, kas galėtų suteikti net Lispeth teipgi nutilo ir po 
išveiidį skandalo, arba duo- valandėles išėjo. Nubėgo į 
tu medrgą kalboms, prašė slėnį ir greitai sugrįžo apsi- 
anglijono pažadėti Lispethai rėdžiusi senais, surukusiais 
sugrįžti ir su ja apsivesti kalniečių drabužiais, tiek tik

— Tai yra, jus žinote, dar ne pilnais, kad ne įsegė į lu-
vaikas — jiasaKė — o vėlės pas į ausis blizgančių žiedų, 
dugnė, rodosi, dar stabmel- Plaukus supynė į ilgas kasas 
dė. surištas, kaip vietinių mer-

Dėlto persergėjimo, dvide- gų, juodu šniūreliu.
šimts mylių kelio iki Nar-| —Grįžtu pas savuosius — 
bundai perėjo anglijonas ne! pasakė.— Užmušėte Lispeth, 
nuimdamas rankos nuo jos1 Llkotik duktė senos Yadeh, 
liemens ir užtikrinėjo, kad 1 vargšė kalnietė, dievų tar- 
sugrįž ir su ja apsives. Lis- naitė. Jus, anglijonai, visi 
peth liepė jam antrinti ir esate melagiai!
antrinti pažadėjimą. Susto- Kol pastorienė atsigriebė 
jo ant viršūnes Narbunda nuo persigandimo, kad Lis- 
kalno ir ilgai žiurėjo Į eina n- peth, jos augintinė, grįžta 
tį savo „sužieduotinį”, kol jis prie savo dievų, jauna mer- 
neprapuolė aut kelio užsisu- gina prapuolė ir jau nieką* 
kimo, vedančio į Nenttiani. da (misiją ne sugrįžo.

Sugrįžusi į Kalgarth, tuo- Prisiglaudė su visu atsida- 
jaus prisipažino kapeliono vimu prie savo giminės, lyg 
pačiai:

— Pasakė, jog sugrįž. Ke-|mų praleistą laiką. Neužil- 
liauja pas tėvus apie manę j gio ištekėjo ųž medžių kirtė- 
jiems papasakoti, paskui su- Jo, kuris ją mušė, kaip kiek- 
griž-

O kapeliono pati ramino 
Lispeth ir teipgi nuo savęs 
pridūrė: sugrįž, sugrįž!

Po dviejų mėnesių Lis- 
pethą apėmė koksai neramu-1 turi jausmus nepasiduodan- 
mas. Pasakė jai, jog angli- čius nė jokioms tiesoms. Ro- 
jonas toli už jūrių, savo tė- dosi, kad Lispeth iš pereiti- 
viškėj. krinimo ne išpažino krikščio-

Žinojo maž daug, kur yra niško tikėjimo.
tas kraštas, nes seniau moki- Teip nusprendė kapeliono 
nosi pamatų geografijos, bet pati apie visą tą dalyką, bet 
kaipo prasta kalnų mergaitė, sunku su tuom sutikti, nes 
negalėjo suprasti kas tai yra stabmeldiška vėlė” turėjo 
jūrės. . | vos penkias sanvaites, kada

ją anglijoniška bažnyčia pa
ėmė po savo sparnu.

Lispeth sulaukė žilos se
natvės. Visada lengvai kal
bėjo angliškai ir kada gerai 
pasigerdavo, * galima buvo

skindamas papartį nuo supu
vusio kelmo- Rodosi, kad jo 
tarnai jį apvogė ir pabėgo. 
Rengėsi, kaip, tik pajiegos 
daleis, grįžti į Simli ir neno
rėjo jau klausyti apie laipio
jimą po kalnus.

xNesiskubino grįžti, ypač 
kad ir pajiegos gryžo labai 
palengva. Lispeth no klau
sė pabarimų pastoriaus Ir jo 
pačios, bet ant galo pastorie- 
nė turėjo anglijonui perstaty
ti širdinius reikalus jos au
gintinės.

Jaunas žmogus labai juo
kėsi ir pasakė, jog graži hi*

ris yra augštesnės rasos, kil-

apsivesti su mergina iš savo 
krašto.

Lispeth atsakė, kad tas

gi juk jis jai pasakojo apie 
savo meilę, o ant galo ir pa- 
storienė locnoms lupoms pa- 
tvirtind, kad jis sugrįž.

— Argi tas ką jis kalbėjo

j— Teip, mes pasakėme no
rėdami tavę, vaikelį, nura-

— Taigi jus man melavo-

norėdaina atgauti terp sveti-

vienes kalnietis daro. Gra
žumas jos greitai išnyko.

— Tiesiok negalima atspė
ti, kas yra ant dugno stab
meldžių vėlės. Tie žmones

Pastoriaus namuose buvo 
iš medžių dalių lošia sudėji
mui žemlapių. Lispeth vai
kystės laikuose vartojo tą lo- 
šį. Surado jį dabar ir čielus 
vakarus sekė žingsnius savo 
numylėtinio, liedama tykias prikalbėti papasakoti istori- 
ašaras. ją pirmos meilės. Bet sunku

Kadangi menką turėjo su- buvo perstatyti, kad ta boba 
pratimą apie tolumus ir grei- su kreivoms akims, raukšlė

tu veidu, panaši į pasišiau
šusią šluotą, tai graži Lispeth 
iš misijos Kalgarthe.

tumą garlaivių, tai ne viena 
klaida įsiskverbė į jos išro- 
kavimus. Nors, teisingai sa
kant, kad ir kuo teisingiau
siai butų apskaičiusi, tas ne
turėjo vertės, nes anglijonas 
nė nemislijo grįžti ir pačiuo
tis su kalniete. Visai užmir
šo apie Lispeth ir su ramiau
sia šautine Bengalijoj gaudė 
drugius. Sugrįžęs Europon, 
išleido apie savo keliones di
delę knygą, bet joje nė nepa
minėjo Lispethės vardo.

Po trijų mėnesių Lispeth 
kas dieną pfadėjo vaikščioti

IŠ VISUR.
pa| Vokietijoj siuvėjai ■ 

reikalavo ant 40—10Q% di
desnių algų. Darbdaviai nu
tarė uždaryti savo dirbtuves 
ir pertai Vokietijoj ąpie 60- 
000 siuvėjų atsiras be darbo. 
Kaip ilgai ta bedarbė trauk
sis, dąbar negalima Įspėti.

| Kaip matyt iš žinių ] 
garsintų Rymo parlamento 

i pasiuntinio Mazza, nemokan
čių rašyti ir skaityti Italijoj, 
nors ji savistovi, nem.J8teg| 

• negu caro valdžių prijos 
etoj Lietuvoj. Terp a'n|K 
dančių porų pereituosetyl 
tuose Italijoj analfabej 
(nepažystančių literų)

i 46.10%, terp pašauktąjį 
i riumėn 32.61%. Ant lOoJJ 

gyventojų analfabetų burj 
Ryme 4610. 4 Na pole j 66qį1 
Palermo j 7300, CosenjJ
7918. ,

| Vlaška distrikte, Rum J 
nijoj, 28 d. kovo buvo stnan 
kils mušis terp sukilusių jįl 
miečių ir kariumenes. 
dangi kaimiečiai buvo 
akailingesni, tai kariumeaiĮ 
vartojo kanuoles, subpmbor I 
davo tris kaimus. Tirgori I 
šė raiteliai surirėmė su kai*| 
miečiais. Susirėmime 50 kai-1 
miečių tapo užmuštų. I

| Maskalkaitę TatijvąJ 
Leontjevą, kuri, norėdama 
užmušti buvusį Maskolijoi 
vidaus ministerį Durnovo, 
per apsirikimą užmušė pran
cūzą Mullerį, Šveicarijos 
das Thuue pasmerkė ketu
riems metams kalėjiman ir 
paskui išvijimai! iš Šveicari
jos.

| Latviai kolionistai, iške
liavę iš Latvijos į Braziliją, 
atsiuntė Rygos j e nėra 1-gu bei- 
natoriui pasiskundimus aut 
brazilijonų, kurie juos vi
saip skriaudžia. Kolionistai 
prašo jeneral-gubernatoriaus 
uždrausti visai iš Latvijos iš- 
ęivystę į Braziliją.
kj Stolypin išsiuntinėjo vi
siems gubernatoriams prisa
kymą, kaip galint, stabdyti 
besiplatinimą žinių laikraš* 
čiuose apie maištus Rumuni
joj, kadangi žinios apie 
maištus svetur gali pagimdy
ti panašius ir Maekolijoj. 
Tuom tarpu rumunai skun*' 
džiasi, kad pas juos maištus 
sukėlė S toly pino apginama 
„Lyga maskoliškos tautos” 
ir juos palaiko.

| Mozazi distrikte, Rumu
nijoj, susirėmime kaimiečių 
su kari u mene, 40 kaimiečių 
tapo užmuštų. Išvaikymui 
4000 kaimiečių aplinkinėse 
Giurgevo reikėjo sutraukti ir 
kanuolęs. 27 d. kovo, susi
rėmimuose su kari umeneMok 
davijoj 200 kaimiečių tapo 
užmuštų.

| Ant Kubos vietiniai dak
tarai pakėlė smarkų protestą 
prieš padavadijimą ameriko
niško gubernatoriaus, jene- 
rolo Magoon, kuris, be exa- 
mino universitete, kaip tie
sos reikalauja, daleido ame
rikoniškiems daktarams prak
tikuoti ant Kubos.

| Odesos gubernatorius pfr 
garsino, jog maskoliai juoda* 
šimčiai, prisidėję prie maištų 
Rumunijos kaimiečių, bus3 
metams Siberijon ištremti* 
Kaip sako, Rumunijoj yra 
net 3000 juodašimčių, suor
ganizuotų Lygos maskoliško* 
tautos.

| Baltstogėj, nesugautas 
vyriškas metė bombą į va
žiuojantį generalgubern&to- 
rių Bogolevskį. Espliozijo* 
visi Įaugai likosi išdaužyti 
aplinkinėj, bet žmonių ji ne
užgavo.

| Paryžiaus laikraštis 
,,Journal" pagarsino žinią 
buk Išpanijos karalius 
fouso serga džiova.

•| Šveicarijoj, kantoo* 
Vaud streikuoja veik visi 
ganizuoti darbininkai. 
streikavo teipgi darbiniu**11 
Vevey ir Lausannoj. | 
’ | Reveiyj policija snĮ®'L 
10 sąnarių revoliucijonier^K 
kos kovos organizacijoj -t-elpj^

kuojamą mašiną ir nuo J’
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• | Kaimiečių maištai, Ru-
F manijoj platinasi vis labiau. F ’ jfiestePatkeron buvosmarkus 

©ašis kaimiečių bu kariame- 
ne, kari likosi sumušta. Te- 
koBinan ir Vlaschia distrikte 
kaimiečiai uimušč 23 dvarpo
nius, išdegino 42 dvaru, 
gimnicos distrikte išdegino 8 
Sielas kaimus. Paskutines 
žinios praneša, jog dideli 
ginkluotų kaimiečių pulkai 
traukia ant Rumunijos so- 
atapiles Bukarešto. Sulai-

Į kyti jno8 nepasisekė. Mie
ste Aleksandria buvo smar-

Į - kus susirėmimas 1 
I ąu kaimiečiais, 
I kaimiečių likosi 

| J00 sužeistų.
į | Chinuose, bado apimtuo- 

| ee apskričiuose žmonės pra-
Į dėjo žmonis valgyti, kitokio

valgio neturėdami. Tėvai 
j skerdžia vaikus, vyrai pačias 

ir jų mėsa maitinasi.

| Kaipo nužvelgtas užmu
šime Maskvos liberališkojo

I laikraščio „Russkija Vedo-
| mosti” redaktoriaus Dr. Jol-
I los, likosi suareštuotas advo-I katas Alexandrov. Jis yra1 sekretorių Lygos Maskoliškos
I tautos.
I Į 29 d. kovo prancūzai su 
I savo kariumene užėmė prigu-
I lintį Moroko sultanui ap-
Į skritį Udja. Gubernatorius

I draugiškai priėmė prancu-
I žus.

I | Į Londoną atėjo telegra- 
I - mai, buk garsus maskoliškas 
I raštininkas ir revoliucijouie- 
I rius, Maxim Gorky, Ryme 

I lunkiai apsirgo džiova.

I | 29 kovo Ryme pasimi. 
®. re kardinolas Luigi Macchi. 
H Dar 28 d. kovo jis buvo svei- 

■- kas, atlaikė mišias.
H | Dreifontein aukso kasty- 

g nėse, Transvaaliuj, explio- 
I davo dinamitas. Espliozijos 
H ■ 4 baltparviai darbininkai ir 

g 50 kafrų tapo ant vietos už-
■ muštų.

| Peržiūrint naujai dirba- 
I mą karišką laivą ,,Bajan” 
8 Peterburge, i admirolą Greve 

nesuimtas vyriškis metė bom-
■ bą. bet ji ne expliodavo.

S | Maskvoj, nesugautas vy.
| riškis nušovė, redaktorių 
I. jtekmingiausio maskoliško 
| laikraščio ,, Rusėki ja Vedo- 
I mosti”, Drą Jollos.'
I kad užmušė j<s buvo pasam- 
I dytas reakcijonierių. -

I j Pietinėj .Afrikoj likosi
I išnaudojimui atiduoti nauji
■ aukso plotai Madibi ap. 
1 skrityj. Tona žemės išduo-

■ da čia unciją aukso.

į | Ant salų Filipinų, mie-
I ate Manila, sudegė krautu- 
K vės Stevenson <fc Co. Nuo- 
•f; stolius gaisro padarytus skai- 
" to ant pusės milijono dolia- 
I

kariumenės 
kuriame 60 
užmuštų, o

Mena.
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Tiesioginiu keliu.
Jeigu tamista nori ką nore 

tokio pasiekti, tai siek prie 
to tiesioginiu keliu. Nepri
siimto daugiau uždavinių, 
siekių, bet vienam siekiui at
kreipk visą savo atidą. Jei
gu tamista nori išgydyti kotoį 
susirgusi kūno organą, tai 
pasiimk sau tokią gyduolę, 
kuri veikia tiesiai ant ser
gančiosios dalies. Patyrimai 
kitų žmonių gali būti jums 
kartais labai naudingi. Iš
tyrimai pamokino, kad susir
gus gromuliojimo sistemai, 
Trinerlę Amerikoniškasis 
Eliksyras Karčiojo Vyno yra 
vienatinis vaistas, kuris vei
kia tiesiog ant sergančių or
ganų. Vaistas sutaisytas iŠ 
karčių žolelių, kurių Įtekmė 
ant gromcliojimo organų pa
garsėjusi per šimtmečius, 
teipgi jame yra ir gryno vy
no, kuris veikia ant viso or? 
ganizmo. Užtai yra Vynas 
geriausias vaistas nuo kūno 
nusilpnėjimo, negromulioji- 
mo, netekimo apetito, nevei
klumo skilvio ir žarnų, užkie
tėjimo . vidurių, nuvargimo, 
apsibliausimo, neaiškumo vei
do ir kitų ženklų, paeinančių 
nuo gromuliojimo sistemos 
neveiklumo. Gaunamas ap- 
tiekose.

Jos. Triner
799 S. Ashland av.

Chicago, Illinois.

10-ts METINIS BALIU8I
Chicago. Nedelioj, 7-ta diena balno 

dilo, 1907m, atsibus balius Draugys
tės Karaliaus Dovydo, K. Laudansklo 
salėje, po num. 3119 So. Morgan 8t. 
tarpe 31-mos ulyčloe ir 31-mo Plaoe. 
Balius prasidės 3 vai. po pietų ir 
trauksis ik! 12 vai. nakties. Inženga 
26c. porai. Užtaigi širdingai užprašo
me visus lietuvius ir lietuvaites kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

KOMITETAS.

TEATRAS!
Brockton, Mass. čionai susitvėrusi 

jaunu vyru teatrališka kuopelė paron 
gė koncertą su persatymu dvieju dra
mų: “Kovoje ui laisvę" ir "Paskutinė 
Banga". Perstatymai parodo, kaip mu
su broliai kovoja už laisvę, už duonos 
kąsn| ir užtai patenka kalėjimuvsna. 
Tarpe veiksmu bus dekilamacljos ir 
dainos; po perstatymui bus šokiai su 
puikiausia orchestra. Perstatymas at
sibus 13 d. balandžio, (April), 1907m. 
7 vai. vakare, ant Massassolt Hali, 6 
kampas Court ir Main gatvių. Inženga 
vyrams 35c., moterims 25c. Visas pel
nas eis pašalpeJ kovojančiu ui Lietu
vos laisvę. -Užtai prašome visu lietu
viu Ir lietuvaičiu iš Brocktono ir iš 
apllnkės ant to perstatymo atsilankyti, 
o tuoml prisidėsite prie sušelplmo ko
vojančiu už žmonių laisvę. Kviečia.

KOMITETAS.

Draugysčių Reikalai.
1 ~ j

DRAUGAI “AUŠROS"!
Chicago, 7 <1- balandžio, 19O7m. atsi- 

bus"Aušros" draugystės mėnesinis su
sirinkimas, paprastoj susirinkimų vie
toje, pn. 869—33 Place 2 vai. po pietų. 
Malonėkite draugai atsilankyti ant mi
nėto susirinkimo (mitingo), nes yra 
daug svarbių reikalų Ir bus išduoti tam 
tikri ženkleliai, rengimo šeimyniško 
vakaro; kuris nebus ant mitingo, tas 
negaus ženklelio. Prisiraštusiejie 14 
dieną nauji sąnariai, bus skaitomi už 
draugus “Aušroe" draugystės ir Kd.u3 
ženklelius. .Kviečiame visus.

KOMITETAS.

DARBININKŲ BALIUS IR 
IŠLAIMEJIMA8.

> Chicago. Subataje 13 d. balandžio. 
1907 m., 4-<a kuopa L. 8. P. A. rengia 
didelį baltų, kur bus teipgi ir išlalmė- 
jimas: Paveikslo p*nkių revoliucijo- 
nierių Ir Auksinio žiedo, revoliucijos 
naudai. Balius prasidės 7 vai. vakare, 
Frekheit Turner salėje, po num. 3417 
3421 S. Halsted str. tarpo 34 ir 35 ui. 
Laike baliaus grieš visiems lietuviams 
gerai žinoma orchestra profeeorions F. 
Beidel. Tarpe šokių dainuo© Sėtuvių 
choras ir mergaitės dekliamuoa. Inšen- 
ga 25c. ypatai. Todėl draugai, darbi
ninkės ir darbininkai, matydami paren
giant toki balių, kuris tada naudą 
mums patiems, pasistengkime kiekvie
nas atsilankyti ir tuoml nors maža da
lele prisidėti prie tos kovos, kurią va
ro dabar mus brotiat ir draugai, už 
laisvę ir gerovę visos žmonijos. Vi
sus kviečia atsilankyti 4-tos L. S. P. A. 
Kuopos.

Kurių prenumerata už 
iJJetuvą” pasibaigė ir iki 
šiol jos neatnaujino, tiems 
šie „Lietuvos” numeris bus 

• paskutinis.
Todėl, kurie nenorite, kad 

♦JJetuvą” sulaikytume, tat 
pasiskubinkite užs i m o k ė t d 
prenumeratą.
A. Olszewski8, Išleistojas. '

Pajleikau lietuviu fermeriu vakar 
nėa© ralstljo*© ir Kanadoje, kur yr. 
prasidėjusios IMuvt&feo* Mkmijos 
no* Ir *5 norėėjfu arto ju prisidėt! 
Teipgi pajleėkati M. Merkevičiau*. Jit 
pat* ar kas ktofe totais duoti žinf 
ant adreso: n i H

Bos 22C M.rlMO. III.
Pajioėkau savo dvieji giminiu, Moc

kus Bačinsko, 1|pužuĮkaip Amerikoje. 
Pirmiau* gyvenu Ch^cągoje, ir An
driau© Rutkaucllb? 18 metu kaip Ame
rikoje. Abu VUžfau* (gub., Traku pa 
vieto, Butrimonių vo^^jA. Rutkaucka* 
Gervenu sodžiaus; M. Bačlnckas Pa 
liepiu sodžiaus. Turiu labai svarbu 
reikalą. Jie patys ar kas kita* teiksi* 
duoti tinę ant adreso:

Konst. Grelčuna*.
Box 116, VVilburton. Ind. Ter.

J’ajleėkau savo draugo. Mlkoto Ka- 
žoko, Kauno gub., Zarasų pav.. Papilto

Dirbaparapijos, Prūdeliu sodžiaus, 
anglių kautynėse. Pirmiau gyveno 

i Springfleld, III.. Turiu labai 
.Aitrai. Tt. - - - - --

FERAII FERAII
New Britain, Conn. Antrus feruS pa

rengė Lietuviu NcpriguĮmingąs Ukėsu 
Kllubas, kurie atsibus nuo 20 —26 d. 
balandžio, 1907 m. ant Turner Hali, 
Arch St. Užkviečiame visus vietinius 
ir aplinkinėj gyvenančius atsilankyti 
ant musu feru ir prisižiūrėti. Per vi
są laiką grajys puiki vietinė lietuviška 
orchestra kuopulklauaius šokius. Ap
art muzikos bus teipgi navatnl pama
tymai. Užtai nepraileiekite tos pro
gos, nes inženga tiktai po 10c. Nuo
širdžiai visus užprašo.

KOMITETAS.

svarbu 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti tinę ant adreso:

Petras Trečiukas, 
102 Lawrance Av., Bešoit, WU.

Pajieškau savo pusbrolio, Antano 
Navalniko, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Vabalninku parapijos, Pceriju 
sod^aua Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti tinę ant adreso:

Juozas Plragi*.
769 N. Main St, Moutello, Mas*.

Pajieškau savo puabrošlo, Viktoro 
Lutvino, Kauno gub., Telšių pav., Lau- 
kavos parapijos. Girvalnlu sodžiaus. 
9 metai kaip Amerikoje. Pirmiau gy
veno Brooklyn. N. Y. Kas duos apie 
JI tikrą tinę gaus $5.00.

F. Lutvinaa, 
Box 201, Warshouee Point. Conn.

Pajieškau saro brolio, Izidoriaus 
Jušklo, Kauno gub., Raseinių per.. Erž 
vilkes vol., Pikeliu kaimo. 3 mitai kaip 
Amerikoje. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso: -

Antanas Juškis.
785 Bank 8L. Waterbury, Conn.

Laivu Kalendorius
šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia Į 

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

kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS K*siSani|e> nardai
Perta* 

A kur Aplaskla
Diena lipinė

kime
Valanda 

Bp laukime

i

PAJIEŠKOJ1MAI.
Pajieszkau savo vyro, Juozapo Užuba- 

11 u, Kauno gub., Vabalninku psrsp. Di
delio ūgio; 18 metu itrgeveno Bostone. 
Mass. Dirbo krisueziu dirbtuvėse, pe
reita vasara gavo proto sumišai m* ir ta
po isz'e ita* į L etuva rugsėjo mėnesyj. 
Nuvažiavo Cunard linija į Anglija ir at
sisakė tol au važiuoti. Kas apie ji tino 
kur j a yra, meldžiu duoti žinia ant salo 
adreso:

Ant. Užubaliene,
138 Loweil st., Ijnrrence, Mas*.

Pajieškau savo brolio Martino Ažu- 
nario ir draugo Jono Balčuno, Kauno 
gub., Panevėžio pav.r MHoišiu sodžiaus. 
Trys mėnesiai atgal gyveno Elsvrorth. 
Pa. Jie patys *r kas kitas teiksis duo
ti žlnę ant adreso:

Jokūbas Ažunaria
883 Bank 8t, Waterbury, Cooa.

PajieAkau savo vyro. Juoso Lakotai- 
Ho, Suvalkų gub., Naumiesčio mieste
lio. Jisai gyveno Wllkes Barre. Pa. 
Apie 8 metai kaip Amerikoje. Ai at
važiavau kątik ii Lietuvos ir norėčiau 
pas ji nuvažiuoti. Jis pats ar kas 
tas teiksis duoti tinę ant adreso: 

Pran. Lukoėaitienė,
1411 Oregon Avė, . Cteveland,

kl

O.

Pajleėkau savo pusbrolio, Jono Toli- 
Maus, Kauno gub., Raseinių pav., Erž
vilko* parapijos, Vzakmenhi kaimo. 3 
metai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žlnę ant adreso: 

Antanas Petraitis,
514—4th Are., Honieetead. Pa

KOMITETAS.

PIRMAS DIDŽIAU8IA8 BALIUS!
Springfteld, III. 79-to© kuopos 8. L, 

A. atsibus panedėlyj, 8-ta diena balan
džio, 1907. Gražiausioj šio miesto na 
įėję “Arion Hali”, ant kampo 4-toe ir 
Jefferson gatvių. Prasidės 7 vai. va
kare. Inženga vyrams 50 centu, o mo
terims ir merginoms dykai. Pirmiau
siai bus lošiamas spektaklis nu dai
noms ir dekliamacljoms. Po tam pra
sidės šokiai ir skrajojantis pačtas. Mu
zika ii Didžiosios Lietuvos, grajys la
bai puikiai. Lietuviai ir lietuvaitės, 
vietiniai ir ii apllnkės nepamirškite 
atsilankyti ant Aito didelio pokylio, ku-

Reikalingas ,,Lietuvos” redakci- 
jon lietuvys ar lietuvaitė mokantis 
stenografija angliškoje kalboje. 
Gera mokestis. Atsišaukti tuojaųs.

GRANO OPENING!
Bus laikomas pas Jurgi Gejster, Bu 

baloje, 6 d. balandžio (April), 1907m. 
Svečius linksmins gera muzika ir jU 
bus gerai pa vaikiai i Meldžiu rišu*pa
žystam u ir drauda JA aplinkinės atsi
lankyti, o būvite užganėdinti.

1440 Arnoid SUį Chicago Helghts, III.

TEATRAI!
Mucl.au* teatru Kompanija Iš Chica- 

gos loš toatru*s Šiltame mlestuoae: 
W*t«rtMjry, Conn. bab.hdzio 14 ir 15 <k, 
bažnytinėj salėj. budšBoj bu* loštas 
du sykiu—po pietų 4:ię vai. Ir vakare 
8 valandą. Pelų** bažnyčios naudai. 
Union City, Centai Gortaan salėje, ba
kas dilo 17 ir 18; Cranford, Conn., Pult- į 
ham eglėje, b 
Conn. Dulbk> 
landžlo 20 ir 21. N*w Britain, Conn. i 
Lafayette salėje, 13 Lašayett© sL. ba 
landžlo 22; Bristo!, Conn. Town salė
je, balandžio 23. Torrington, .Conn. 
Opera Hous©, balandžio 24. Toee vio Į 
tose bus loštam! Getrai arabiškai; tar į 
pala aktu bus rodomi krutanti paveik- Į 
šiai iš ruso-japonu karė* Ir daugybė . 
kitokiu: Dinamito dirbtuvė. Žydas žu
vininką©, Nusibankrutlnimas jaunikio,, 
ženatvė su penklal* teiiprtai*, Oydy- i 
tojan Lurblo šokis. Taigi užprašome 
visus lietuvius ir lietuvaitė* ant tu pu! 
kle perstatymu atsilankyti. Musu teutZ 
ral vtsnd© prasideda 8 vai. vakare In 
žengs 25c. ir 15c.

H. Mockus A Co.

AMERICA.......... . .................
BLUECHER.........................
BREMEN..............................
BALTIC.................................
BATAV1A.............................
CANADA...............................
CYMRIC.................................
CARMANIA..........................
CAMPANIA..........................
CEDRIO....................... .........
DEUTHHLAND...............
OLDENBIRG.......................
DOMINION..........................
CA88EL............................
CEHEMNITį............... .
EMPRESSOF IRELAND.. 
EMPRESS OF BRITAIN... 
ETRURIA.............................
1 VERNU...............................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAISER WILHELM II.... 
KAIHER VVILH.J. GR.... 
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA 
KENS1NGTON.....................
LAKE MAT1BONA..........
LAKE CHAMPLA1N..........
LAKE ERIE.........................
LUCANIA.............................
MAIN. ...................................
MAJESTIC............................
MERION .............................
NEW YORK .......................
OCEANię...............................
OLDENBURri.....................
PHILADELPHIA.. ...... 
PENN8YLVANU..............
PATRICIA...........................
PRETORIA...........................
RHEIN..................................
SAXONIA.............................
8F.MLAND...........................
GRAF VALDERSEE..........
BT. PAUL.............................
SOUTH W ARK.....................
TAUTONIA....,.................
TRAVE .................................
VADERLAND.....................
ZEELAND ...........................
< EI LIC............. ................
FINLAND......... ...................
8T LOUIS............... .
WE1MAR .......................
BRANDENBURG...............
8EYDL1TZ.........................
DARMSTAD .....................
NORDLAND........................

Hamburg American

White Star 
Hamburg-American 
Dominion 
Whito Star 
Cunard

White Btar
Hatnburg American 
North German Lloyd 
Dominion
North German Lloyd

Canadian Pacific R.

Cunard
Cunard
North German Lloyd

Red Star
Hatnburg American
Dominion
Canadian Pacific

M ••
Cunard
North German Lloyd
White Htar
America©
American
Whit® Klar
North German Lloyd 
American
Hamburg American

North German Lloyd 
Cunard
Red Stir 
Hamburg American 
American Line 
Dominion 
VVhile Star
North German Lloyd
Red Star 
Red Star 
American 
Red Star 
American 
North German Lloyd

American

New York

NČ’w York

Portland 
Boston Masa 
New York

New York 
New York

Portland 
New York 
Ballimere 
Jt. John N.
Montreal, Que. 
New York 
Boston Mase 
New York

B.

Portland 
8t. John N. B.

Ne’w York

New York 
Philadelphia Pa 
New York 
New York 
New York

Bsititnore 
Boston Mass. 
N«w York 
New York
Portiknd 
Ne* York

New York

Philadelphia

Balandžio 25 
Balandžio 11 
Liepos 28 
Balandž. 10 
Balandžio 13 

27

Balandžio 23 
M »

Balandžio 19 
Balandžio 30 
Balandžio 27 
Balandi. 13

28
2

10
Liepos 
Balandi. 
Balandžio 19 
Balandžio 27
Balandžio 30

Balandi.
Lepos 
Balandi.

23 
9 
7 
6 

18
Balandžio 25 

„ 30
Balandžio 13 
Balandžio 27 
Balandi. 6 
Balandžio 11 
Balandžio 17 
Liepos 4
Balandžio 13 

- 24
Balandžio 27 

27 
25Liepos 

L lepoi 
Balandžio 27 
Balandžio 17 

.> 1« 
„ 26

Balan. 6 
„ 26

Balandžio 10 
Balandžio 3 
Liepos 15 
Balandžio 13 

..
Liepom 4 
Balandžio 20 
Balandžio 10 
Balasd. 10 
Liepos 1 
Balandžio 24 
Liepos 4 
Balandžio 20

3 po piet
4 po piet

10 M
4 po pt. 

580 ryto
2 diena
8 ryto 
7 ryto

11 - ryto
11 ;30ryto 
6:30 ryto 
10 ryto
2 diena 

10 ryto 
10 ryto
12 diena 
12 diena
2 diena 

HJOdien 
10 ryto

1 diena 
10 ryto 
12 diena
9 ryto 

diena 
diena 
diena 
diena 
diena

10 ryto 
10 r,
10 „ 
980

3 diena 
10 ryto
9:30 ryto 
3 po piet 

10:30 ryto 
630 ryto 

10 „ 
12:30d i en 
3 diena 
12 diena
9.30ryt.
2 diena 

10 ryto 
10 ryto
7 ryto 

3:30po p 
12 d.ena 
10.30 ryto 
980 ryto 
10 ryto

1 diena 
10 ryto 
10 ryto 
10 ryto

2 
10 
12 
12 
12

£1

10 
10 
11 
7

14 
10 
9 
7 
7 
7 
7

14 
10 
14 
10 
6 
6 
8 
9 
7 
7

10 
8

10 
10 
8 
9 
9 
9

13 
7

7 
10 
7 

14 
14 
14 
14
9 
7

10 
7

10 
7

10 
8 
8 
0 
9 
7

10 
10 
10 
10

7

ŠlfkArtZ kaltuo)* 
nao Porto Į

Tilžę jEydtk*- 
nus

37.80 37.95
37.80 37.95
38.15 38 20
41.80 41.95
37.80 37.95
36.65 36.70
37.80 37.95
41.80 41.95
43.80 43.95
41.80 41.95
37.80 37.95
36 65 36.70
36.65 36.70
36 65 36 70
38.15 38.20
37.90 37 95
37.90 37.95
41.80 41.95
36 30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
38.15 38.90
39.80 39.95
37.80 37.95
36.65 > 36.70
36 65 36.70
36.65 36.70
36.65 36.70
43.80 43.95
38.15 38.20
43.80 43.95
36.65 36.70
39.80 39.95
43.80 43.95
38 15 38.20
43.80 43.95
37.80 37.95
37.80 37.95
37.80 37.95
36.65 36 70
36.30 36 45
39.80 39.95
37.80 43.95
43.80 37.95
35.65 36.70
43 80 43.95
38 15 38.20
39.80 39.95
39.80 39.95
36 65 36.70
43.80 43.95
43 80 43:95
38.15 38.20
3a 15 38.20
38 15 38.20
38:15 38:20
43 80 43 95

Žemiau pato-

Pajieškau savo pačios, Onos Lešec- 
kienėa, kuri 6 d. kovo prasišalino iš 
mano namu su Antanu Palionių. Mo
teris 33 metu senumo, 4 pėdu ir 8 coliu 
augščio, raudono veido mėlynu aklu, 
neturi pryšakyj dvieju dantų; paeina 
iŠ Kauno gub., Raseinių pav., Eržril- 
tane prapijoe. Antanas Palionis 26 me
tu senumo. 6 pėdu augščio, apatinė lu
pa atsikišus, blakstėnal dideli, dėvi No. 
11 čeverykus, sveria 200 svaru, paeina 
iš Vilniaus gub., ir pavieto. Kas apie 
juos duos atsakančią žinią gaus 85.00 
atlyginimo.

Antanas Lešeckis, 
Box 38, ’ Cementon Grem, N. Y.

siu lietuvišku pokyliu. Kas atsilankys 
neeigraudys, bet bus visi uzganėdyth

Su pagarba 79-ta kuopa B. L. A.

Didžiausias Balius Scranton’S!
Lietuviška dr-stė paėelpai liec-Tau- 

tiiko prieglaudos namo kelia, bailu 
9d. halvndžin (April), 1907, Music Hali. 
Balius prasidės 7 vai. vakare. Inženga 
vyrams 25c. Užtai kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites iš Scranton’o ir iŠ 
aplinkinės atsilankyti ant šito baliaus, 
nęa juk kiekvieno lietuvio pareiga 
Prieglaudos Namą sušelpti. Kviečia 
visus. KOMITETAS.

Pajleėkau savo keliu draugu: Myko
lo Eišos, švogerio atmano Lekučlo Ir 
Jono Matejoėaičio; Kauno guber. Ir pa
vieto. Skirsnemunės parapijos. Turiu 
labai svarbu reikalą. Jie patys ar k*© 
kitas teiksis duoti žlnę ant adreeo: 

Jo©. Pintoerričia,
Box 22, (Madison Co.) Merryrille, UI.

Reikalaujam* 20000 darbininku, ang
liakasiu, medžio darbininku, imat n i 
ninku, geležinkelio darbininku Callfor- 
nijoj, Washingtone, Oregon, Montana* 
Michfgan, Wisconsin ir Indiana val
stijose. Reikalaujame vedusiu ir ne
vedusiu. Algos vakarinėse valstijose 
po 860—8115 an mėnesio: nuvažiavi
mas pigus, štrafku nėra. Teipgi rei
kalaujame vyru Ir moterų prie visokiu 
darbu mieste Chicagoje Ir aplinkinėje. 
Reikalaujame fabrikuose, akmenų akai- 
dynėse, lentų plovyklose, H o teituose ir 
ant geležinkeliu. Algos augštos. At
sišaukite tuojau ypetiškai arba laišku 
indėdamas už 10c. markę už informa
cijos knygutę. Ateikite pas mane arba 
atsiųskite\už 2 c. stempą.

Immlgrants Information Bureau, 
128 8o. Clark 8t., Room 3, 

Chicago, III.

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dyto* prekė* yra už Amerikos ležinkelį nuo:

Chicago* į New Y orką...............................  >16.00
(, „ Bostoną........................................ 116.00
„ ,, Philadelphią................................$15.50
„ „ Balfimorę............................. 115.00
M „Montreal.....................................115.00

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

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

Ar gali kur nor* rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musif Šifkorčių prekės yra teip pigios 
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, 
daosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

A. OLSZEWSKĮ 
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III

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

daugiau 
kaip pa
tai męs

Pigiai pareMuoda les prieina ties ias- 
važiavtmo tn sena kraju ui prieinama 
preke buczerne ir groeeroe. lietuviu ap
gyvento] vietoj. Norint! apie tai dau
giau dasltinotl, teiksitės atstszauktt po 
num. 848 N. Paulina st Chicago, UI.

Parsiduoda labai pigiai U prieina- 
ties ligos groserne Ir bučerne lietuviu 
apgyvento] vietoj, ant 4612—5th Avė. 
Ataiėaukite in “Lietuvos” redakcija.

Pajieškau savo dvieju švogeriu, Ma- 
teušo ir Andriaus Valvodu, Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavieto, Migoneliu 
kaimo. Seniai gyvena Amerikoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žlnę
antadreeo:

Tamašauckas, <
Union City, Conn.

M flo 18 metij senumo, Pr*® ofiso 
darbo „Lietuvos” redakcijoje. 

. Turi būti gerų tėvų vaikas ir 
/mokėti angliškai ir lietuviškai ra 
'■Jti ir lenkišką kalbą' nors 4>tsk, 
P^Įinti. Gera vieta ir gera mo- 

geram vaikinui, ar merginai 
atsišaukia tik toką^ kurs yra

8U8IRINKIMA8.
Shenandoah, Pa. 23 kuopa Susivlen. 

Liet Amerikoj© laikys savo bertalnlnl 
susirinkimą. 7 d. balandžio (April), 
1907 m. P. WUkbson'o svetainėje, kam
pas E. Lloyd ir N. Main gatvių, 3-čią 
vai. po pietų. Sąnariai kaip ir norinti 
prisirašyti kviečiamo atsilankyti.

KOMITETAS.
Brooklyn. N. Y. 38-tos kuopo* 8. 

U A. atsibus susirinkimas nedėltoj 7d.
(April). 1907 m. 2te vai.

TMkattto visi sąnariai būtinai pribūti 
ant šio susirinkimo, aes . bus . daug

ju draugu prtairalytL

Pajieškau savo draugo, Antano Ma- 
honey. 4 metai atgal gyveno Joliet, 
IIL Turiu svarba reiksią pas ji. Jo 
tėvas mirė, o motina liko su 8 mažais 
kūdikiais. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žlnę ant adreso:

D. Ramanovrskis,
208 Midland Av^ JoHet, TU.

Pajieškau Veronikos Niuskaičiutės, 
Kauno gub., Panevėžiu pavieto, Krinči
no parapijos, Berčiūnu sodžiaus. Pe
reituose inetuose atvažiavo Chicagon. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adreso:

Anna Petrtnrsky,

AUKOS REVOLIUCIJOS REIKALAMS 
Iš Montreal, Canate ..

J. Sulis, J. Balsiančia, M. Mašntc- 
kas, J. Pusdiies, P- Gricius, po 
50c.; P. Lietuką*, 8. Mikalauciui*, J. 
Gružinskas, J. Slinkrirlčla. J. Cžpiaus- 
kas, J. Aleksandarič^, V. Mnksvitla, 
A Mašnicklenė, V. Optmsvičia, V. Ber- 
notnvičla, K. S ta u gailis. V. Naujoka*, 
V. Jusaiti*, A. KfiikMHs. V. Akuckaa, 
A. Skrlncka, J. ftkrinfllfa, M. Juškevi
čienė, A. dalčiun K*. Juškevičia, J. 
Guzą* po 25c; J. Matėsi*, 20c., A. Bal
tušį©, P. Bric1u*/y. sų^kevičia po 15c. 
P. Draugelis, jjpovy^alt:,. T. ±i:. 
ka©, J. Gtvls, P. 
panas, K.Bernoti 
J. Limonavičia, j/). SUugaaitienė, 
Plioplia, B. Klimavlėta, 8. Plioplia

Vtao 19.90. (tauta |9.7O.
C > OfJ

Planai parsiduoda ant lengvu iftmo 
kesčių. Dešimta lekcijų dykai su kiek
viena pianu. įninkamosios mažino* 
(fonografai) *1.00 ant sanvaltės. Rei
kalaujame lletuviiku agentu.

LouIs ,W. TOeller, 
3441 8o. Halsted 8t, Chicago, III.

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS
Su IStsrlmu kiekvieno angliško žodžio 

lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvėris: 
eight (eit) aštuonl; eye(ai) akis ir U. 174 
puslapių, su prisiunlimu
NAUJAS BUDAS l*SIMOKINIMO 
GRAŽIAI LIKTUVltKAi RĄŽYTI, 
be pagelbos mokintojaus, 24 puslapiai, 
su prisiunlimu 10c.

Pinigus reik siųsti •‘Money Orderiu” 
ant šio adreso:

P. MIKOLAINIS

PADARrn MONUS
iė 80*. Pinkus Mooe
JONAS ILGAŪDAS

10c.

įaltl*. P. Žilinc- 
Inckas, J. šnir- 

B J. Mockevičia,
O.
te

Ant Pardavimo.

ADRESAI 
CESTRALlSKU VIBŠIIIMKO 
SŪSIVIEHYJIMO UET. AMERIKOJE,

‘ X.' '2 '4 ' ' " ‘ ■
Pajieškau savo brolio, Stanislovo 

VnMlmu©, Kauno fub„ Raseinių povų 
Kunknju lištmo. ll metu kaip Ameri
koj©. Jt* pat* ar ka* kltaa taškai*

Parsiduoda pigiai geras dvieju 
augsstu naaste, pryszakys Ištaisytas

BROLIAI LIETUVIAI!
Pirkite fermoms žemę su miškais 

prie upiu Ir upeliu, ant krantu mažu 
ir didoku ežerėliu, su rojišku paveik
slu, čysčlauslu vandeniu ir pilnu viso
kiu veislių žuriu. Ta žemė vaisinga 
lietuviškiems Ir amerikoniškiems ja
vams ir daržovėms, labai gera žemė 
sodnams visokiu vaisiu. Turėdama 
žemė grynai Lietuvos išveisdy, gavo 
nuo ten gyvenančiu lietuviu vardą 
Nau> Lietuva. Užtai kviečiame visus 
lietuvius pirkti žemę farmesns Naujo
je Lietuvoje, kur galėsime susidėti ko
operatyviškai. Nereikės kautynėse ar 
ba fabrikuose dulkes ir durnus gerti 
ir be darbes bijotis. Parsiduoda 40 
takažančlu akru žemės hz pilsčius po 
40 akru ir daugiau. Prekė akro žemės 
nuo >5.00 iki 112.00. Parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. Gali pradėti iš
mokėti tu >10.00 ir likti joa aavlntnku. 
Per tą žemę eina 3 geėažinkeltaL 
Prie Mero ym portlnia IBiMMB- 
mė netoli nuo Chlcago< vakariniame 
kraite MIchlgnn'valstijos. Visi temis

Maskoliszkas Tiesu Ofisas
ir Viešas Notaras.

3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
Mm padarome visus legalisikus do

kumentus; uftvtrUnlmus, perdavimus 
pilnu tiesu, pardavimo kontraktus, ran
do* kontrakunTCleasus).

Mes atjlsaskoms pinigus ir paveldėta 
turtą senoje tėvynėj*.

Mes parūpiname puzportus nei m y 
noms, atvailuojanezioma į Amerika.

Mea praszailnam* visas bylas (pro- 
vos). Užkilusia* Uz jriežasU** t • stoji
mo kariumeoen Maskoltjoj*.
Visokius reikalus atliekame su 
vietiniu Mas kol įjos Konsolių.

D. JLABUNSKA8
810 Miivvaukeo Avc„ Booįįj> 208 
CHICAGO - - ILLINOIS

Vice-Prezta

KASOS SLOBĖJAI:

Sekretorius «■ R. J. D*«l|oaaiti*,

A. J. P ov i laika,

Jotm Vafflms.

• ru 3&-to» OtTĮM., T»
3 tvartas. Randa

U tegul kreipiasi pas mane ypatittni
- ___ L_ *. - Z">'

Knygiai = Paltaaaviėie
15 ■illtairy Si

2SM

as'LSiViss

‘ Fltchburg, Mas*. Pasimirė čionai Jo 
nas Piariakalls, Kauno gubernijos, Pa
nevėžio pavieOo, Vabalninku parapijos. 
Velioalškios sodžiau*. VeHonls sirgo 
2 metu. Per ilgą sirgimą liko be cen
to. užtai ant pakavojimo turėjome da
ryti ranklu. Surinkta . tapo velionio 
palaidoji mut iš Gardner, Mana >4115, 
iiCFttcteurg, .Masa 856.00. \ Viso 598. 
ir ii cntaL’•.Pakavojoaaelabftigražial 
s© dvejomis. miškinis. •' kas ''te-
rėtn Magiau dasltinoti apie velioni 4«-

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.



ffcl B T-V VA'

iL KLEIN,
S Ii- ........... .....

KAMPAS HALSTED
IR 14-tos GATVIŲ.

/

Dr. J.LKulis
Lietuviu Gydytoju ir Chirurgas 

3255 H.Hrtated ®L, Chicago, IU.
Gydo visokiu ilga* moterų,., vaiku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy 
do pasekmingai visokiu llmpanczlas 
u Žiliene jusles Ir paslaptingas vyru ligas 
Daro operacijas pasekmingai.

Lietuviu Dėklam*

Marija Dowiatt
Kauno gnb., Šiaulių p*v.

733 W. ICth STRIKT, CHICAGO, ILL.
Telefoną* Carai 1200, Teiefo.** Cinai 7002.
Teiefonnoli galima ii kiekvieno* o. p t lakos 

Gydo paeektuiugal v laukias ligas b* skirtumo.

I Musu sztoras yra didžiausias ant
8 “VVestSide”

Visai Dykai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje 
||| Bus nusiustas kožnam kuris 
III prisius Aavo tikra x arda, pra- III vafde. adresa ir pora markiu, iii Naudingas, reikalinga.* kož- III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA

Ig Mes užlaikome ir parduodame
|Visokius Tavorusį

teisingi aprašymai apie šovine 
300 visokiu kuni&zku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiazkin* 
pradžia, priežastį ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gydaneziu apa
ratu, R o bėriu i u daiktu, Magiszku 
Aparatu, Drukuojamu ir Raazo- 
mu Msscinu. Stereoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raižyk tuojau*.

Issklrpk tilta. l*.piid>k ir peislusk mum. o ui 
dvieju dienu Didžiau*!** LieturU.k*. Kalalluga*

HALSTED&I^STSj
KLEIN

Adrvoo*.............

Mietą, ir SUle

Vanta*

tu ri puikų, kaitų

NAUJIENA MOTYNOMVAR1COCELE 
HYDROCELE

Be j*kte »w*xuHa ė »tau4*Jta*»

lig yda a kiekvienų sergantį Varieooele, Striktura. teipgl užkrečiančio* kraujų utnuody- 
jimns, nusilpnėjimų nervų, Hydrocelj arba vyrų lytiško* liga*- Toki*, garsias ofertas tei
kiam* visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliohko* visokių daktarų b* pasekmė* Ir Išdarė 
savo pinigus dykai, vanlan pareĄyU j*g a| tart* v i* niūki ij būdų .t kurio pagelta a n! visad** 
Jus ligydysiu

Nemokėkite už neišgydymų. tiktai už Išgydymų.
Skaudėjimu, skilvio, kepenų M lakštų, nori labai aiiioenėjoains, llgydau galutinai.

FLAUČIAL

Sergantieji* dusuliu, bronchitu 
arba, džiev* išgydomi galutinai 
naujausi* mano metodą per įtrau
kimų O x a 11 a o gajų.

PRIVAT IŠKAS VYRU LIGAS.

Ai ligydau kiekvienų greitai ant 
visodo* ir didžiausioj paslapty}.

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimu, gimdo*. ttaodėjima* 
pečių baltljgę. pagal mano B>vto
rio. sutaisytu* vaistu, llgydau pa
sekto Ing įaustai.

KRAUJO UŽNUOOYJIBUS. 
ir odo* liga., paveisdaa: išbėri
mu., skaudulis*, plaukų nuslin
ktai u. irti.

KALBU LIETUVIŠKAI.

DR. L. E. ZINS, 247 W. ladisoa ir kampas Saugomom SL, CHKAGOJE.

F. P. Bradchulis
ATTOfaJEY t COUNSELOR at LAW 
Chamber oi fominerco Bldg., Room 709 
S. E. C*rn*r La Saite and Wasfiingtan Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPNONE NAIN 3642

Lieluvys advokates, baigęs mokslų 
jurisprudencijos čia Atr Jrikoj. Veda 
vtaokta* pscuLt, etriUžkas ir krimina- 
liakij. visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112S. Halsted SL, arti 31mos gatvės

John's Supply House
Pllsen Stati®®, Cblcago, III.

i GERIAUSIAS PRIETELIS
T**, kur* pagelbi nslalmSj; tat ar gali r**tl* *unta*n» nalalmS žmogui 

g kaip būti varginamu llgo*7

g
Tuom eelbetoium nuo visokių ligos kankynių — tilpnybių, yra Dr. CollIns 

New York Medical Institutas, net tų Institutu visuomene vadina gyvasties geibe.
a tojum ir geriausiu prieteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc Vilkių hw, ne ^ip kol^ 
ij kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur ncjstcnge iL 
H gydyt* tuos ir pagelbėjo. ... . .
K Kur mokslas, vienybft - ten yr galybė; per tai Inatitutaa, gydyme turi gene 
S pasekme, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti- 
K tute yra daugiau daktarų, rte kaip rokuojant visua, J krūvą, kurie šiam laikraštyje paganų 
E sinti. Vsistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo genausi, tai iš visos pasaulės 
M-yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausi^] 
S JI vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvainos ligos ir tampa perga- | 
H lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tsl nesiVargyk ligoms, neatidėliok!
Kad ne asablšfcai, tai aprašant ligų atailauk, o bu»l išgydytas nuo: Kataro, plaučių fmveikumo. dusulio, trumpaitiJf r®.

R kaut kvėpavimo, greito pailsi mopsui I? kepenų ir inkstų (kldnoy.) Iloos. ^Pepįljj,
H žarnų slogos Ir skaudėjimo viduriu, šonuose, tuštymuo,e Ir po krutino. Galvos sk.uoeiiaio, «va «u .mo i sp“Jfta 

bei kurtumo. Kraujo nočystumo, išbėrimo spuogais. Juodgalvėms ir parkoms, niežais. Akių i gosM tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po vIm kūnų smagonių, kaulus Ir gyslas bei sąnarius, tal nimo. Gelthges wsilpnėjiw 
H ant sveikatos Ir lytiškai <nejieguma-nemoila). Blogus sapnus ir sėklos subėgioto. Nuo Muzagystos su jostusioms pa- M sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviškumo, greito Ir didelio piktumo. Nuo lytiškų pMu užsikrečiamų dš slaptu) tisu — kokio los vardo ar skyriaus nebūtų, į trumpa laikų liekasi Išgydytos. Pūslės ligos, skausmingo ir tankaus šlapiai A mosL Patrūkimo Hemoroldų? ’N.m’legoHmo, sunkime koU ™kose. Ltakim.sl draugijos. MUiroJimo vaisiau,; ir kitų vistaį 
K •‘•pių M *yrų. kaip Ir motmrą: skausmingų Ir noroguliariškų mėnesiniu, neturėjimo andrapaniu kenkimo baltųjų ir kurtos lik K Ilgeii varginimui žmonių atsirandL Po Ittyrtmul, kad apsiima Išlydyti Ir duoda vartus, tai užtikrinta sveikata ir išgydymas, K| ’ Slaptybė švantal užlaikoma!

W Kad visokios ligos tampa Išgydytos, tai pats darbai už aava kalba Ir Iš d«ugybšs Išgydytų, paraii Ją H norą, noro koletą patalpinam padekavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt Batai ką Išgydyti kalba:
8d Qucd«tli»*0 Frof*»or.*u:in*titut*t
m Nor*d*ug d*kt*rų perleidau, bet jie tik mano lipų užtendino tagydant, nors ir peni* v*dit»**i. buk Hospitalis algų moks, tat
B n **voOfl»o peluota* v»l*t»dme, nuo ryto iki nk*ro namie j* tedl. I>t kaip į Jų* sh’bg atsidaviau, apniks b«ų. ir pn»,ųs'.aa tydnolmi 

*uvartoj*u. tai pnpnoK »kaudėjltn*s *trėno*e, nnko*e, kojote, pėėluoM* ir via* Hf*. karių buvau į<avf* per neiSmlntinn p^ielnimų. kaip 
yn apnlyt* Jus kojgoje „Vadovą* J Sveikatų” 140 puslapio. Dabar esu s veltas kaip niekad Mtiirp* ir dėkinųaa, už knygų, getų 
rudų, o labiausiai ui gera* gryna* gyduui**. CM.GALCNAS, Ika 114. Muilberry, K “ims

9 Mi*l*e Dr. Prafasariau Ir Spaclalietait
|jg Nor* f ielu* metu* prisikankinau teip labai standžia liga, bet kad Ja* įstengė** mane Bgydytl nuo to galvos tkaadėjimo, vidartų
81 ir gumbo <4limo, tankaus skausmingo ilaplalmosl ir boitųjųjtekėjuno. s* skaudijlmu kratinė* ir visuose sąnariuose. Nor* nraitlirfjM, kada

nor* iftgytl. ne* kuinas daktaras pagydų* apleido, nieko nepogelbedama*. Bei kaip į Jus garbingų Institutų atsiiaukiau ir neanUatestaM 
NA dėl mano sveikatos darbnvoti*. Ui Ui jau po *u»artojimo tų paskutinių gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai Ugijus; nž Ui 4i*om «iw*> 1^ t iu didele pmMkavon*. Tuos kelis žodžius nori*, kad pagarsintumėt į laik rėžt į, kad reikalaujanti žinotų, kur tikrų pagelbų sveikatai 
M galinau. Mrs P. BOSELIENE. IteėNicoliet Avė., Mlamapoli*, Mina.J Dauggaling** Dr. Coflin* M*d. It»*1.!

Kaip pirmiau sRiindsiausi per ilgo* varg.: miu*: sunkaus kvėpavimo ir skandėjitno tonoooe, kratinė}, skrepllavimo ir vaikVlojanėių 
|W dioglių po visų kūnų. Ui per Jus storonų ir geras gyduoles, kurias suteikėt, likausi jau iigdyUs. Non ii pradžius vartojant gyduole* 
M jaučiaus savyje kaip Mvoiiueljų, bet toliaus Via Ir via darėsi geriau, o dabar pasilikau pilnai sveika* ir laimingas, ne* lig* neatsln*nRW 
W daugiau; ni Ui labai dėtavojn Buflau iiminUngal padaru*, kad ii kart prte Jūsų buliau kreiptasis, ne kaip pr«e tų. kų S bei ė paveikslai* 

giriasi: netrukus gal ir 9 psuijgirs, o Ii viso tik vMno* Daktaras yn. Data* tik persitikvtnau, tamD r. M. C. Cotiin* M. 1. yn geriausia*Ni prteteiia ir gelbėtoja* gyvasties. . J. ŽEMANTACCKAS, 2U Pint 8L, Jeney City, N. J.

Pirmiau dirbt

OLE
Revolh
Nekart 

Li ba*1' 
Li ir 1 
brog^i ig 
kuni4- 
Lrovokut 
bartijų 
ĮUOB Pr^ 
Lntautu 
ka* 
hejie vii

Rautai kur tu begi?
Nugi pu Petre 

Sulaki, nes labai 1L

kino kosu
lys, nerviž- 
kumaa, atei
nu nuailp- 
nėjimu nuo

nuo ilgo lai

$6.50

Vlmutinia pareitai** 
p*t*-»up*nt( topaajr. Yi 
kuri* *um*atn* ir xjrn<

antikų, cigarus nei 
Ii Havanos, otėsigž- 
fui gauni imogus 

pulku užkandį kiekvienų dienų, tai įau 
negaliu ilgiau su tataisia kalteli. Lik 
sveikas, tunu bkubinus Prie to jis turi 
paikių salę ves taverna mitingam* Ir pa
klauso kiek v lepo, o ypač ui vertAjųsusi- 
kalteti angliUcak Ateikite pa» mane, o 
ai jums patarneasia ni dykų visokiuoee 
reikaluose ir pievose Al valiavę Iš kitij 
miestų gali gautaprimųių nakvynę.

mingei liko
ei išgydytas.

SL Bekeles,
Box 335, Pructor, Vt.

J. ŽEMAJiTAUCKAS, 2U First SL, Jeney City, N. J,

Išgydytas nuo 
reumatizmo, 
dyspepaijos, 
kataro, gal
vos skaudė
jimo ir svai
gimo; per 
kitus buvo 
pri patintas 

_ neiš-gydomu, 
“ Dr.Čollina

Institutu 
į trumpa lai
ka iigydė.

„Vadovas | Sveikatą**
Tas institutas m tik yra gelbėtojom sveikatos Ir pna- 

stios, bei kad yra g«rleu>l«i prlatotlu žmonių, tai 
išdavė Ubai naudingų daktariškų knygų „Vadovas| Svei- 
ketų”, miri‘200 didelių lapų didžio. Kuris tų knygų 
perskaityt, m tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų 
apsigint, bet ir kitus galės pamokyt. Toj knygoj taip- 
pat yra plačsal aprašyta, apie vyrų Ir moterų lytiškų gy. 
vėsimą Ir tL, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tų

kuris alsių* 10 centų įtampomis ui atsiuntimų Ir savo 
adresų. Vlalama Dovanai! Box 116 Grampi&n, Pa.

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

Ameriką ir kitas dalis svieto.

Kadai 
iuko d a 
Įo sieki;

[lausyDū 
rajai d 
lirink’. i-

laujus 
jai uau 
iesne <1 
ir Stol 
jie pab 
kyino

i -
Inos h u 
kaip ji 
I Iždo 
pumai 
pigi jc 
i - 
bteriu i 
nardo i 
pesui i 
jašto 
[eenio 
kaityi 
)ritek 
nui at

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

Dr. E. C. COLLINS NEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadway) NEW YORK, N. Y

Brlšmlmo valandos kasdiena: Nuo 10 iki S vai. p* pietų. Vakarais: Utamteka, Seredojt, Ketverge ir Pėtnyčipje 
nuo 7 Iki 8 vai. šventom* dienoms: Nuo 10 vaL ryto iki 1 vai. po pietų.

sust.'ibdyl kad* nori. Dlrno. laik 
palikt kūdiky k>tHiv> Ir atlikt

aulotaaUaika arta

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

gauti prosą apalruoastl. 
jaus užorderinok pata-sc 
parduodu ui numažinta 
m* prisiųsti per **prv*o oru* p*ciu> **on*y < 
ry. arba rvgistr*rotojo gromatojr. lukirpk salt* 
apsanintma kad turviuni *drr*«. ne* neilgai r k*. 
Rūsy k sseodten prlsiusdama* mokesty.

F. A. SYMKEWICZ
1140 80. OAKLEY AVĖ.

CHICAGO. ILL.

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

Priėmimo valandos! Nuo 10 iki 12 vai. ryto; aso 7 Iki O vaL vakare. 
Ofisas VteurmtostyJ: Room 900 RoIIosmo Biri Id i ag, 100 •«. Mteto StrssL

OFISAS KLINIKOS IR LIGONBUCZIO LIEKASI TAS PATS

Nerviški Vyrai
Nuorašas brangaus racapto prisiunčiamas vi
siems vyrams, reikalaujantiems pagalbos. Ne 

C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
Perskaityk visų apskelbimų.

Šitas nėyU vyrams, kenčiantiems nuo sunal- 
’kintos sveikatos kaipo pasekmė* jaunyste* išdy
kumų Ir benuosalkumų. Klausyk mano rodo*. 
Perstok darg* mėgiuimn* tu ‘'dovaniniai* gydy
mais”. elektriškais diržai*. ‘VpecijalHtai*", pa
tentuotomis gyduolėmis ir kitokiai* niekai*. Jeigu 
nuoiaUi vartosi gyduole*, tai jo* gali greitai suga
dinti gromulioJima, užnuodiuti organizmą ir pada
ryti ligų negydomų. ’ ’

Daugelį metų buvan nervišku, nusilpusiu, ae- Į 
- jlegiu o norėdamas atgauti pražudytų sveitatų, 1 

mėginau visokius gydymo budus, vienok veltui. ; 
Galų-gaio važiavau Euro pa n ir pradėjau gydvti* : 
pa* garsų gydytojų: jo gydymo metodą man* visi-1 
Bkal išgydė. Receptų vaistų, *u kuriai* gydytoja* I 
Dane išgydė, turiu saro auosavybėje. o kadangi I 
gerai žinau, kaip lunku Išsigydyti nuo tokių ligų • 
tai noaptendžiaa recepto nuorašų ir kitiems •>- 
teikti, kurie kenčia nuo tų pat ligų. F 
atsišauks, tam pasiųsiu nuorašų to recepto užd- 
rytame laiške ir reikalinga* infprmacijas dykai

Vyrai visose vietose Uos šalie* ken'e vienu a. 
kitu budu noo »ymptomn. paeinančių nuo persi 
dirbimo, jaunystos ildykumų. neišiulntinguuiu 
benuosaikumų, nerviškumų, netekimų v y nik u- 

. mo, blogo* atmintie*, nejiego*, neturėjimo imlu 
£ijo*. nupuolimo, g^dųyrumo. skaudėjimų nage 
roję, abelno nusilpimo Ir tt, pasinaudojo i*, man. 
paaiulijMno, ir ai apturėjau šimtu* laiškų nuo vy 
Tų. jaunu ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuose 
Jie praneša, kad likosi teip jau išgydytai* kaip Ir 
U. Recepte prirašom >* gyduolė* turi būti grynos 
ftuo vi*ų nuodų, vienok receptas teip parašytas 
kad jį gali išpildyti kiekvienoj geroj iptiekoL / ' 
nieko nesiunčia CO D. ir neturtą Jokio išmhlo L. 
gauti iš jus pinigu* arta tam* parduoti gyduoles 
kurių ju* vlsiikai nereikalaujate, ir jeigu'tatuiit; 
atrasi mane neteisinga kokiame nori dalyke, ta 
gali mane viešai apskelbti šitame laikraityje.

Šitas apskelbimas gal nebus daugina litam* 
laikraityje, užtai rašvk šiądien ir gauk nuori L 
recepto ir reikalingas Infonnarijas dvkat kuogryį 
tikusiai. Taipgi pranešiu tamist* 1, kaip aš galiu 
daryt i. tokį paaiubjfmų be jokios nuotrotos. Adr.:

C. Beatson, P. H. Box 655, Chicago
Kozminsky & Yondorf,

73 Dearborn Street.

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

Lietusiai, nesidnokite **ve apgaodinfti visokiem* profesoriams snecijaltatam* ir 
lundaktariasjM. pa* kuriuo* tik pinigo* MkiSate, • sveikatos ir teisingo* rodo* negaunate. 
Jei *ergi koki* liga, eile na* Dr. A GluiCunų, ji* duoe teisingų r^dį dykai ir posaky*, 
ar galima Ugydyti ir kaip ligai gydymas trauksi*.

Dr A. L. GraUuna* ne* u vadžiojo dar jokio ligonio ir ii pirmo pamatymo paeako. ar 
ligosi* yra Mgydomas. m o*v kurį apsiima legydyti, Tigydo greitai ir ui maių užmokestį.

Ui sužeistus visada užstoja ir kor>ipnnijų agentai nesuperka manę* BuitolsUrtn* 
prie darbo, karų, geležinkelių ir tt., *utaikia greitų pagelbų ir rodų, o sužeistieji*, kiaušų 
Dr. Graičuno rodo*, gavo visad* gerų *tl y ginimų.

Gydo vitokiat Ug<u ir tkirtumu; Virinai, MoterUJuu ir figa*.
Valatulot priėmimo lipoiUų katdien ir ntOiliomt: Nuo t rpto iki M v«l. takojo.

Telefonas 73*9 Yard*.

VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas kataliogas, katram* yra Įimtai visokių 

daiktų, paveikslėlis! Ir jų prokis kaip tai:
±.'odų, laikrodėlių, lonciugėlių, lakotų, špilkų, gotikų, laikro- 
dtių, britvų, armonikų, konoertinkų, klomotų, akripkų, bub- 
nolių, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, 
drukuojamų mailnolių, kišeninių liampų, knygų Irti.

Kas pas mene. Lietuviai nesiduokit Išnaudoti visokiem apgavikam, 
kurie po yvairtora firmų vardai* danksto*! ir apgaudinėja viMJtnfnia. 
Reikalaujanti viriui mlnttų daiktų, visados kreipkite* pa* M J. DAMI
JONAITĮ paduodami savo pilnų adresų o gausite K ATALIOGĄ DOVA
NAI ir busit aprūpinti gerai* • teisingai* daiktai*.

Vienatini lietuviška prekyst* Amerikoj*, kurį
Išsiunčia visokius daiktu* apstaluojant per laišku*, j vl*us Amerikos 
Ir Ca n ado* miestus Irkalmšllus, per paštų arba *xpr**sų. Adresas:

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

Ant n Akmena 
Railroad 

Laikrodėlis

*»<>Ja». dvigubi *]

vieoonantn. Atmink kad ui

Excelsior Watch Co
M>0 Central Bank Bldg., Chicago

OFFISAS—Kampai 31-mot Ir 
South Hahtid Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIR82UI APTIEKOS

Traukia dantis b k jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 

nori. Darba gvarantuoja. ::

::UNI-VER-8AL GYDUOLES::
Visi žmonės uėsiiiM mums ir musų 

gyduolėms, kurie™duodame teisin
giausių rodą per iaiškadykai.

Kaip'išsigydyti Rupttira, Akių ligų, 
Galvos ligų, Blhtaimąp aukų ir Pliki
mų. Pučkua. Samlės įdegimų, Didervl- 
net, Niežus ir >ruaą Gyduo
lės šuo danių geriau s i amu i 30c. Nuo kė
lų užtrinų tik 10*i Męs turime apie pu
sę milijono laiškų sui padėkavonėtnis 
nuo žmonių visokių tarnysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNBZA CO., 
996-098 Broadwey. Broeklyn, N.Y.

Išlydyti paproiįfiti pas barzdaskutį.

Hamburt-iPagnetic 
Britva.

llritva neturi jokių mlnkitų n« kietų vietų. M- 
rapi lygi ir gers. Tekinta pagal Hsmborg meto- 
'* gorinusios ant svieto Užgrūdinta paslaptiniu 
liNctrllku procesu, kuri* Mgrudln* lygiai visa* 
ritvo* dalia, uitai yra lygiai kieta visose vieta**. 

Faigi. aimenys Hambtug-Magnetio britvo* yru 
virta*, kieto* ir laukio*. Afnoenv* nlekadanefui- 

t* ir nepasidaro neh Klo*n* gaiandant brttva. Pu
stymas retkartiai* tereikslinga*. r

Skutimas su Hamburg Nagnetic brttva yra sma- 
: ohžrurgiikn oper*<-lja. Jeigu tamist*

i r ikrai tamist* nuo to Ūgyd v*» ~ Mitoo*uo tair*y- 
—ųnuo to paprtKio niekada daugiau į Ji neiprasl.

fMaburg Magnetlc brttva uiganMi* tetniatavi- 
? irdaredyti/At-

..... . f“- r~k*

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

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
III nesuau?ia *r szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, 1 
I i B skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen- d 
III dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia 1 
III Pe<i’nKa» nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio iss- į 
III reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdi- j 
K I I sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir 
i I I teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE fl
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta- 
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi 1 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbA j 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar* 
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu* I

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. į
Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfili, 
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU 
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jau- : 
nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, 4 
tankus susikuepinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pas»- 
rodavik su mum pakol da ne per vėlu. j

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.l
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kjpriu priima ligonius: nuo 1* j 

. ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienos^!
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE!
161 West Hadison St. iuYMABUT<mAmBuiLDiNGChic&^Og^ttl

lint a

Ta 
d a ; > 
r;;n< 
L<-į a

Ra 
pu r>t 
ji ze 
arba 
ant ) 
ant t 
m< >jj 
nes t 
išdn 
va i k 
I‘tl - 
jos 
f ■

I SVI-
I peri

bet
I
Nl'

8

L ViR

vie 
čia 
Ui e

tie.

me


	1907-04-05-Lietuva-00106
	1907-04-05-Lietuva-00107
	1907-04-05-Lietuva-00108
	1907-04-05-Lietuva-00109
	1907-04-05-Lietuva-00110
	1907-04-05-Lietuva-00111
	1907-04-05-Lietuva-00112
	1907-04-05-Lietuva-00113
	1907-04-05-Lietuva-00114

