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' POLITIŠKOS ŽINIOS, i
Atbalsiai žemes drebėji- j 

mų.
Aukos sušelpimui nuken

tėjusių nuo žemės drebėjimų j 
Californijoj plaukia dar vis 
iš visų Amerikos kraštų ir iš ‘ 
užrubežių. Japonijos cieco- < 
rius, sušelpimui neturinčių 
pastogės San Francisco gy- 
ventojųjš savo kišeniaus da
vė 100000 dol..

Atmetimas svetimų kraštų 1 
pagelbos, ką padarė bekarš- 
čiuodamas prezidentas Roose- 
velt, nepasiklausęs nukentė
jusių, ■ jį patį apjuokino. 
Laikraščiai juokus daro, jie 
sako: kada svetimų kraštų 
valdonai ir parlamentai už- 
gyrė vestuvių dovanas tekan
čiai prezidento Roose velto
dukterei, tai doras preziden
tas tylėjo; dabar gi, kada 
reikia'pinigų sušelpimui šim
tų tūkstančių vargą ir alkį 
kenčiančių žmonių, tas pats 
Amerikos prezidentas sako, 
kad apsieis be kitų kraštų 
pagelbos. Laimė vargą ken
čiančių žmonių, kad prezi
dentas Roosevelt neturi to
kios galybės kaip Maskolijos 
caras. Amerikos preziden
tas neturi galės uždrausti nė

■ kitų kraštų žmonėms dėti pi
nigus sušelpimui nukentėju
sių nuo žemės drebėjimų, ne
gali teipgi nukentėjusiems ir 
juos šelpiantiems komite
tams uždrausti priiminėti au
kas iš kitur ateinančias. Ro
osevelt ir jo ministeriai gali

• neprijinti tik pats iš svetur 
ateinančių aukų, bet kiti 
kraštai, norinti aukauti, gali 
apsieiti be tarpinirikystės 
prezidento. Jie juk turi net 
pačiame San Francisce savo 
konsulius, jiems gali siųsti 
pinigus, o tie gali juos arba 
dalinti terp vargą kenčian
čių, arba perduoti vietiniam

• šelpimo nelaimingų komite
tui. Svetimi kraštai teip ir 
daro. Juk terp nukentėju
sių mieste San Francisco yra 
ir ukėeai- kitų kraštų, kiek
vieno svetimo krašto konsu- 
lius rūpinasi apie savo ūkė- 
sus ir juos šelpia. Uždrau
sti jiems tą daryti neturi tie
sos nė Roosevelt, nė jo mini
steriai, kadangi svetimi kon- 
suliai savo darbuose visai ne
priguli nuo valdžios kito kra
što.

Kongresas sušelpimui nu
kentėjusių mieste San Fran
cisco paskyrė 2Į milijono do- 
liarių, bet iš tų pinigų šel
piantis nukentėjusius vieti
nis komitetas gavo iš viso tik 
300000 dol.. Kitus pasilai
kė karės ministeria ir perka 
maisto produktus nuo rando 
kontraktierių ir gal moka 
brangiau, negu reikia. Taigi 
mat karės ministeris bando 
elgtiesi panašiai, kaip elgiasi 
Maskolijos administratoriai 
— stengiasi su svetimoms do
vanoms pasirekliamuoti, pa
sigirti.

Su atstatymu žemės drebė
jimo išgriauto miesto San 
Francisco neina teip lengvai, 
kaip iš pradžių tikėjo. At
statyti miestą toj pačioj vie
toj reikia mažiausiai 200 mi
lijonų doliąrių. Komitetas 
besirūpinantis apie atstatymą 
miesto neturi tiek pinigų ir 
jam piniguočiai nenori tiek 
skolinti. . Kapitalistai reika

lauja, kad miestas pats pa
skolą užtrauktų, bet miesto 
skolos ir. Jeįp nemažos. Po 
paskutiniu žemės drebėjimų

daugelis didžturčių nenorės, < 
be abejonės, tokiame mieste 
gyventi, kur vėl kada netikė- i 
tai gali ateiti nauji žemės 
drebėjimai. Didžturčiai la- ; 
bai mat savo gyvastį brangi
na, laimę gyvastį aukauti 
pral obeliai palieka neturtin
giems, ypač darbininkams. 
Toki mat jie geradėjai žmo
nijos.

Maskolija.
Artinasi laikas paskirtas 

susirinkimui garsios viešpa
tystės durnos. Didesnę dalį 
durnos atstovų jau išrinko. 
Išrinko juos jau ir iš Lietu
vos, išėmus Suvalkų guberni- 1 
jos. Didelė dauguma tų at
stovų nepriguli prie rando 
draugų. Kauno gubernijoj 
lietuvių demokratų ir krikš
čionių demokratų išrinko 
penkis. Iš viso, be Suvalkų 
gubernijos, durnoj lietuvių 
bus daugiau negu iš pradžių 
galima buvo tikšti. Net ran
das manė, kad lietuvių du
rnoj bus šeši, bet ‘dabar jau 
jų išrinkta 12; Suvąlkų gu
bernijoj gal pereis dar du, 
tai durnoj butų jau 14 lietu
vių, bet gal dar pereiti ir ki
tur gyvenantis koks lietuvis. 
Lietuvoj lenkams tik nepasi
sekė ir tas juos labai suerzi
no. Jie apkaltina savo va
dovus, išmetinėja jiems, kad 
nemokėjo,kaip reikia,agituo
ti. Bet čia, turbut, ne sto
kos agitacijos kaltė, bet viso 
lenkų pasielgimo. Lietuvoj 
gyvenanti lenkai, teipgi len
kiški laikraščiai gana tankiai 
be pamato niekindami lietu
vius, ant jų užsitikėjimo ne
užsipelnė.... Todėl lietuviai 
lenkų nerinko. Kaip ko
kiose vietose lietuviai padarė 
sutartį su žydais ir su masko
liais, su tais ėjo išvien, kad 
nedaleisti išrinkimo lenkų 
kandidato. Vaikyti rinkė
jų, kaip daro lenkai su rusi- 
nais Galicijoj, Lietuvoj nebu
vo galima, kadangi čia val
džia ne ponų lenkų rankose. 
Be žmonių pritarimo lenkai 
negali savo kandidatų išrink
ti, kadAngi Lietuvoj lenkų 
mažai, o žmonės lenkams * ne
tiki, supratimas jų mat jau 
ne teip menkas, kaip lenkams 
rodėsi. Tą galėjo matyti ne
vieni lenkai, bet ir pats caro 
randas, kadangi lietuviai ne
rinko nė rando brukamų 
kandidatų, bet vien savo 
kandidatus.

Randas užrubežių laikraš
čiuose garsina, buk Maskoli
joj žmonės net kelis kartus 
uždengė savo pasiūlymais 
rando paskolą. Ar ištikro 
teip buvo, sunku žinoti. Ži
nia vienok, kad bent Austri
joj bankieriai gavo daugiau 
pasiūlymų negu reikėjo, 
nors daugumas Austrijos 
bankięrių, paėmusių išleidi
mą paskolos Austrijoj, buvo 
žydai, o žydai Maskolijoj 
daugiausiai kenčia. Slavų 
gabenančių pinigus carui bu
vo labai mažai. Kaip ėjo 
užsirašymai Prancūzijoj, kur 
turi būti paleista didesnė pa
skolos dalis, nežinia. Angli
joj užsirašančių buvo mažai, 
bet ar pasiūlymų užteko už
dengimui ant Anglijos puo- 

! lančios paskolos dalies, teip
gi nežinia.

Pirma laikraščiai garsino, 
buk dienoje atidarymo du
rnos caras pribus į Peterbur
gą ir pats atidarys durnos su
sirinkimą. Dabar gi rašo, 
kad pats dambą neatidarys, 
bet priims žieminiame rūme

durnos sąnarius ir nuo jų pri
ims prisiegų. Bet tų savo pa
žadėjimų gal dar sulaužyti. 
Mat caras labiau bijosi savo 
pavaldinių negu tie pavaldi
niai caro. Laikai, kada žmo
nės prieš carų drebėjo, jau 
perėjo, dabar yra jau atbu
lai: ne žmonės bijosi caro, 
bet caras žmonių. Juk tik dėl 
baimės, kad jo pavaldiniai ką 
blogo nepadarytų, jau treti 
metai caras slepiasi Carska- 
me Sele po globa skaitlingos 
kariumenės ir iš čia nedry- 
sta niekur iškeliauti.

Užrubežių laikraščiai pa
garsino, buk ateinantį rude
nį caras Darmstadte, tėvy- 
škėj savo pačios, ketina susi- 
važiuoti su Vokietijos cieco- 
riu, ir su Anglijos karalių. 
Gal jis tiki, kad durna išnai- 
kys netvarkų, biurokratijos 
pagimdytų, o jei tas ne
pasisektų, gal netiki, kad ga
lėtų Maskolijoj pasilikti, to
dėl nori iškeliauti į pačios tė
viškę. Bet bu pabėgusiu ca
ru nesiskubintų susi važinėti 
nė Anglijos karalius, nė Vo
kietijos ciecorius. Iki rude
niui Maskolijoj gal dar daug 
būti atmainų ir tai tokių, 
kokių caras gal nelaukia.

Besistengimai nežudyti 
žvėriškesniuosius caro tar
nus vis pasitaiko Maskolijoj. 
Peterburge bandyta nužudy
ti viršininkų gvardijos Berne- 
novo regimento, pulkinin
kų Minų. Pas jį atėjo pasi
rėdęs oficieru revoliucijonie- 
rius, bet kada norėjo 
traukti revolverį, šoko 
jo pulkininko tarnai ir 
mė ginklų. Užpuolikų 
mė, bet kas jis yra, valdžiai 
nepasisekė iškvošti. Lenki
joj, mieste Cbolme, Lublino 
gubernijoj, likosi ant gatvės 
nudurtas žandarų pulkinin
kas Pūgai, • Runą jo. rado 
ant gatvės, bet užmušėjų ne
pasisekė x surasti. Odesoj,
važiuojant pas jeneral guber
natorių miesto policijos vir
šininkui, nesugautas revoliu- 
cijonierius metė į vežimų 
bombų. Eipliozijos, polici
jos viršininkas ir jo adjutan
tas likosi sudraskyti. Toj 
pačioj Odesoj, 18 metų mer
gina, PoltaviČenko, , metė 
bombų į vežimų, kuriame va
žiavo policijos viršininko pa- 
gelbininkas, bet expliozija 
caro tarno neužgavo. Polici- 
stas su kardu kirto per galvų 
ir mirtinai sužeidė metusių 
bombų merginų. Czenstocho- 
we teipgi bandyta užmušti 
policijos perdėtinį, bet ir čia 
nepasisekė.

''Laikraščiai vėl garsina ži
nias, buk pagarsėjęs popas 
Gapon likosi nužudytas revo- 
liucijoniėrių, kadangi buk 
jie persitikrino, kad popas 
caro randui norėjo už pini
gus išduoti revoliucijonierių 
paslaptis.

Užrubežių laikraščiai, neži
nia jau kelintų kartų, garsi
na žinias, buk Witte vėl 
kreipėsi prie, caro su prašy
mu, kad paliuosuotų jį nuo 
urėdo ministerių perdėtinio. 
Rodosi Wittei pirma tų rei
kėjo padaryti, o gal Maskoli- 
jos žmonės ’butų išvengę 

, kraujo praliejimų ir biaurių 
rando parengtų žmonių sker
dynių.. Witte, eidamas iš- 

, vien su reakcijonieriu Dur- 
novo, daug daugiau savo 
veidmainiavimais padarė Ma
skoliai blogo negu gero. 
Laikraščiai mano, kad caras 
ministerių perdėtlniu paskirs 

4 garsų žvėrį' Dnrnovo, kurte/

išsi- 
ant 
atš
aus-

TV"" z . ■ 
be abejonės, vteuĄbi 
mus durnos sąnarių 
padaryti stabdytų. Bet tą
syk re voliuci jin Sįdvaaiaf ap
imtų visus MasfrolijoB Žmo
nes, jie sukiltų ir ; sukilimo 
nė Trepov, nė Durnovo neį
stengtų suvaldyti. ; < + 

; » i '
Vakarinė Europa.

1 d. gegužio ypač Prancū
zijoj laukė darbininkų revo
liucijos. Čia mat nuo tūlo 
laiko traukiasi kalpąkasių 
štraikai; paskui štraikai išsi
platino ant klįokjų užsiėmi
mu darbininkų. J Štfkikuo- 
janti pakvietė prisidėt! mie
stų ir rando urėdninkus. 1 
d. gegužio mieste Lena, pa
garsėjusiame iš nelaimia an
glių kastynėse, kur žuvo su 
viršum tūkstantis darbinin
kų, girdėt buvo dinamito ex- 
pliozijos, bet kad gatves sau
gojo kariumenė, antr gatvių 
žmonių neleidot tai nežinia, 
ar tos expliozijos daug blogo 
pridirbo.

Į visus miestus, kur dau
giau yra darbininkų, sutrau
kė kariumenę. , Paryžiuj po
licijos viršininkas išleido at
sišaukimą į gyventbjus, ku
rių prašo 
be tikro 
geriau namieje*jėdėti. Ma
tyt, Paryžiuj laukė, susirė
mimų darbininkų tų kariu- 
mepe. Prieš tą^dieną suare
štavo v|ąQkiuo8Ut PAįncuzijos 
miestuose daug dafbinlnkų 
vadovu., Kituose miestuose 
policija darbiūdįkų Mamuose 
darė kratas, jėigt galėjo — 
atipinė j o ginklus.
" Iš , darbininkų neramųtno 
naudojasi rando priešai —• 
monaroh tetai, taigi šalinin
kai monarchijos ^Prancūzijoj 
ir pykstanti Anlj rando už pri
žiūrėjimą bažnyčių, klerika
lai. Jie gal dar labiau revo
liucijos Prancūzijoj geidžia 
negu darbininkai.

Laukė 1 d. gegužio, jeigu 
jau ne maištų, Xa| bent svar
bių darbininkų dpmonstraci* 

i jų Vokietijoj, Austrijoj ir 
Italijoj, teipgį Ispanijoj. Vi
sur randai traukė kariume
nę į miestus,.^ur tik yra 
daugiau darbinftikų. Visur 
mat Europos viešpatysčių su
rėdyme reikalingi tįsoki pa- 

- gerinimai, o jų labiausiai ir 
i drąsiausiai reikalauja darbi

ninkai. Todėl tąl randai ir 
bijosi darbininkų demonstra
cijų dienoje svarbiausios jų 
šventės, 1 ge

•M D CUL88 MATTU.

:engi- 
gero

šio neiti 
r gatvių,

1S LIETUVOS.
Iš VilnlMS.

Vilniuje pačtui prisakyta 
visus ateinančius revoliucijo- 
nieriškus raštui Mušti žanda
rų nžveizdai, neatiduoti ad* 
resantams, . į

Vilniuje suitfeštųvo redak-

čio viršininkas prisakė mokyj 
klų direktoriams priiminėti 
už mokytojus Lietuvoj ir liu
teronus; apie katalikus jo 
prisakyme nieko nepaminė- , 
ta. '

Vilniaus kriminališkas sū
dąs nusprendė ant 8 mėnesių 
kalėjimu Kuznecovą už plati
nimą uždraustų raštų terp 
kareivių; už tokį jau nusidė- ( 
jimą nusprendė Aleksandrą 
Drake ant metų kalėjimo.

1 d. balandžio, Vilniuje, 
pulkas policistų ir žandarų 
atėjo į turkiškąją duonkepę 
ir krėtė kišenine atėjusių 
duoną pirkti. Pas ką rado 
kokį nors nužvelgtiną raštą, 
tuos areštavo ir darė paskui 
kratas jų namuose.

Vilniaus sūdąs, už patalpi
nimą darbininkų manifesto, 
nusprendė redaktorius laik
raščio „Novaja Zaria”: 
Schlossbergą ant metų kalė
jimo, o Beskiną ant dviejų 
san vaiČių.

Iki 14 d. kovo šių metų, 
Vilniaus mieste buvo išviso 
205^514 gyventojų, kurių 
tarpe katalikų — 54,586, ru
sų — 39,115, žydų — 103,- 
514, liuteronų — 4,251, kal
vinistų — 489, mahometonų 
— 615, sentikių — 1,291 ir 
kitų tikėjimų —- 1,703 ypa- 
‘’j- : '

. J. Jablonskis pradėjo iš- 
guldinėti lietuvių kalbą I-je 
(Vilniaus vyrų gimnazijoje ir 
Hje Vilniaus gimnazijoje.

Atstovų rinkimai Lietu
voj.

Lenkiški laikraščiai prane
ša apie nepasisekimus lenkų 
renkant galutinai atstovus į 
viešpatystės dūmą. . Lenkai 
tikėjosi, kad žmonės Lietu
voj rinks vien lenkų pasta
tytus kandidatus, bet išpuo
lė kitaip: visose vakarinėse 
gubernijose, taigi kraštuose 
seniau prigulėjusiuose prie 
Lenkijos, išrinko tik 3 len
kus. ’ Lietuvių išrinko: 6 
kandidatus demokratų parti
jos ir tiek jau krikščioniškų 
demokratų, taigi išviso 12 
lietuvių atstovų. Kauno gu
bernijoj išrinko du lenkų 
kandidatu: advokatą Milovi- 
čą ir ko. Jarulaitį (matyt — 

’ lietuvį, bet gal lenkų tarną).
Ūkininkai išrinko: Lauriną 
Sepą, Kubilį, Sabai į. Gar
dino gub. kaip skundžiasi 
lenkai, lietuviai susitarė su 

’ baltgudžiais ir nė vienas len
kų kandidatas neperėjo: 
Gardino gubernijoj išrinko 
vieną lietuvį. Lenkai sako, 
jog lietuvių kandidatai visi 
lietuviai separatistai, neno
rinti laikytiesi vienybėj su 
lenkais.

Iš Senapilės pav., Buv. g..
(Ištrauka iš laiško).

.Naujienos pas mus liūd
nos. Visoj viešpatystėj bai
sus sumišimai ir prispaudi
mas. Ašaros ir dejavimai. 
Randas žmonis spaudžia ir 
skaudžiai baudžia. Atsiun
tė kazokus už nemokėtus mo
kesčius, o tie, kaip žvėrys 
plėšia žmonių turtus, plaka 
su kančiais, pinigus atima; 
žmonis gaudo ir varo į kalė
jimus. Daug vyrų nuspren
dė ant kelių metų ištrėmimo. 
Daugelį sušaudė, o dar dau
giau kančiais užplakė kazo
kai. Du v.s žino, kas toliau 
bus.

Užstojo jau pavasaris,

Iš Kauno gub..
Valsčių susirinkime Telšių 

pav., išrinko rinkėjais durnos 
atstovų: Karstbrutį iš Kum- 
)ikų ir Antanų Pavlikų teip

gi iš Kumpikų.
Valsčiai Šiaulių pav. ištin

to: K. Balčiūnų iš Ragaičių, 
Ant. Buitų iš Žagarės, L. Lo* 
)ų iš Dvarėliškių, Jonų Straz- 
dovskį iš Revicų, Pranų Ču- 
vinskį iš Urvikų, Stan. Jur
gaitį iš Berturių.

Iš Krakinavo vals., Pa
nevėžio pav..

Sodiečiai, išrinkę įgalioti
niais nuo valsčiaus rinki
mams dumon du vyru, Anta
nų Mickų ir Petrų Kadzį, įda
vė jiems sekančius savo rei
kalavimus, kuriuos tuodu į- 
galiotiniu, patekę dumon, 
turi apreikšti: <

1) Pilna tikėjimo liuosybė.
2) Duoti lygias tiesas Ru

sijos pavaldiniams, neski
riant tautos, luomo, ir tikėji
mo.

3) Panaikinti musų krašte 
žemiečių viršininkus, ir įve
sti visuotinų teismų visiems 
valsčiuje gyvenantiems, kaip 
sodiečiams teip ir dvarpo
niams.

4) Kad visus valsčiaus vy
resniuosius, kunigus, moky
tojus, raštininkus, policistus 
ir kitus galėtume.rinkti męs 
valstiečiai iš savo tarpo, o 
dabartinė valdžios paskirta 
policija mus tik skriaudžia, 
bet neapgina nuo vagių ir 
galvažudžių.

5) Kad mūšų mokyklose 
visas mokslaą jnusų vaikams 
butų išgulaomas lietuvių 
kalboje, o rusų kalba turi 
būti išguldoma kaipo atski
ras mokslo dalykas.

6) Kad vaikus butų galima 
mokyti ir kaimuose, prižiū
rint artymiausiam kunigui.

7) Kad į vietines mokyto
jų seminarijas butų priima
mi ir musų vaikai, lietuviai.

8) Kad mokesčius mokėtų 
vienodai, kaip sodiečiai, teip 
dvarponiai.

9) Kad perkant žemę, gu
bernatorius nedarytų mums 
kliūčių.

10) Kad visus raštus ir do
kumentus, daromus pas no-, 
tari jus butų galima atlikti 
ir lietuvių kalboje.

11) Kad valsčiaus 
sniejie teismo reikalus 
lietuvių kalboje.

12) Duoti ypatos ir 
nepaliečiamybę, žodžio, spau
dos, sųžinės, susirinkimų ir 
susidraugavimų laisvę ir pa
naikinti pasportų sistemų. .

13) Paliuosuoti politiškus 
ir tikėj i miškus prasikaltė
lius.

14) Uždrausti policijai da
lyvauti valsčiaus sueigose ir 
panaikinti žemsargiua, kaipo 
blogiausius musų kraugerius.

15) Tuojaus prašalinti aš
triųjų apsaugų ir administra
cijos bausmę.

16) Nepersekioti tų kuni
gų, kurie rūpinasi ekonomi
ška ir politiška musų gero-

i ve-
17) Jokiu badu neleisti 

Į žydams pirkti žemę ir gyven- 
’ ti po kaimus, nors ir ant

dvarponio žemės.
18) Duoti sodiečiams žemes 

ant išpirkimo tų dvarų, kurie 
per maištus buvo atimti.

19) Kad, parduodant miš- 
padalintų juos į

lėlius, ir kad jie 
mi sodiečiams,

vyre- 
vestų

narni}

likusius neišparduotus sodie-' 
čiams miškas galima parduo* 1 
ti per licitacijų.

20) Kad butų numesti mo
kesčiai nuo reikalingiausių 
daiktų: nuo žibalo, degtukų, ’ 
silkių, sukraus ir nuo kitų 
daiktų, bet kad butų uždėti 
mokesčiai ant šilkų, karietų 
ir t t..

21) Kelius taisyti ir moke
sčius tiltų ir kelių taisymui 
turi mokėti e visi gyventojai, 
kurie tais keliais ir tiltais va
žinėja, t y., ir dvarponiai ir 
sodiečiai, ir miestelėnai ir 
"Valdininkai.

Gale šių reikalavimų sodie
čiai reikalauja, kad jiems val
džia duotų liuesai šviestis, 
tobulintis, kad paskui stoti 
naudingais atnaujintos Rusi
jos piliečiais.

(,,Viln. Žinios”).

Iš Šiaulių.
Šiaulių mechaniška dirb

tuvė dėlei štraikų buvo užda
ryta neapribuotam laikui, o 
dabar po 3 mėnesių tapo ati
daryta, bet darbininkus pri-’ 

i ima, išskirdami labiau ištiki
mus. Nepriimtiejie atgal 
darbininkai nori trukdyti 
darbų.

Naktį iš 18 ir 19 d. kovo 
terp Šiaulių ir Amalių susi
tiko du prekių trukiai; apie 
20 vagonų sugadintu, 3 žmo
nės užmušti: mašinistas, kon
duktorius ir tepėjas. Vie
nas mašinistas norėjo iššokt, 
bet ir tų labai sužeidė. Ne 
laimė atsitiko dėlto, kad ma
šinistas traukinio nuo Mažei
kių pramiegojo stotį Ama
lius, kur turėjo prasilenki 
traukiniai. . <

2 d. balandžio, 10 vai. ry
to, policija su apsiginklavu
siais šautuvais žemsargiais 
padarė kratų Stiklinėje ga
tvėje, Nozo darbavietėje; jie- 
škojo atsišaukimų. Pas vie
nų darbininkų rado senų 
, ,Der Bund’o” numerį, - poli
ciją užrašė to darbininko 
vardų ir adresų. Kratos bu
vo daromos dėl tokios prieža
sties: miestsargis matęs, kaip 
vienas vaikinas prilipdęs at
sišaukimų, pasislėpė į darba
vietės atšlaimų.

Iš Gardino gnb..
Netoli Mulkino, Gardino 

gub., ginkluoti vyrai sulaikė 
urėdninkų Baltstogės gene
ralgubernatoriaus, išrėdė jį f 
ir įmetė į pilnų vandens gilių 
grabų.

Gardino gubernijoj rinkė
jų durnos atstovų išrinko: 42 
kataliku, 31 stačiatikį, 25 žy
dus; tame skaitliuje buvo: 
29 lenkai, 30 maskolių, 3 lie
tuviai, 11 mažrusių ir 25 žy
dai.

Iš Baltstogės, Gardino gb..
Baltstogėj suareštavo revo- 

liucijonierius: Rivkiną, SU- 
bėrą ir Kaplanskį. Pas juos 
rado 8 gatavas bombas ir 
skrynią dinamito. Kada 
juos žandarų oficieras pa
klausė, kuom jie užsiima, jie 
atsakė: ,,naikinam tokius 
ponus kaip jus”.

Darydama kratas, policija 
Baltstogėj užtiko daug bom
bų, revolverių, patronų, di
namito ir revoliucijonieriškų 
atsišaukimų.

ip mokesti nuo 
metinį 

gi numažinta. 
| turi, jau 1100 

revizijos 
I Rucevičią,

ką Zeitlin.
Vilniaus 5 

šelpos lietu 
mažino įstoj
25 rubl. ant 
mokestį tei 
Draugija kad 
rubl.. 
komiteto; 
Girą ir Malin

Vilniaus s 
sprendė ant 
Jokūbą Ro 
revolįuflMoni 
m ų. Ro verą suareštavo Kau- 

1 ne. * * i

butas nu
kals j imo 

platinimą 
atsišauki-

už
Iš Minsko.

Minske, gubernatoriaus se
kretorius Lebedev pavogė iš 
kasos 15000 rublių ir su pini
gais prapuolė.



. Minske yra 25 dirbtuvės ' 
kurių darbininkai turėjo tie* 
są rinkti rinkėjus durnos pa
siuntinių. Rinko tik 19 
dirbtuvių, išrinko 14 krikš
čionių ir 2 žydu; šešios dirb
tuvės visai nerinko.

K Latvijos.
. Po Latviją vis valkiojasi 

kariumenės skraidytojų bū
riai. Friedrichstadto pav. 
jie išdegino 8 ūkės, plakė su 
rykštėmis valsčiaus viršinin
kus. Ant Biržėnų vals. už
dėjo bausmę 1000 rubt. 
Žmonės surinko 800 rubl. ir 
atsiuntė į valsčių,' bet ant 
valsčiaus kanceliarijos užpuo
lė koki ten plėšikai ir pini
gus atėmė. Užtai ant val
sčiaus kiekvieno gyvento- 
jaus nuo 18—60 metų uždėjo 
bausmę po 5 rubl.; jeigu į 
paskirtą laiką bausmė nebus 
užmokėta, kareiviai žada iš
deginti visas valsčiuje esan
čias ukes. Prisakyta valdini 
valsčiams išduoti 44 y pa
tas, jeigu jų valsčius nepri- 
statys, tai turėsiąs mokėti vėl 
1000 rubl. bausmės.

Talsene akraidytojai sušau
dė raštininką Maževskį, buch- 
halterį Strandovskį, prekėją 
Natzkalną, kalvį Smilguzėe- 
dą. Hotschą, Kulbergą, Bei- 
denbergą ir dar dvi ypati.

Mintaujoj, darydama kra
tą vienuose namuose, polici
ja išgriovė tris sienas ir už jų 
rado daug peilių, revolverių, 
paslaptą spaustuvę ir atspau
stus revoliucijonieriskus atsi
šaukimus.

Pulkas ginkluotų vyrų už
puolė ant geležinkelio staci
jos Fatzgrafen, Kuršėj, ir pa
ėmė kasą su pinigais.

Tvirtynėj Ust Dvinsk liko
si sušaudytas Spėk už užpuo
limą Liepoj u j ant policijos 
tarnų.

Lietuviai Sibire.
Gal ne visi žino, kad lietu

vių valstiečių yra apsigyve
nusių kaipkuriose Rusijos 
vietose, kaip antai: dviejuose 
ar trijuose kaimuose Sarato
vo gubernijos (60 verstų nuo 
Piterkos). Lietuviai čia gy
vena turtingai, nes žemė ge
ra ir jos turi užtektinai - Ne
perseniai aš dasižinojau, kad 
lietuvių valstiečių, yra apsi
gyvenusių ir Sibire.

Antrame: Chabarovsko li- 
gonbutyje, kur man reikėjo 
tarnauti karės metą, atitikau 
kareivį, to paties ligonbučio 
tarną, su grynai lietuviška 
pravarde — „Petrulis” kurį 
aš tuojaus užkalbinau lietu
viškai Pasirodė, kad Petru
lis yra lietuvis, kalba lietuvi
škai Ukmergės pavieto tar
me, bet jo kalboje yra nema
žai rusiškų žodžių ir rusici- 
zmų, dėlto, kad devinti me
tai jau jis gyvena Sibire, 
Tomsko gubernijoje, Kain- 
sko paviete, Čipitinsko vals- 

J čiuje, Michailovskoje Slaba
doje. Petrulis turi 42 metu* 
augšto ūgio Ir stipraus Budė
jimo; iš veido — grynai lie
tuviškas tipas. Jis gimęs ir 
augęs Ukmergės paviete, kur. 
prieš išeisiant Sibiran, užsiė- 

; mė kalvyste; žemės neturė
jęs ir gana vargingai gyve
nęs. Dagirdęs apie ,^ukso 
kalnus” Sibire, Petrulis 1897 
m,,, drauge su kaip-kuriais 
kitais bežemiais lietuviais, 
persikraustęs Sibiran, kur 
gavęą nuo valdžios žemės 
jrtdypą. Slabadoje Michai- 
lovskoje, kurioje jis dabar 
gyvenąs, išviso esą 140 kie
mų,.terp kurių — JO lietu
vių ūkininkų (iš Kauno gb.), 
45 latvių šeimynų, (iš Viteb
sko gub.) ir 75 rusų šeimy
nos. Lietuviai ir latviai už
ėmę vieną kaimo kraštą, o 
rusai kitą. Išviso gyventojų 
kaime ūsą apie 500. . t

Rygoj kariškas sodas no- " T.°ie P»čioJ« apygardoje 
sprendė ant pakorimo Mi- .daugians lietuvi,] vai-

Iš Minsko gub.
Minsko gubernijoj, mieste

lyj Keidanove, atsibuvo rin
kimai rinkėjų į viešpatystės 
durną, Ėriuko 33 rinkėjus, 
kuriame t ii skaitliu je yra: 2 
katalikiški kunigai, 4 bajo
rai ir 27 kaimiečiai ūkinin
kai; popų kandidatų, žinoma 
valdžios pastatytų ir remia- 
n?ų, buvo 9, bet nė vieno ne
išrinko. Kaimiečiai balsavo 
vien už savo kandidatus, ne
balsavo nė už katalikus, nė 
31 valdžios remiamus* popus.

Dvarą Smolevičius, prigu
lėjusį Sutkinui, o’ pirma ku
nigaikščiui Hohenlohe, Min
sko gub., užimantį 56000 de- 
siatinų, pirko ūkininkų ban
kas. Jis mažais šmotais 
išdalytas ūkininkams.

Iš Vitebsko.
Vitebsko kalėjime, kadan

gi užveizda laikė drauge šil
tinėms sergančius su sveikais, 
kaliniai susibuntavojo. Pa
šaukta kariumenė pradėjo 
]Jer duris šaudyti, užmušė 
vieną politiškąjį, o du pašo
vė. Už tai darbininkai mie
ste, pritardami kaliniams, 
suštraikavo. r

bus

Iš Rygos.
Rinkimų dienos Rygoj jau 

paskirtos: rinkimui 80 rinki
kų (kurie kartu su darbinin
kų rinkikais, iš savo tarpo 
paskutiniai skirs miesto at
stovą dumon), 24 d. kovo, t. 
y., pėtnyčioj prieš verbą; 
rinkimui atstovo, — balan
džio 14 d.. Rygos darbinin
kai skirs savo įgaliotinius 19 
d. kovo, o tie skirs rinkikus 
(prie minėtųjų 80 viso miesto 
rinkikų) — 27 d. kovo. Į- 
vairios miesto rinkėjų grupos 
sujudo ir rengiasi į kovą. 
Rinkėjai telkiasi į dvi dide
lius grupas: vieni linksta 
,prie konservatyviškoH įyBal- 
tijos konstitucijinės parti 
jos,” kur daugumas vokie
čių, kiti prie vienijančius! 
konstitucijinių demokrati
škųjų partijų, kur daugumas 
latvių. Šita paskutinė gru- 
pa ketina būt skaitlingiau
sia — prie jos prisidės dau
gumas latvių, rusų, estų, žy
dų, lenkų ir, tikrai, lietuvių. 
Sakau apie lietuvius ,,tikrai” 
tik dėlto, kad jie dar rengia 
tam tikslui susirinkimą, per 
kurį paskutinei susitars, su" 
kuo eiti, nors demokratiškos 
partijos seniai jau skaito 
juos prie savo šalininkų ir į 
surašą savo kandidatų žada 
įtraukt kelis lietuvius. Tas 
lietuvių-rinkėjų susirinkimas 
žada būt 21 d. kovo. Apie 
vietą, dieną ir valandą, susi
rinkimui paskirtas, busę rin
kėjams pranešta per laikraš
čius ir atskirus apskelbimus.

Rygoj policija daro dabar 
kratas. Iškrėtė knygų krau
tuves ir uždraudė knygų par
davinėtojams laikyti krautu
vėse knygas ir atsišaukimus 
politiško turinio, taigi viso
kius raštus nepatinkančius 
vidaus meisteriui Durnovo 
ir jo tarnams. -

Rygoj kariškas sūdąs nu
sprendė ant pakorimo Michi- 
lioną; jis buvo apskųstas už 
pasikėsinimą ant gyvasties 
policijos oficiero.

Rygoj kariškas sūdąs nu-

eheteotų, kuriab^oapeką^®6^' N«“rev0 kaim0 10 
etas nž Šaudymu Į policiattu ®e’-Iny n9. (ifeiiįstų nąo lenk- 
ir už užpuolimą ant auksiniu B«novo kaime apie
išdirbini.} pariavyiSs. - 30 Betygalos Xai.

Rygoj kariškas sudis nu- Slabados ukftffiM» Jilt
sprendė ant pakorimo Krau- nedaug:. tankiausia

buvo apkaltintas už mynij. Visuose ^įųose kai, grin'čfą tr SVirna^d '^aip ]

Rygoj kariškas sūdąs riu- mę 2Q ar 3Q šeimynų Siada-

i mu 3?; ma-

Gyvuliai tenai beveik per vi
są lietas būną ant lauko, nes 
jie esą Tabąi pripratę prie 
gd6,%6 £

U| žemę ienai nesą jokių 
mokesčių, tii už gyvulius po

žeenę gyventojų dalį (kai? 
muose didesne dalis rusij gy
ventojų). Katalikų bažny
čia esant kaime Spaskoje, 
kur gyvenąs senukas kunigas 
Maciejus (ar tik jie Macie- 
jauckas). Pamaldos bažny
čioje atriMeką daugiausia 
lietuviškai, bet teip-pat len* 
kiškai ir latviškai. Nuo 
kaimo Michalovskoje į ba
žnyčią apie 60 verstų. Dė
lei didelio tolumo, Petrulis 
nukeliaująs į bažnyčią tik 2- 
—3 kartus per metus, tan
kiausiai per mugę. Grei
čiaus jau pats kunigas aplan
kąs katalikus ūkininkus, 
pervažiuodamas kelis kartus 
per metus aplinkinius kai
mus.

Slabadoje Michalovskoje 
ant kiekvienos šeimynos iš
puola apie 15 desėtinų lau
ko, apie 7 dės. miško ir apart 
to da ganyklos. Visa Slaba
dos žemė užima plotą iki 15 
verstų pločio ir beveik tiek 
ilgio. Žemdarbystė Čia nela
bai sekasi. Iš žieminių javų 
sėjami tik rugiai ir tie patys 
neretai iššąlą. Pavasarį esą 
sėjami kviečiai, rugiai, mie
žiai, avižos, žirniai ir linai; 
su šitais javais nedaug ge
naus klojasi, nes tankiai iš- 
džiųstą (vasarą permažai bū
va lytaus). Truputį geriaus 
jau sekasi su daržovėmis. 
Petrulis kasmetas apsėjąs 
apie 5 dės. lauko. Laukas 
nesąs padalytas ir pertai 
kiekvienas ariąs ir sėjąs ten, 
kur jam patinka, ir tiek, 
kiek galys apdirbti. Laukas 
niekados mėšlu neužsikrečia; 
mėšlą ten ūkininkai sudegi
ną.

Visa ukininkystė Micbai- 
lovskoje Slabadoje ir apygar
doje remiasi ant pienininky
stės. Pievų ten ėsą labai 
daug, kiekvienas šienaująs 
ten, kur jam patinka, ir tiek • 
prisišienaująs, kiek jam rei
kia, atba kiek stengia. Šie*: 
nas ėsąs sukraujama* į ktfpe^r 
tas, sveriančias iki 7—8 pū
dų ir per visą žiemą laikomas 
antlrfako. dfr

Petrulis, savo gyvuliams 6 kareiviai ir 3. indi jonai Ji- 
išmaityti, reikalaująs apie 
500 tokių kupetų. Jis dabar 
turįs 10 melžiamųjų karvių, 
4 arklius, 14 sfrių/'l Ttiaules 
ir 8 priaugančius'gyvulius. 
Kas, atkeliaudamas Sibiran, 
turėjo atliekamų kelis šim
tus rublių • (o tokių buvę 8, 
kurie turėję po 400 rb.), tas 
dabar turįs apie 50 karvių. 
Pieną parduoda sviesto fabri
kui, esančiam tame pačiame 
kaime, ir gauną už pūdą: va
sarą po 50 kap., o žiemą po 
60 kap.. Petrulis vasarą už
pelnąs už pieną po 2—8 rub. 
kasdien, o žiemą po 1 rb.. 
Kas turi 30 melžiamųjų kar
vių, vasarą per mėnesį galįs 
užpelnyti iki 200 rb.. Prieš 
8 metus karvės luina buvusi 
8—10—12 rb., o dabar už to
kią pat karvę reikią mokėti 
25 r., o už duodančią kasdien 
pieno kibirą ir po 80 rb.. Po 
paskutinės karės, galima ti
kėtis, gyvuliai dar labiaus 
pabrangs. Sumuštas čia 
sviestas yra siunčiamas žo
liaus, net per Liepojų | Dani
ją. O kas iš vietinių imąs 
sviesto iš fabrikėlio, turįs mo
kėti už svarą 35kap>, o pa
šaliniai net 50 ki.» . .

Prigulintis prie Slabados 
miškas —- retas ir menkas; 
auga jame, apart' visokių 
krūmų, bertai ir alksniai. 
Triobos statomos esą iš berži
nių medžių, nes skujinis mi* , 
škas esąs labai toli, net už 
300 verstų. Bet kam prirei- ( 
kia pušinių arba eglinių me
džių, tas turi važiuoti 40 ver- ( 
stų iki upės, kuria tie me* ]

90 k. kiSv’ięną didelį.
Bet eina kalbos, kad reikė- 

už žeinę po 10

klausymo, ar 
yžti Lietuvon,, 

i pra-
jis nenori gryžti Lieti 
PetrUtįk at^įkė,’kBd iš 
džių, kol*/pripratęs, labai 
jam buvę idsmagų ir ilgu te
nai gyventi; djir ir dabar 
drudiaf išsiilgstąs savo tėvy
nės, tačiaus gryžti atgal ne- 
galysf ties neturįs kur dėti 
savo ūkės, kurią niekas ne
pirktų; * galėdamas gauti že
mės 8ibire ir4vWtui: žemė 
ten jokios kainos neturinti.

Norr-^etPulis prigulįs tik 
prie krašto kariumenės, bet 
jau antrą kartą pašauktas į 
karę (pirmąkartą prieš šmo
tus karėje ah Chinais). •

• Per -abidvi kari jis turįs 
daug nuostolių,/nes namiej 
neesantkam dirbti (vyriau
sias sūnūs turįš dabar tik 16 
metų), jo ūkė labai apleista. 
t Lietuviškų knygų ir laik
raščių jie tenai visai ųeturį. 
Tik maldaknygių ir. tai ne
daug gauną per savo kunigą.

Mums lietuviams reikėtų 
pasirūpinti,: ar negalima bu
tų gyvenančius Sibire lietu
vius valstiečius atgal tėvynėn 
sugrąžinti, arba nors puvime 
pristatyti jiems apsčiai lietu
viškų laikraščių ir knygų, 
kad, gyvendami terp svetimų 
gaivalų,neišlautėtų^

D-raasI. Btangaitis.
(„Vii. Žin.”)

^imiKos.
Mušis įsr emenų ir karel-

vscijpj,fopregpne^ 24 d. ba
landžio per ^isą dieną.ptrau- 
kėši.mušis terp indįjoąų^e- 
menų ir karidmenėe? . . MuŠyj

kosi užmuštu Piemens ųu? 
ginė mat savo bandas į indi- 
jonų rezeryaoiją. Indi jonai 
protestavo, bet piemens juos 
išvaikė. Įvesti tvarką atka
ko kariumenė^ Su ja ir už
gimė mušis^ Rodosi, kad ka- 
riumenė stojo piemenų pu- 
rtj. 1

Latvijos BMpiiucijonierius 
Amirikoj.

N>w Yobk. Atkako čia 
pagarsėjęs Latvių revoliuci- 
jonlerių vadovai,. Gregorius 
Maiim, * vadinamas pirmuti
niu prezidentu Latvijos res
publikos. .Latvijoj mušė jau 
net pinigus su Maximo pa
veikslu.- Karštai jį priėmė 
visi prilaukus revoliucijai 
Maskolijoj. Maskoliškas rau
das paskyrė didelę dovaną 
už jo galvą,io dar didesnę už 
suėmimą gyvo-

Užgrluo žemė.

paskutinių.žėęnės drebėjimų 
Californijpj^didęlis žemės šmo 
tas užbėrė leųtų piovinyčias 
miestelyįj^onią Pręta. Trio-

a tik

=---- ' ■
traukta J žemės drebėjimo iš
naikintus miestus milicija ir 
kariumenė gelbėti žnonis, el
giasi ne geriau už kazokus 
revoliucijos apimtuose Mas- 
kol i jog kraštuose. Sušaudė 
Čia daug visai ne kaltų, žmo
nių be jokios priežasties. 
Kur tik narsus kareiviai pa
matė namuose žiburį, šaudė 
per langus. Nors daugelis iš 
nelaimės miestų, netekusių 
turtų ir pastogės žmonių iš
važinėjo kitur, kiti išvaikš
čiojo po aplinkinius nelaimės 
neužgautus miestus, bet vis
gi dar skaitlių neturinčių 
pastogės žmonių paduoda ant 
250000.

Mieste Santa Bosą, laike 
žemės drebėjimų,41 ypata li
kosi užmušta, 63 sužeistos, o 
7 tiesurada, su kurioms neži
nia, kas atsitiko. Nors čia 
teipgi užgimė net 20 gaisrų 
bet kad vandens traukimo 
įtaisų žemės drebėjimas ne iš
naikino, tai ugnis negalėjo 
išsiplatinti, greitai ją suvaldė 
ugnagesiai. <

Nusišovė dėl nelaimės 
San Frahcisco.

New Yobk. Nusišovė čia 
vice-prezidentas - Diking Pu- 
blishing Co., Jin Van Saun. 
Priežastis patžudystės yra ta, 
kad Sauno motina gyveno 
mieste San Francisco ir po 
paskutinių žemės drebėjimų 
jis nuo jos nė jokios žinios 
negavo.

mieste

Pranašas serga.
Garsus pranašas Dowie, 

atstatytas nuo vietos perdė- 
tįnio bažnyčios ir visų su 
juo surištų užsiėmimų, matyt 
iš nusiminimo,• gavo širdies 
ligą it kaip laikraščiai garsi
no, labai pavojingai apsirgo. 
Neapširgs tau, kadangi spau
gai iki šiol jo klkusustae ave
lės pradėjo vien platinti vi
sokius apkaltinimus. Ap
kaltino * pranašą net*' užtai, 
kad jis sudėtų pinigų sušel
piami nukentėjusių MaskolL 
jos žydų neišsiuntė, kur rei
kėjo. Ant to Dowie atsakė, 
kad už tuos pinigus jis pri
pirko šventraščių ir drauge 
su sava išleidžiamo tikėjimiš- 
ko ialkrdsčio eiemplioriais 
išsiuntė Maskolijos žydams. 
Na argi tai ne didelis sušel- 
pimas? Juk be Dowies žy
dai butų šventraščių ne pir
kę! Paskui pradėjo prie 
pranašo kreiptiesi kredito
riai, reikalaudami pinigų ir 
ant galo apskundė į sūdą. 
Atsėjo, kaip kun. Krauču- 
nui, apsigarsinti bankrotu. 
Budė turtai Dowies likosi pa
duoti ant 21hųllijono dolia- 
rių, bet skoioš pasirodė kelis 
kartus didesnėms. Ant galo 
prieš pranašą siisibuntato ir 
jo pati ir vaikai. Ndįstabu, 
jeigu, susidėjus tiek nelai
mių ant syk, pranašas visų 
pakelti negalėjo ir Įpuolė į 
sunkią ligą, iš kurios gali 
jau uepasveikti. Geriau jau 
mirti, negu nustojus įtekmės, 
iš savo buvusių avelių malo
nės gyventi.

tas atsiti&p, p^ovinyčioj bu
vo 15 dažnink ų. .. Is jų tik 
vienas išsikeltojo, kįti visi Ii- 
kosi užm#^. .

Atbalfiff žsittsiJrebAjimų.
Sajr FalstltSio,' Cal. 8ū- 

Aeipimul ^|tn?/drebėjimo au-‘
* * n ‘ “piktus siun- 

Kaipda*

£kut užgimu-

Apkalti na profesorių.
' CAMBauMTEr Mas. 16 d, ba

landžio pasimirė čia moteris 
vokiškos kalbos profesoriaus 
Ericho Muenter. Pilve jos 
daktaras rado nuodus, todėl 
policija j ieško dabar Muen- 
tero ir nori jį suareštuoti,bet 
jis ne laukė, kol jį suims, jau 
pirma Jš Cambridge’o pabė-

— »r * J. t

—

kų pij 
čia iš v
bar apskdiri)^ laike žemės 
dtebl^mo^frį)^

bet mano, kad 
bus daugiau kA 
Žmonęs.. skimd;

t

kad BU*

Ingriuvo žemė,

trioboms įslugo plotas žemės 
Užimantišktijvirfeum IbG 
dų. .Matyta; miesto dalis’pa-'

mų. 
ir ,tii

Muštynės unijonlstų to neunl- 
jonlstais.

Johnstow>, Pa. Windbere, 
viename Balione užgimė smar
kios muštynės terp prigulin
čių ir ne prigulinčių į uniją 
aglekaaių. Muštynėse trįs 
anglekasiai likoši mirtinai su
žeisti. -v -

Tornado. r
Fort Wobth, Tel 26 ba

landžio, užkilęs tornado arba 
smarki vėtra, beveik su visu 
išnaikino miestą iBellevUe. 
Pražuvo ir apie 15 žmonių, o 
daug tapo sužeistų, trūksta 
dar daugelio, su kuriais neži
nia, kas atsitiko. Pas
kui užgimęs gaisras išnaiki
no namų griuvėsius,, be abe
jonės po jais sudegė ir tūlas 
žmonių skaitlius. '* Bellevue 
turėjo 1500 gyventojų.

Gaisrai.
Frankenmuth, Mich. Goet- 

za kotely j 26 d; - balandžio 
užgimė gaisras. Patsai ko
telio savininkas ir vienas dar
bininkas pražuvo ugnyje, o 
keturios ypatos sunkiai ap
degė; terp apdegusių, rodosi, 
yra ir mirtinai apdegę.

Elizabeth, N. J, Sudegė 
čia dirbtuvės Bayway Refin- 
ibg Co. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 
d^l. - ‘ '

Evansvillk, Ind. Čianykš- 
čiose stiklo dirbtuvėse sude
gė stiklo pūtimo dalis. Nuo-* 
stolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol.

t..{ . Expliozljos.
Harrisbubg, Pa. Ant lo- 

komotivos Pennsylvania ge
ležinkelio trūkio ę^pliodavo 
garinis katilas. .Ėapliozijos 
trūkio mašinistas likosi ant 
vietos užmuštas, o pečkurys 
# vagonų stabdėjas mirtinai 
sužeisti. ♦ • ... -

9 d. balandžio Kimanta, 
saliunininkas, davė pusbač- 
kį alaus štraiknojantiems 
darbininkams. Begeriant alų, 
tapo užmanyta rinkti aukas. 
Surinko $1.50. Tą patį va-

puolė mėnesinis susirinki- 
mis. Baigiant susirinkimą, 
likosi užmanyta paaukauti 
kiek iš draugystės kasos sa- 
šelpimui brolių kovojančių 
už laisvę Lietuvos. Užma
nymas tas vienok nerado pri
tarimo, keli sanariai dar iš
metinėjo, kad mes rūpina
mės apie revoliuciją, kuri 
mums visai nereikalinga, re- 
voliucijonieriai, girdi, ir Lie
tuvoj gali surinkti pinigų, . 
jeigu ' jie jiems reikalingi. 
Pamatę, kad nieko iš užma
nymo ne bus, geresniejie tau
tiečiai: Juozas Julaitis metė 
doliarį, metė pinigą ir Petras 
Gavulis, Jurgis Bulota ir Jo
nas Pleškaitis rinko aukas 
terp susirinkusių ir surinko , 
iš viso $6.50. Ant persiunti
mo nusitraukia 10c, $6.40 
siunčiame ,,Lietuvos” redak
cijom -Paskiriame juos Lie
tuvos demokratams. Prašome 
pinigus perduoti C. R. Š. ko
miteto 
sietas 
ačiū.

kasieriui. Aukavu- 
ištariame širdingą

V. Katilius.

Iš Springfield, UI.
Visuomeniškas susirinki

mas lietuvių, čia parengtas 
susitarusių lietuviškų drau
gysčių, atsibuvo balandžio 22 
d. vakare.

Susirinkimą atidarė Bei- 
vestras Katkevičia -ir paaiš
kino jo mierius ir užmanė iš
sirinkti iš tarpo susirinkusių 
tvarkos vedėjus. Pirmsėdžiu 
likosi paskirtas — 8. Katke- 
.vičia, raštininku — Vincas 
Černiauckas. ‘ Susirinkimas 
atsibuvo tvarkoje, kaip da 
niekad čia nebuvo. Žmonių

Nelalmės ant geležinkelių. . -suėjo diktas burka a Visi už
silaikė ramiai. Apsiėjo be 

Atsirado -ir 
kalbėtojų. * 8. Katkevyčia 
kalbėjo apie revoliuciją Lie
tuvoj^ ko ji prasidėjo. Juo
zas Gugas teipgi kalbėjo apie 
revoliuciją. Jonas Žvingtla 
aiškino caro nedorybes ir lie
tuvių nesupratimą. Ragino 
prie vienybės ir kovoti prieš 
tironą carą. Juozas Dzienius 
teipgi daugiausiai kalbėjo 
apie revoliuciją Rusų viešpa
tystėje, aiškino, kad netrru 
kus visam sviete užgims re- 
volicija, arba karė -vargšų 
žmonių su visokiais tironais 
carais, karaliais, kapitalistais 
ir kitokiais siurbėliais. Kal
bėtojas kalbino vienytis, riš
tis Į visokias draugystes,kliu-

Anniston,.iššoko iš relių gele
žinkelio .trūkis. Vienas ge
ležinkelio tarnas likosi už
muštas," o daug ypatų tapo 
sužeistų.

Missoula, Mokt. • Netoli 
nuo čia iššoko, iš relių tavo- 
rinis trūkis ir susidaužė, o 
griuvėsiai užsidegė. . Ant 
trūkio buvo 9 ypatos. Iš po 
griuvėsių ištraukė 3 kunus 
trūkio tarnų bet po degan
čiais griuvėsiai yra dar dau
giau negvų.

IŠ DARBO LAUKO

jokių vaidų.

Scbanton, Pa. : 3 gogu- tis Į visokias draugystes,kliu- 
žio čia atsibus dabar štrai- bus, prigulėti prie socijali- 
kuojančių anglekasių kon
vencija, apkalbėjimui ką to
liau daryti, nesutinkant ka- 
stynių savininkams ant dar
bininkų reikalavimų

LIETUVIAI AMERIKOJ.

stų partijos, kadangi tik so- 
cijalistų partija kovoja už 
vargšo darbininko būvį. Kal
bėjo dar Vincas Černiauckas, 
Mi kolas Križanauckas ir Jur
gis Višniauckas. Paskutinis 
kalbėjo vien apie Lietuvos 
šiądieninį vargingą padėji
mą. Aiškino, kaip caras nu-

- Js Maryville, 1U.~ - , alino musų šalį, kaip jis kan-
Čianykščiai lietuviai auti-' 

kime gyvena, gaila vien, kad 
terp jų mažai yra atjaučian
čių padėjimą musų tėvynės 
ir ten gyvenančių brolių, 
pradėjusių kovą su netikusio 
caro tarnais.

Susirenka kartais lietuviai 
pasikalbėti apie visokius ar
čiau apeinančius mus daly
kus, kartais tai viens, tai kits 
užmano paaukauti kiek pini
gų sušelpiami brolių, . kovo
jančių už Lietuvos laisvę, tai. 
daugelis atkerta, jog geriau 
pinigus prageri, .aagu apdo-

' kiną ir žudo musų nekaltus 
tėvelius, brolius ir seseles. 
Kalbėjo ir apie karę su ja
ponais ir apie musų jaunus 
didvyrius, ka pasišventę, ko
voja, aukaudami savo jauny
stę, turtą ir gyvastį už laisvę, 
kaip seniai mes po caro lete
ną vargstame. Velijo mums 
vienytis, šviestis, stvertis už 
mokslo, nes tik vienybėje ir 
per mokslą mes galime page
rbti savo vargingą būvį, ir 
tik su vienybe ir mokslu ga
lime sulaužyti sunkius pan- 
čiua ant mus-uždėtus. Klau-

dykaduonius (jeigmteiprbu^ dinor kad salėj girdėt buvo 
tų maną, ipaveikslan; japo-. tik dūsavimai. Draugas A.
mečiai, arba,> amerikonai, tai; Katkevičia padarė pradžią 
ir jie šiądien, be abejonės,tu- aukų, Pirmutines . atnešė 
retų ant sprando ti veti* šfat stalo du doliariu ir pa-

Įi



votojams už laisvę tėvynės. 
Potam ir kiti draugai bu no
ru dėjo aukas ant stalo. 
Trumpoje t. valandoje susidė
jo 32 dol.

Potam likosi išrinktas vie
tinis komitetas rinkimui au
kų pašelpai kovojantiems 
broliams už laisvę tėvynės. 
Pirmsėdžių išrinko — Juozų 
Dzienių, raštininku — Jonų 
Brundzų, kasieriu — Vincų 
Černiauskų, globėjus kasos: 
Mikolų Širakojį ir Jurgį Ka- 
raškų. Rinkėjais aukų: Juo
zų Gugo, Juozų Bebrulevičių, 
Jonų Brundzų, Andrių Sen
kevičių, Jurgį Višniauckų, 
Kostantų Stočkų, Joni Žvin- 
gilų, Jurgį Tačelauckų, Juo
zų Dzienių ir S. Katkevičių. 
Rinkėjai, aukų turės knyge
les su nliudijimais visų 
draugybių- Ant susirinki
mo suaukautus pinigus pa
liepta kasieriui V. Černiaus
kui pasiųsti C. K. R. Š. iždi* 
ninkui., T. Dūdai. Pinigus 
suaukautus vienbalsiai paski- 
rė L. Socijaldemokratų par
tijai kaipo daugiausiai atsi- 
žimejusiai kovoję už laisvę 
tėvynės. Susirinkimus nu
tarėme laikyti kožnų mėnesį 
ketvirtų nedėUų tuom pačiu 
laiku ir toj pačioj vietoj.

Vincas Černiauskas.

Iš Schenectady, N. Y.
Yra čia apie penki šimtai 

lietuvių,. bet skaitančių ko
kius nors raštus yra mažai, 
užtai daug yra tokių, kurie 
sunkiai uždirbtus pinigus 
nuneša į saliunus ir juose pa
lieka. Jeigu tos paskutinės 
rūšies lietuvius kalbini užsi
rašyti laikraštį, tai atsako, 
kad už laikraštį reikia pini
gai mokėti, o iš jų duonos 
ne valgysi; geriau tuos^pini- 
gus, kų laikraštis kaštuoja, 
pragert, tai pasigėrus, nors 
linksma būva.

Kada laikraščiai garsino 
apie rengiamų lietuvių seimų 
Pbiladelpbioj, tai tas daly
kas mažai musų tautiečiams 
rūpėjo; kunigas Židanavičia 
iš Amsterdamo paragino mus 
prie to prisidėti. Dr-tės Šv. 
Kazimiero komitetas paragi
no žmonės susirinkt ir apkal
bėti tų reikalų. Ant pakvie- 

* tiroo atėjo apie 30 ypatų, de- 
'» legatais išrinko: A. Gudzins- 

kų ir Vincentų Kundrotų. 
Delegatai, sugrįžę nuo sei- 

t mo, ant mėnesinio Šv. Kazi
miero draugystės susirinkimo 
paaiškino draugams, kam 
tas seimas buvo šaukiamas ir 
kas ant jo nuspręsta. Buvo 
pakviesti teipgi delegatai iš 
Amsterdamo — B. Balevičia 
ir Rok. Stanislavičia. Bale
vičia aiškino Lietuvos istori
jų nuo Gedemino iki dabarti
nių laikų, aiškino, kaip lie
tuviai pirma gyveno, o kaip 
skursta dabar po sunkia caro 
letena. Paskui parengėme 
ir kitų susirinkimų, aut ku
rio aiškinami buvo musų rei
kalai ir keliai vedanti musų 
tautiečius prie šviesos, susi
pratimo ir tuom pačiu prie 
laimės. *

Susirinkimai tie ir aiškini
mai daugeliui atidarė akis, 
daugelis suprato savo parei
gas. Ir aukų tėvynės reika
lams sudėjome 114 dol. Da
bar supratimas musų brolių 
nuolafai kįla, pradedame 
mes labiau rupintiesi ne vien 
apie savo asabiškus reikalus,* 
norus ir palinkimus, bet mes 
tankiau atsimename apie rei
kalus visų brolių lietuvių, 
atsimename apie reikalus 
musų brangios .tėvynės. Iš 
to turi naudų visa musų tau
ta, žudo gi vien saliuninin- 
kai, kadangi juos čianykš- 
čiai lietuviai šelpia jau ma
žiau; bet apie saliunininkų 
naudų nėra mums kų labai 
rupintiesi.

Meris.

Iš Pittston, Pa.
•Prijausdami musų bro- 

lialns, kovojantiems su tiro
nu caru už laisvę Lietuvos 
žmonių, sujudom ir mes Pitt- 
stono lietuviai, norėdami 
šelpti kovojančius nors su 
naslės skatiku. Bet kad, 
kaip girdim, revoliucijos Lie
tuvoj dabar nėra (jeigu ji ir 
apsilpo, tai tas dar nerodo, 
kad jos nebūtų. Kol yra 
priežastys jų sukėlusios, kol 
tos priežastys ne išnyks, ne 
išnyks ir revoliucija. Rd.), 
mes savo aukas sekančiai 
skfrstome: Draugystė Šv. Ka
zimiero aukauja 50 dol. ir 
tuos pinigus paskiria sųšel- 
pimui brolių nukentėjusių 
laike revoliucijinio judėjimo; 
Dr-tė |Simano Daukanto au
kauja $53.35, Dr-tė Šv. Juo-’ 
zapo $25.00, sanariai 7 kuo
pos S. L. A. sudėjo $23.75. 
Visus tuos pinigus skiriame 
agitacijai ir platinimui revo- 
liucijinės dvasios Lietuvoj. 
Sykiu siunčiame C. R. Š. K. 
kasieriui T. Dūdai $152,00. 
Visiems aukavusiems ištariu 
širdingų ačiū.

M. Gramus.

Katalikiškas seimas Wil- 
kesbarre, Pa.

Pasibaigė su tokiu triukš
mu kun. Miluko pagarsintas 
katalikų kongresas Wilkes- 
barrėj. Ant seimo, to ar 
kongreso, rods klausymų pa
kelta daugiau, negu ant su
rengto ant greitųjų Phila- 
delphioj, bet ar kongreso nu
tarimai svarbus, tegul pats 
skaitytojai svarsto. Nutarta 
reikalauti: Lietuvos autono
mijos ir prašalinimo ’ Lietu
voje kariškojo padėjimo. 
Nuo ko Amerikoj gyvenanti 
lietuviai nori to pareikalauti? 
Gal nuo prezidento Roose- 
velto? Bet jis tų reikalavi
mų išpidyti negali? Gal 
reiks dėti pinigus kelionėj 
Miluko pas popiežių, o tas 
nuo caro valdono išmelš iš
pildymų Wilkerbarres kon
greso nutarimų? Dieve jam 
Padėk. Nutarta patarti Lie
tuvos u kęsam s įsteigti ban
kus suselpimui žemdirbių. 
Bet Lietuvos ukėsai, jeigu 
panorės, gali bankus steigti 
ir be patarimo kun. Miluko 
arba kun. Kaupo. Nutarta 
šelpti Motinėlės Dr-stę ir 
kun.Miluko ,,Žvaigždę” (tas, 
turbut, paties Miluko užma
nyta). Nutarta, kad kiek
vienas karštas lietuvis priva
lo platyt lietuvystę. Tų jis 
vienok gali daryt ir be nuta
rimo. Nutarta steigti prie
glaudos namus, ligonbučius, 
gerinti mokyklos. Nutarta 
įsteigti minyškų klioštorių 
Mt. Carmelyj. Nutarta su
organizuoti Amerikos ,,Lie
tuvių katalikų* demokratų 
partijų ant pavidalo suorga
nizuotos Lietuvoj vyskupo 
Roopo tokios jau partijos. 
Teipgi suorganizuoti vertel
gų organizacijų.

Iš tų visų nutarimų gal 
bus greičiausiai išpildytas 
nutarimas suorganizuoti ka
talikų demokratų partijų, 
kuri juk be kongreso buvo, 
tik jų vadino Miluko-Kaupo 
partija. Gal bus dar pa
rengtas minyškų klioštorius. 
Tai ir visi vaisiai garsaus 
kongreso. Iš didelio debe
sies, nuopuolė mažas lytus. 
Sukrutino kalnus, o pagim
dė mažutėlę pelaitę!

Iš So. Manchestero, Coiin.
Darbai čia pradeda ma- 

žintis, Cheney šilkų audiny- 
čiose nuo naujų metų nedir
ba pilnų laikų. Nuo 28 d. 
balandžio šilkų dirtuvėse 
pradėjo dirbt 5 dienas per 
sanvaitę; mat kompanija ne
turi išdirbinių kur siųsti. 
Šilkų audinyčioee yra trijų 
skyrių staklės: pirmo sky
riaus teip vadinamų ,,Jac* 
ųuard” staklių darbininkai

audžia ant vienos staklės, 
aut šitų staklių išaudžia la
bai gražias kvietas ant au
deklų. Antro skyriaus dar
bininkai turi dvi stakles val
dyt, audžia lygų audeklų. 
Trečio skyriaus darbininkai 
Audžia ant trijų ir keturių 
staklių. • Balandžio roenėsyj 
audžiantiems ant Jacųuųrd 
staklių numušė po Ic.ant ma
sto, o ant kitų net 2c. nuo 
masto. Dabar kompanija 
pradeda prie šilkų staklių 
pritaikyt „Motion”: po dvi 
gijas apkeičia ant plono dra- 
to per visa audeklų, apačioj 
dratų priveda elektriškų pa- 
jiegų ir tokiu budu, kada tik 
vienas siūlas nutrūksta, su
stoja staklės. Dabar susto
ja vien tųsyk, kada ataudai 
nutrūksta.

So. Manchester’yj yra 16 
lietuviškų šeimynų, pavienių 
vyrų 9, merginų 7. Dide
snių nesutikimų čia nėra,mat 
nėra kam vaidytis. Lietu
viškų laikraščių ateina: 8 
eiemplioriai ,,Lietuvos”, 2 
ex. ,,Keleivio”, 2 ex. „Žvaigž
dės”, 1 ex. ,,Vienybės” ir 1 
ex.,,Saulės”.

Tūli tautiečiai, atjausda- 
mi tėvynės padėjimų, vėl žada 
plaukant nors pinigų, jeigu 
negalima stot į eilę kovojan
čių sj> ginklais.

Neseniai čia užsidėjo du 
lietuviai galiūnų, tik nežinia, 
kaip seksis, kadangi pirma 
čia galiūnai vis bankrutijo. 
Kitokių lietuviškų vertelgų 
Čia nėra, visus lietuvius iš
naudoja svetimtaučiai. Rods 
atvažiuoja iš Hartfordo lie
tuvis Dūdas su mėzgaliais, 
apie du kartu ant sanvaitės, 
bet moterįs skundžiasi, kad 
ne visada gerų mėsų atve
ža.

22* d. balandžio netikėtai 
susirinko būrelis lietuvių, ta
me skaitliuje ir moterų, į lie
tuvių apgyventų namų po 
nr. 187 Malu st. Susirinkę 
kalbėjosi apie visokius bė
gančius reikalus. Tautietis 
p. B. Salaveičiks užmaffe, ar 
ne butų galima sutveri kokių 
draugystę. Vieni manė, kad 
būti} gerai, kiti visai tylėjo. 
Bet atsirado keli tautiečiai, 
kurie aiškino naudų draugy- 
tės ir manė, kad būt galima 
užlaikyti draugystę, bet visgi 
nieko galutinai ne nutarft 
Man rodosi, priderėtų sutveri 
draugystę, ar kuopų kokios 
draugystės,© pamatytume, ko
kių naudų atgabentu mums 
visiems laike nelaimės^ ir vi
suomenei galėtume daugiau 
naudos padaryti.

Juozuke.

Iš Elizabeth, N. J.
15 d. balandžio pasimirė 

čia mergina lietuvaitė, Anta
nina Žindžiutė, sesuo vietinio 
lietuviško kunigo. Sirgo su 
viršum pusę metų. Paėjo 
nuo Veliuonos, Kauno gub. 
19 d. balandžio atsibuvo iš
kilmingos laidotuvės kūno. 
Kadangi mergina gražiai el
gėsi, buvo vyrų ir moterų go
dojama, taFdaugelis lietuvių 
dalyvavo laidotuvėse.

Z.

Iš Cleveland, 0h.
Clevelando lietuviai bunda 

iš miego. 22 d. balandžio 
turėjome teatrų. Buvo per
statyta drama „Ponas ir Mu
zikai”. Teatrų surengė 3 
kuopai L. 8. P. A. naudai 
musų brolių, kovojančių už 
musų tėvynės laisvę. Teat
ras prasidėjo 5 vai. po pietų. 
Žmonių susirinko keli šimtai. 
Mat vieni nežinojo, nes dėl 
trumpo laiko negalima buvo 
visiems pranešt, kiti nusigan
do, kad teatrų parengė soči- 
jalistai; kiti vėl manė, kad 
geriau pinigus prageri negu 
ant tokio gražaus vakaro nu*, 
eiti. Dabar daugelis gailisi, 
kad ne atsilankė, bet gailisi 
polaikM

Perstatymas visiems pati
ko, kų rodė rankų. plojimai. 
Tarpais buvo delMlamacijos 
ir dainos. Lietuviškai daina
vo aktoriai.
Klibienė, Juozas ^Garrpį 
Ignas Lapinskas. Jpekfft 
ei jos visiems patiko.

Buvo teipgi užprašytas la
tvių choras, kuris padainavo 
kelias latviškas dainas.

Lietuviški aktoriai savo ro
les atliko ne blogai; peraaug 
ųęgalima nė reikalauti, ka
dangi visi lošė dar pirmų 
kartų ir mažai buvo laiko ge
rai roles išbandyti. Geriau
siai roles atliko: žydas, Sto
nis ir Dudutis.

Publika užsilaikė gražiai, 
išskiriant poros nesuprantan
čių kų daro. Gerai butų, 
kad pas mus teatrai tankiau 
butų parengiami, tųsyk ir 
žmonės labiau priprastų.

Dabar Čia tveriasi daino- 
rių kuopelė. Yra jau 8 sa
nariai: 6 vyriški ir 2 mote
riški. Tikimės, kad su lai
ku skaitlius tinkančių daino- 
rių pasididįs. Dainoriai pir
mų sykį pasirodys 6 d. gegu
žio ant latvių koncerto.

Neseniai susitvėrė čia lie
tuviškas politiškas Kliubas. 
Į jį galės prigulėti kiekvie
nas doras lietuvis. Sanariai 
stengsis pastoti šios šalies 
ukėsais, suprasti politikų. 
Stengsis įsitaisyti knygynų, 
parsitraukti laikraščius,reng
ti prakalbas, koncertus, rem
ti visokius gerus užmanymus. 
Prie geros tvarkos ir gero ve
dimo, Kliubas viaiemalietu- 
viams galės atgabenti de ma
žų naudų.

Dękliamavo: 
arųms Ir 

ama-

Ant. Ūkelis.

Iš Denver<iCol.
Pas tautietį Jonų Kavaliū

nų, ant krikštynų susirinkę, 
sudėjome $4.95 (vardai au
kavusių ♦ kitoj vietoj. Rd.) 
sušelpimul tėvynės brolių, ko
vojančių už laisvę Lietuvos. 
Paskiriam tuos pinigus revo- 
liucijonieriams (gaila, kad 
aukavusio  jie nenurodo ko
kiems. Be tokio nurodymo 
pinigai ilgai gulės pas kaste
riu, o jie gal būt labai reika
lingi revoliucijoniėriams Lie
tuvoj. Rd.). Pinigai pasių
sti p. Dūdai.

Jurgis Tautkus.

Atsišaukimas 
Fra n Cisco Lietuvių.

Mes atsišaukismė į laik
raščių redakcijas,1 draugy
stes, parapijas, klinbus ir pa
vienius brolius, melsdami pa- 
gelbos. Mes laike paskuti
nių žemės drebėjimų nužudė
me viskų, likomės alkani, be 
namų. Lai musų balsų iš
girsta laikraščiai: „Lietuva”, 
„Saulė”, „Vienybė” ir kiti, 
visi darbininkai besidarbuo
janti ant labo brolių lietu
vių! Juk visi skaitanti laik* 
raščius, lietuviai ir lietuvai
tės, girdėjo apie masų nelai
mę! Dėkite sulyg išgalės. 
Mes iš lovų basi vos spėjome 
iš braškančių ir griūvančių 
namų išbėgti, turėjome pa
likti visus musų tartus, kad 
tik gyvastį išgelbėti. * Dabar 
su šeimynoms turime nakvoti 
ant lauko, naktimis drebėti 
nuo šalčio ir žiūrėti, kkip ug
nis naikina musų^tuHų. Vi
sų tautų nelaimingos11 žemės 
drebėjimo aukos laukiasi 
prie savo tautiety#. Brisdami 
pageltos, šaukj^mė^ ir mes 
lietuviai prie savo t^tiečių, 
tikimės, kad mus, neapleisi- 
te, bet gelbėsiu, kiek galė
dami! Komitetas priiminėji- 
mui pinigų išrinktas iš se
kančių ypatų: Juozapas Žil
vitis, Juozas Cibus, Petras 
Šlupėtikaa. Adresas susineė-

Jalo, ant Filipinų salų. 
,• Sala Jalo ne didelė, ilgio 
turi tik 4Q.mylių, o pločio 12 
mylių. Svarbiausias miestas 
teipgi Jalo vadinasi. Apmū
rytas aplinkui augšta muri
nę tvora kaip kalėjimas. Ne
linksmas čia gyvenimas, nes 
ant tos salos gyvenanti tauta 
moros labai nekenčia ameri
konų. Baisu net ant gatvės 
išeit, nes moros’ai tankiai už
puola ant amerikonų.

Pereituose metuose buvau 
ant salos Cebu. Ten buvo 
linksmiau. Miestas Cebu 
daug didesnis, turi apie 40- 
000 gyventojų, diktai jame 
yra užsilikusių išpauijonų, 
yra teipgi apie 400 šeimynų 
amerikonų. Čiabuviai gyve
nanti ant tos salos daug pri- 
lankesni amerikonams. Lau
kai labai gražiai išrodo. Pui
kus auga medžiai, palmoms 
apžėlę kalnai ir klonys visa
da, per ištisus metus žaliuo
ja. Iš medžių reikia pami
nėti medį vadinamų Stamp. 
Išrodo jis kaip paima. Iš tų 
medžių gyventojai turi dide
lę naudų. Tuos medžius pa
kerta, išdrasko su atsakan
čioms mašinoms ir padaro 
pluoštus . kaipi kanapių va- 
laknų, tik valakuos tos ilges
nės. Iš jų veja virves. Tas 
valaknas paskui siunčia į vi
sus svieto kraštus. Kitas čia 
augantis, daug naudos atga
benanti*, medis yra — koko
sinių riešutų paima. Iš tų 
riešutų virina aliejų, o iš ša
kų leidžia sulų, o iš jos pas
kui dirba apsvaiginantį ge- 
rymų. Auga Čia daugiau vi
sokių brangių ir naudingi) 
medžių, kaip tai: mangų,bam- 
busų ir drūtmedžių mahon 
medžių, stalių vartojamų dir
bimui brangių mebelių.

Žemdirbiai filipiniečiai ant 
savo ūkių augina: ryžius, ta
bakų, laikomų už vienų, iš ge
riausių ant svieto ir cukrines 
lazdas, teipgi komus. Ar
klių ir karvių filipiniečiai 
neturi; žemę apdirba su gy
vuliais vadinamais carabau, 
išrodančiais kaip jaučiai.

Oras čia visada labai šiltas, 
per tai ir ne sveikas, f i k lai
ke lytų meto dalies vėse
snis. Lytus, sykį prasidėjęs, 
negreitai nustoja; lytų laikas 
ant Filipinų Ealų atsako mu
sų tėvynės žiemai.

Ant. Mat

8t.

Joeeph Žilvitis. ;
1609 Toda str.

Atslšaukimas Į visas lie
tuviškas draugystes ir 

abelnai visus lietuvius.
MALONUS BROLIAI IR 

SESERIS!
Daugumui žinoma, kad 

„Susi vieny jimas Lietuvių A- 
merikoje”, ant savo XX sei
mo, laikyto New Britai n, 
Conn., padarė pradžių įkūri
mui „Prieglaudos Namo su 
Kolionija”. Nutarta pada
ryti atsišaukimų į visas lietu
viškas draugystes ir abelnai 
visus lietuvius. „Susiv.Liet. 
Am.” patyrė, kad lietuviams, 
gyvenant šioj svetimoj šalije, 
būtinai reikalinga turėti 
„Prieglaudos Namų su Ko
lionija”, todėl šaukia vi?as 
lietuviškas draugystes prisi
dėti su pinigais, kad, kaip 
galint, greičiaus parūpint tų 
lietuviams 
institucijų, 
abelnas ir 
Amerikoje 
apeinantis, todėl pareiga mu
sų visų suvienyti savo pajie
gas ir parūpinti savo nelai
mingiems tautiečiams „Prie
glaudos Namų su Kolionija”. 
Praktika kasdieniniame gy
venime mums aiškiai parodo, 
kad ant tolinus, jei norim 
kaipo tauta gyventi, nega
lim be augščiaus minėtos in
stitucijos pasilikti. Visi lie
tuviai, išimant Ubai mažų 
nuošimtį mažų vertelgų, esąm 
darbininkai apsunkinti sun
kiais ir pavojingais darbais.

reikalingiausių 
Yra tai reikalas 
visus lietuvius 
apsigyvenusius

Siųdien sveiki dirbam, rytoj 
nežinom, koks likimas mus 
laukia. Iš darbo surinkti 
tiek pinigų,- kad pakliuvus į 
nelaimę,ąrba atėjus senatvei, 
galima butų užsilaikyti, toli 
nevišiems pasitaiko, todėl, 
neturint pinigų, neturint pa
žįstamų, tankiausia prisieina 
pasiduoti mielaširdystei sve
timtaučių ir ten ant jų ran
kų užbaigti savo nelaimingų 
gyvenimų. Žinom, kad sve
timtaučiams mes tik tada 
esam reikalingi, kada mes 
pilni pajiegų ir tinkam prie 
sunkiausių ir pavojingiausių 
darbų. Kada tampa iščiulb- 
tos iki paskutinei pajiegos, 
netinkam prie jokio darbo ir 
sau užlaikymo neįstengiam 
užsipelnyti, liekam niekam 
nereikalingi ir nuo visų at
stumti. Kiekviena draugy
stė yra datyrus, koks vargas 
yra su apsirgusiu ir sveika
tos netekusiu sąnariu. Jei 
pasirgęs sąnarys sanvaitę, 
mėnesį, kitų pasitaiso, tai ge
rai, bet ligoniui nepasitaisant 
pusę mėtų, metus ir kartais 
ilgiaus, tankiai prisieina, kad 
nėra kur jo padėti, tampa 
ant galo ir draugystės visiš
kai apleistas. Todėl supran
tama, kaip butų geistina, 
kad į nelaimę patekęs tautie
tis, galėtų rasti sau prieglau
dų „Lietuviškame Prieglau
dos Name”, kur drauge 
su kitais lietuviais,galėtų ant 
šviežio oro, po užveizda lietu
vio gydytojo ilsėtis ir stip
ri nt savo pajiegas. Gražų 
paveikslų turim iš vokiečių 
arba prancūzų, kurie turi sa
vo puikiai įrengtus prieglau
dos namus su gražiausiomis 
ukėmis, kur šimtai pavargu
sių senelių randa sau ramų 
pragyvenimų ir pasilsėjimų. 
Jie jaučiasi stipresniais, iš 
nuobodumo dirbinėja po tru
putį ir tuom pagelbsti silp
nesniems savo draugams. 
Šviežiausias ir grynai sutai
sytas maistas sustiprina nu
vargusį ant kūno ir proto.

Matot, kiek šiųdien lietu
viškų kūdikėlių patenka į 
svetimtaučių pavargėlių na
mus (poor bonse), kuriuos 
svetimtaučiai, jei myriop ne
nukankina, tai užaugina 
juos jau ne lietuviais, bet 
svetimais tėvynei Lietuvai. 
Kas gali apskaityti, kiek mu
sų tauta nustoja savo jaunų 
žmonių ant visados. „Tau
tiškas Prieglaudos Namas su 
Kolionija” daugeliui dalykų 
mums būtinai reikalingas. 
Kadangi šalyg prieglaudos 
skyriaus butų galima įsteigti 
skyrių, kur mes, kaipo at
bundanti tauta, turėtume 
savo tautiškų pasidėjimų, ten 
patektų: knygynas, archy
vas, liekanos, vėliavos ir ki
tokį istoriški dalykai.

Todėl visos guodotinos lie
tuviškos draugystės malonės 
atkreipti savo atydų ant visų 
augščiau minėtų reikalų.

Žinodami reikalingumų 
augščiaus minėtos įrednės, 
mėginkim suvienyti savo pa
jiegas ir įkurti „Prieglaudos 
Namų su kolionija”. Tam 
tikslui jau ,,8. L. A. ” turi 
su viršum tūkstantį ($1000) 
doliarių. , ,8. L. A.” ant XX 
seimo paaukavo 5 šimtus dol„ 
10 kuopa, Philadelphių, Pa., 
surinkus^itsiuntė suvirš -šim
tų doliarių, 11 Waterbury, 
Conn., atsiuntė 4 šimtus do
liarių ir dar keli pavieni tau
tiečiai yra paaukavę po kelis 
doliarius. Todėl jau graži 
pradžia yra, tik reik visiems 
prisidėti, o tų savo mierį leng
vai ateieksim.

Draugystės, turinčios po 
kelis šimtus ir tūkstančius 
bankoae, tikimės, peateisakys 
nuo paskyrimo keletos desėt- 
kų doliarių ant to teip svar
baus reikalo, 
o ypatingai 
ti

Pavieniai, 
pasilaikau- 

vertelgos (biznieriai)

dideliai patarnaus lietuviš
kai tautai, paaukaudami po 
keletu doliarių ant teip dide
lio ir svarbaus dalyko. Tas 
dabar yra didelis ir būtinai 
reikalingas, todėl visi,. kaip 
viens, pradėkim jį dirbti. 
Jei patįs nesirūpinsime,nieks 
kitas mums nepagamįs. Tai
gi dabar, prieš ateinantį 
XXI seimų, visos lietuviškos 
draugystės ir abeluai visi 
lietuviai širdingai kviečiami 
prisidėti su pinigiška para
ma tame reikale. Paskyrę 
aukų augščiau minėtam rei
kalui,' meldžiam siųsti tie- 
siok seiman. Ten susi važia
vę iš visų kolionijų lietuviai, 
matydami savo tautiečių pri
tarimų ir užtektinų sumų,prų 
džiai, pinigų, imsis tuojau už 
darbo. Tik gero noro mums, 
mieli broliai ir seserįs, reikia, 
o viskų galim suvienytomis 
pajiegomis parūpinti.

Pasitikim, kad visos guo- 
dotinos draugystės, ant savo 
gegužio mėnesinių susirinki
mų, perskaitę musų Centrą- 
liško Komiteto varde 6 tūk
stančių sąnarių pasiųstų atsL 
šiukimų, nepraleis nepasky- 
rę ant teip lietuviams būti
nai reikalingo „Tautiško 
Prieglaudos Namo su Kolio 
nija.”

Draugystės, aukavusios ant 
„Tautiško Prieglaudos Namo 
su Kolionija”, pasiliks tos 
įrednės fundatoriais, kurių 
vardai bus iškalti ant ak
menio arba metalo, kas pasi- ( * 
liks ant amžių. Šimtai metų 
praslinks, b tas užrašas vis 
liudys, kad gyveno lietuviai, 
buvo susirišę į draugystes, 
suprato abelnų reikalų ir 
įsteigė pirmutinę tautiškų 
abelnų, pavargėliams institu
cijų. Skaitys tų užrašų eilės . 
busiančių lietuvių gentkar- Į 1 
čių ir gėrėsis iš savo prosenių 
garbingo palikimo. Todėl 
pasistengkim, mieli tautie
čiai ir tautietės, padaryti 
darbų, iš kurio Lietuvių isto
rija gėrėsis.

Esam pilni vilties, kad tų 
musų atsišaukimų guodotinos 
draugystės apsvarstys ir pa
rems, todėl pasiliekam, lauk
dami jus, mieli broliai ir se- 
serįs, ateinant į talkų.

„Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoje” Central iškas

Komitetas. »• 
v

Reikia atsiteisti.
Jau antrų kartų kviečiame 

Juozų Sarafinų,kad surinktas 
aukas ilgiau nelaikytų, nes ' 
jau ir teip antri metai kaip 
aukos jam likosi įduotos pa- j 
siųsti į kankintinių fondų. 
Savo pasielgimu Sarafinas 
blėdį daro aukų rinkėjams. 
Rods $2.50 tai ne dideli pini
gai, butų tai niekas, bet žmo
nes žudo užsitikėjimų. Da
bar pas mus į Bristol gali 
ateiti ir teisingiausias aukų t 
rinkėjas, jau žmonės neįtikės, • 
neaukaus, kadangi pirma pa
aukautų pinigų Sarafinas 
neišsiuntė, kur tekėjo. Jei
gu ne jo toks negražus pasi
elgimas, per tuos du metu 
čianykščiai lietuviai gal but^ 
sudėję mažiausiai 50 doL tau
tiškiems reikalams. Tankiai . 
Čia būva susirinkimai. Jei
gu paaiškini dabartinį Lietu
vos padėjimų ir kalbini paau
kauti sušelpiami kovojančių 
už Lietuvos laisvę, tai žmo
nes nurodo ant Sarafino, ku
ris laiko aukas kankintiniams 
sudėtas.

Sarafinas yra Waterburyj, 
priguli prie tautiškos Lietu
vos Sūnų Dr-tės, bet- negra
žiai besielgdamas, neturėtų 
tiesos vadintiesi Lietuvos sū
numi. Maloni draugystė teik
sis paklausti Sarafino, dėl 
kokios priežasties jis per du 
metu neatidavė pinigų. Jei
gu atiduotų tuos $2.50, teik
sitės nusiųsti kankintinių ko-. 
mitetul.

Adomas Daukšys, Martinas
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Pataisymas.
Neva sąnarys So. Bostono 

Šv. Petro ir Povilo Dr-tės pa
garsino , .Lietuvoj” korespon
denciją su klaidžia žinia: jis 
rašo; buk mes surinkom 64 
dol. Tas ne tiesa. Nuo 
draugystės sąnarių surinkom 
12 d. gruodžio 10 dol., 4 d. 
kovo sumėtė $33.85, 18 d. 
kovo 10 dol., iš kasos drau
gystė paaukavo 100 dol, tai 
iš viso pasidaro $153.75; aš 
dar pridėjau nuo savęs ir pa
sidarė 154 dol. Pinigus per
daviau kun. Žilinskui pasių
sti komiteto kasieriui,

Kasierius Šv. Petro ir Povi
lo Dr-tės

P. Mikulauckas.

Atitaisymas.
N umery j 16 ,, Lietuvos” 

patilpo, per mano apsirikimu, 
klaidinga žinia. Aš pasa
kiau, jog nuo Jaunų Ameri
kos Lietuvių Pasilinksmini
mo Kliubo C. K. R. Š. aptu
rėjo,vietoj pagarsintų $50.00, 
tiktai $30.00. Tame klaida. 
Šiądien aplaikiau žinią nuo 
kasieriaus, T. Dūdos, jog jis 
priėmė $50.00 nuo Jaunų 
Amerikos Lietuvių Pasilink
sminimo Kliubo, per rankas 
J.Kulio,M.D.Pinigai paskirti 
L.S.D. P. ir L. D. P. lygiai. 
Mano paminėti $30.00 buvo 
priimti nuo p. C. J. Wister- 
to nuo Jaunų Vyrų Lietuvių 
Draugiško Kliubo. Kada 
abiejų kliubų vardai pana
šus ir podraug ilgi, tai už- 

’markavęs knygoj vien „Jau
nų Lietuvių Kliubas”, pada
riau klaidą, ypač kad pinigai 
laikraštyj buvo garsinti, o 
pas kasierių dar nebuvo. 
Draugai minėtų Kliubų do
vanos man už klaidą ir var
tojimą jų draugystės vardo.

C. K. R. Š. finansų sekr. 
Fort. J. Bagočius.

Atitaisimas klaidos.
, Jaunų Vyrų Draugiškas 
Kliubas ant praėjusio ba
liaus surinko $12.00 revoliu
cijos reikalams ir pridėjo nuo 
baliaus uždarbio $18.00, pa
darydami sumą $30.00 ir nu
siuntė Theo. Dūdai nepa- 
skirdami nė jokiai partijai. 
Betgi dasižinoję, jog Lietu
vos Social-demokratiška par
tija yra drūčiausia iš visų ko
vojančių partijų, pi
nigus paskyrė aukš- 
čiaus minėtai partijai. O 

. kas pagarsino nr. 16 , .Lietu
vos”, jog buvo paskirta 50 
dol., o nusiųsta tiktai 30 dol. 
ir paskirta dviejom parti
jom, tai yra visai neteisybė.

C. J. Wistert, 
Komitetas.

Garsusis maskoliškas raš
tininkas ir revoliucijonie- 

rius, Maxim Gorki).
Atvažiuoja į Chicagą ir 

laikys prakalbas 6 d. gegužio 
šiose vietose: Westside Au
ditorium, ant Center avė. ir 
Taylor st, prasidės lygiai 2 
vai. po pietų ir Northside 
Turnerhalle,ant N. Clark st., 
netoli į šiaurę nuo Chicago 
avė.; prasidės 3 vai. po pietų. 
Maxim Gorki j bus ten apie 4 
vai. Inėjimas po 26c. Lie
tuviai! nepraleiskite šitos 
progos išgirsti ir pamatyti 
garsųjį revoliucijonierių ir 
raštininką. ’ Apart Malimo 
Gorki jo kalbės ir kiti geriausi 
kalbėtojai.

Drangai „Aušriečiai”.
Malonėkite atsilankyti ant 

mėnesinio, .Aušros” draugy
stės susirinkimo, pn. 869— 
33rd Place, 18d. gegužio, 1906 
m. 8 vai. po pietų. Neuž
mirškite atsivesti ir savo 
draugus, kurie dar negitdė- 
jo apie mišrius šios instituci
jos, tai ant šio susirinkimo 
išgirs, ir be abejonės kiekvie
nas panorės sušelpti savo bro
lius moksląeivluR.

Komitetas.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Parai Schmel’I.

Kūnas kurpelės susideda iš grumulėlio 
baltyminės medegos. Iš lauko kūnas turi 
drebančius blakstienėlius (W). Su tų blak- 
stienėlių pagelba kurpelė gana greitai plau- 
kinėja vandenyj. Tais blakstienėliais kur
pelė įvaro į kūną pūvančiai medegas, kurios 
joms yra maistu.

Vietoj
Kurpeli (padldįnta).

N maisto dūdelės įeina į kun}. Nb — dūdele mai
sto aplieta skystimo. A — vieta, per kur pervirintas kūne 
maistas iteina laukan iš kūno. W — drebanti blakstienlllai.

Pritrukus maisto, arba jeigu vanduo, 
kuriame gyvena kurpelės, užšąlą arba išdžių- 
sta, jos apdengia savo kūną tvirtoms makšte- 
lėms. Tąsyk vėjas, drauge su žemių dul
kėms, išnešioja po visus kraštus. Bet kaip 
tik patenka į tinkančias gyvenimui aplinky
bes, jos tuojau atgyja. Tas ir išaiškina pa
sirodymą šitų gyvūnų į vandenį įmerktame 
šiene. Todėl tai šituos gyvūnus vadina in- 
fusorijoms. Jų mat yra visur; patekusios į 
vandenį, jos atgyja.

Kūnas prasčiausio sudėjimo gyvūnų 
minkštas. Todėl jie visi gali gyventi vien 
vandenyj. Jūrėse, upėse, ežeruose, prūduo
se ir balose yra nesuskaitoma daugybė viso
kių šito skyriaus sutvėrimų.

ŽMOGUS.
-/— K

Žmogaus kūnas susideda iš aiškių trijų 
dalių: galvos, liemenio ir užbaigų. Galvą ir 
liemenį jungia galintis krutėti kaklas. To
dėl tai žmogus gali savo gaivą kraipyti į vi
sas puses. Galvoje telpa svarbiausi žmogaus 
jausmų organai, joje yra ir atsakanti kana
lai, kuriais į kūną eina kvėpavimui oras ir 
maistas. Todėl kiekvienas gali suprasti, ko
kią svarbią rolę žmogaus organizme lošia ka
klas.

DALIS I.
Skeletas arba žmogaus kaulai.

Kalbėjome jau, kad daugelis gyvenan
čių vandenyj sutvėrimų turi minkštą kūną. 
Jeigu tokius minkštakūnius sutvėrimus iš
imti iš vandens, kuris iš visų pusių palaiko 
jų kūną, kūnas tuojaus sudrimba, netekęs 
palaikančio jo vandens. Oras, kuriuom ap
siaustas kūnas sausžemių gyvūnų, negali kū
no palaikyti. Todėl ir kūnas sausžemių gy
vūnų turi būt daug tvirtesniu. Kūną kau
linių sutvėrimų palaiko kaulinis skeletas. 
Tokį jau kaulinį skeletą turi ir žmogus.

Kadangi žmogui ir visokiems kauliniams 
sutvėrimams reikia kunu daryti visokius pa- 
sikrutinimus, tai ir remiantis kūną kaulinis 
skeletas negali susidėti iš vienos kietos me
degos, taigi kaulo šmoto. Jis susideda iš at
skirų dalių, iš atskirų kaulų, sujungtų teip, 
kad jie gali krutėti, lankstytiesi visaip.

Tos skeleto vietos, kur atskiri kaulai su
jungti galinčiais krutėti mazgais, vadinasi 
kaulų sąnariais. Besijungianti terp savęs 
kaulų galai apdengti labai lygioms krem
zlėms, kad prie krutėjimo besitrynimas butų 
kuomažiausias, kad butų kuomažiausiai stab
dymų ir apart to dar jie sutepti ypatišku sa
navimu skystimu, taigi ištepti kaip vežimo 
ratai-atsakančiu tepalu, todėl jie lengvai ga
li slankioti kaip gerai ištepti mašinų ratai 
įr cilinderiai.

Parpuolus, arba sueidavus, gali besijun
gianti kaulų galai išsprūsti iš mazgų. Tą 
vadina sąnarių išsisukimu. Jeigu da besi
jungianti kaulų galai nors ant trumpo laiko 
ištys ir susijungimai sutruks arba tik labiau 
ištys, tai sakome, kad atsitiko sąnarių išty- 
simas.
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Jeigu įdėti žmogaus arba kokio nors žvė

ries kaulą nors į gana silpną druskinę rūg
štį ir palaikyti tūlą laiką, tai kaulas užlaiko

savo pavidalą, bet stojasi daug minkštesniu, 
daug lankesniu ir sųęide^Įa tik iš vienų krem
zlių, iš kokių, virinant,Gpadaro paprastus, 
stalių vartojamus, kįijuį Jeigu kaula de- 
giųti, tai jis teipgi užliko savo pavidalą, 
bet pastoja trapiu, .susideda vien iš minera- 
liškų, žeminių medagų,fiadangi mat ugnis 
naikina kremzlę. Taigų žmonių ir žvėrių 
kaulai susideda iš kaulines kremzlės ir kau
linės žemės. Kauline žemė arba kaulus tve
rianti minerališka medega susideda didesnėj 
dalyj iš kalkių. Mperališkos medegos daro 
kaulus kietais, o kremzles — lankiais kaip 
plienas. Dėl sujungimo kietų ir lankių me- 
degų kauluose, kaulai stojasi tvirtesniais, 
gali išlaikyti Badavimus ir suspaudimus, ne- 
lųžta ir nesullnksta greitai. Alkoholiniai 
gėrymai, jeigu jų perdaug vartoti, naikina 
kaulų kremzlę, todėl girtuoklių kaulai daug 
trapesni negu žmonių mažai vartojančių 
svaiginančius gėrymus.

Vaikų kauluose daug yra kremzlės, bet 
mažai kalkių, todėl vaikų kaulai daug lanke
sni negu kaulai suaugusių žmonių. Todėl, 
nors vaikai parpuola tankiai, išpuola net iš 
gana aagštų medžių, kaulai jų nelužta, arba 
tas atsitinka retai. Bet užtai jeigu vaikas 
sėdės nuolatai pasilenkęs, jeigu nešios kokias 
sunkenybes ant vieno peties, tai kaulai gali 
išklypti. Todėl tai nuo mažens užsiimančių 
rašymu, paprastai pečiai teip iškrypę, kad 
vienas petys iškilęs augščiau už kitą. Iš
kraipo kaulus ir sunkesnis darbas vaikų, to
dėl tai net tiesos draudžia versti prie darbo 
dar nesuaugusius pakaktinai vaikus.

žemė arba kaulus tve- 
lega susideda didesnėj

DALIS II. 
Galvos kaulai.

Kaulai kaukelio drūčiai sujungti viens 
su kitu į vieną kiaušą, kuriame telpa smege-. 
nys, vienas iš svarbiausių žmogaus organų, 
be kurių žmogus negalėtų gyventi. Mink
šti, jauslus smegenys tokiame kauliniame 
kiauše gerai apsaugoti nuo visokių užgavi- 
mų. Užtai vaikų kaukolio kaulai sujungti 
netvirtai ir tai todėl, kad jeigu vaikų kaulai 
butų teip tvirtai sujungti kaip kaulai suau
gusių, tai smegenys negalėtų augti. Taigi 
aišku, kad vaikų smegenys mažiau apsaugo
ti galvoj nuo užgavimų, negu smegenys su
augusių žmonių. *

Užpakalinėj kaukolid dalyj yra gana 
didelė skylė— pakaušio akylė. Per tą sky
lę galvos smegenys jifngiaši su nugarkaulio 
smegenims.

Veido kaulai tveria sienas akių lomos, 
nosies ir burnos sienas. Svarbiausi veido 
kaulai yra: viršutinių žandas su viršutiniais 
dantims, veido kaulai tverianti veidą Jr dalį 
sienų akių lomų; nosies kaulai tveria sieną 
viršutinės nosies daliės; apatinis gi žandas 
su eile apatinių dantų. Visi veido kaulai 
sujungti su kaukolių teip, Kad negali krutė
ti, išėmus' vien apatiniu4aado, kuris teip su
jungtas su kaukolių, kad gali krutėti.

Viršutiniame ir apatiniame žanduose 
žmogus turi po 16 dantų, taigi išviso turi 32 
dančiu. "

DALIS III.
Liemenio kautai.

Viršutinėj liemens dalyj, arba terp kru
tinės kaulu telpa žmogaus širdis ir plaučiai. 
Širdis ir plaučiai apsaugoti iš lauko keliais 
kaulais, kurie drauge paimti, tvęrią kruti
nės klėtką. Užpakalinę dalį krutinės klėi- 
kos tveria krūtininiai nugarkaulio sanariai 
(W). Su kiekvienu tokiu sąnariu sujung
tas lankus, įlinkęs kaulas — šonkaulis. Pry- 
šakinė dalis šonkaulio pereina į kremzlinę 
išaugą (K). Didesnė dalis šonkaulių su
jungti kremzliniais galais su krutinės kaulu 
(B). Dėl tų kremzlinių galų ir galinčių 
krutėti sujungimų užpakaflnių šonkaulių ga
lų, krutinės klėtka, nors ji gana tvirta, gali 
išsiskėsti; tas yra gana svarbiu ir neatbūti
nai reikalingu kvėpuojant

DALIS IV.
Pečių, juostos ir užbaigų kaulai.

Krutinės kaulai sujungti su kaulais pir
mutinių užbaigų arba rankų dviem kaulais 
— mentės ir lanko kaulais, kurie tveria teip 
vadinamą peties diržą.

Platus mentės kaulai nesujungti su kru
tinės klėtka, jungiasi su ja tik raumenims. 
Todėl tai mentė gali lengvai krutėti ir per 
tai ir su ja sujungta ranka gali daryti viso
kius pąsikrutinimus. Terp mentės ir kruti
nės kaulo yra lanko kaulai. Lanko kaulai 
paremia ir jungia rankos kaulus su mente. 
Jeigu lankas lūžta ir ranka nudrimba že
myn, negalima jos pakelti.

Ranka susideda iš trijų dalių: peties, 
priepeties ir rankų šeivų. Petis susideda iš 
vieno ilgo peties kaulo, o priepetia iš dviejų. 
Terp peties ir priepeties yra alkūnės sąnarys 
arba alkūnė.

Delnas susideda iš aštuonių trumpų kau
lų ir penkių kaulų plunksnos ir pirštų sąna
rių. Kiekvienas pirštas susideda iš trijų są
narių, vien nykštis turi tik du sąnariu. 
Nykštis yra priešais kitus pirštus. Todėl 
žmogus gali su pirštais paimti kiekvieną 
daiktą kaipi su replėms ir gali su jais atlikti 
visokius darbus, j -

Užpakalinės žmogaus kūno užbaigos ar
ba kojos sujungtos su kryžiaus kaulais. 
Kadangi ant kryžiaus kaulo remiasi visas 
liemuo, tai jis turi būt tvirtu; jis sujungtas 
tvirtai su apatine nugarkaulio dalia. Ant 
jo remiasi pilvas.

Koja, teip kaip ir ranka, susideda iš tri
jų kaulų: kulšies, blauzdos’ ir pėdos. Terp 
kulšies ir blauzdos yra kelio susijungimas, 
kelias. Kojos paskirtos perkėlimui viso ku-

Pida.
8b — blauzdos kaulai. Fw — kulnie*. F — užkulni*.
M — priepirili*. Z — sanariai kojo* nykičio. P — lan

kios paduškaitls. A, B ir St — gyslos.

Išilgai liemens eina kaulinis stulpas nu
garkauliu vadinamas.. Stulpas tas išlenktas 
dviejose vietose, turi literos S pavidalą: jis 
palaiko visa žmogaus liemenį. Jeigu nugar
kaulis susidėtų iš vieno kaulo Šmoto, žmo
gaus liemuo negalėtų sulinkti. Todėl tai 
nugarkaulis susideda iš daugelio sanarėlių. 
Sanarėliai tie guli ant viens kito ir tveria 
nugarkaulio stulpą.

Kiekvienas nugarkaulio sanarėlis maž
daug teip sudėtas: nuo žemo kaulinio cilin- 
derėlio, arba nugarkaulio sąnario (K ant pa
veikslėlio"), eina užpakaliu kaulinis lankas 
(B) ir padaro perdėmai skylę (R), arba ka
nalą, kuriame telpa nugarkaulio smegenys. 
Nuo lanko eina kelios išaugos. Prie krūtini
nių sąnarių tos išaugos eina į šalis, jas vadi
na skersinėms išaugoms (Qu), jos sujungtos 
su šonkauliais.

Rata* tveriantis vien} krutini kiliko* iiedf.

K — rimu nugarkaulio sana 
nalaa, kuriame telpa 

skersinis

no iŠ vietos į kitą vietą ir palaikyti visa kū
ną; todėl tai jų kaulai ir raumenys tvirtesni 
ir didesni negu ant rankų. Kojos tveria 
kaipi du stulpu, ant kurių remiasi visas 
žmogaus kūnas, visas liemuo ir galva.

Kojos skeletas, taigi kaulai, mažai kuom 
skiriasi nuo rankų skeleto. Kulšis susideda 
iš vieno ilgo kulšinio kaulo, blauzda iš dvie
jų, pėda — iŠ kulnies, delno ir pirštų sąna
rių. Kelio kaulas uždengtas iš lauko apva
liu antkelio kauleliu, saugojančiu kelio są
narius.

Kojos pėda turi palaikyti visą kūno 
sunkumą. Todėl ji turi tokį sudėjimą kaip 
akmeninės lubos, teipjau tvirta ir lanki. Pė
da remiasi į žemę tik kulnies kaulu ir galu 
delno. Abiejuose galuose lanko ir po pa
skuti nia i s pirštų sąnariais yra paduškaitės 
(P), saugojančios kaulą prie bėgimo ir dide
snių šuolių.

_ Suprantama, kad kurpės turi atsakyti 
naturališkam kojos sudėjimui, debatai su 
aštriais galais .suspaudžia pirštus, pėdos ar 
delno kaulas labiau išsiskečia ir pirštų na
gai įauga į kūną. Jeigu žmogus nešioja de
batus su augštoms kurkoms, tai visas kūno 
sunkumas remiasi ant'pėdos arba delno, ne- 
sidalina lygiai ant abiejų besiremiančių į že
mę kaulų. Per daug siauri čebatai 
ant kojų nemalęnias užtrinas.

padaro

DALIS V.
Raumenys.

Pažiūrėkime dabar kas krutina ir kaip 
žmogaus skeleto krutančiu® kaulus.

Žmonių ir žvėrių kūnas, mėsa, susideda 
ne iš vienos medegos ir netveria vieno šmo
to, bet susideda iš daugelio didesnių ir ma
žesnių dalių — raumenų. Kiekviena raume
nų dalu vėl susideda iš kelių pluoštelių rau- 
meninių valaknų, iŠ lauko uždengtų kaipi

žesnių dalių — raumenų. Kiekviena raume-

meninių valaknų, iŠ lauko uždengtų 

gyslas.

gysla su lanko kaulu. Jeigu padėti dešinią
ją ranką ant dvigalvių raumenų kairėsės 
rankos teip, kad nykštis dešinės rankos siek
tų yiršutin| galą tų raumenų, o galai kitų 
pirštų remtųsi ant apatinio tų raumenų galo 
ir sulenkti alkūnėj kairiąja ranką; tai pama
tysime, kad raumenys susitraukė ir išsipūtė. 
Susitraukdami, raumenys su gysloms trau
kia priepetį augštyn ir priepetia kyla teip, 
kaip pasikelia, keliamas su virvėms, kyban
tis tiltas. Teip jau kruta ir pasikelia kiti 
musų kūno sanariai, krutina juos susitraukę 
arba išsitiesę labiau raumenys. Šitame at-

Rinko*.
A — su ifitęstu prlepečiu. B — *u sulenktu priepečiu. 
Sch — menti. Schb — lankas. O — pečiiį kaulas. E — 
alkunle kaulas. 8p — Šeivos. Mu — dvigalviai rau

menys. 8 — gyslo« dvigalvių raumenų.

sitikime męs matome, kad sausgyslės pačios 
neturi pajiegos, jos yra tik, teip sakant, vių 
vė, su kurios pagelba raumenys traukia kau
lų sąnarius. Teip jau ir visos kitos sausgy
slės yra teipgi tokioms jau virvėms, kurioms 
raumenys perduoda pajiegą toliau esantiems 
kaulams. Nutrukus tokioms gysloms, rau
menys negali kaulo sąnariams perduoti pa- 
jiegos, todėl jų negali kilnoti, kaip reikia.

Didesnė dalis kūno raumenų, teip kaip 
ir dvigalviai raumenys valdanti pečius, pa
vesti musų norams. Bet yra ir raumenys 
visai neprigulmingi, ant kokių musų norai 
neturi ne jokios įtekmės. Paveikslan, šir
dis, žarnos ir kiti viduriniai organai nuola- 
tai susitraukia ir ištysta visai be musų norų, 
nepaiso, ar męs to norime, ar ne.

Nuo darbo raumenų pajiega didinasi: 
kalviai turi tvirtas rankas, kalnų gyvento
jai, laipiojanti ant kalnų, turi tvirtesnes ne
gu lygumų gyventojai kojas. Be darbo rau
mens eina silpnyn; sunyksta. Raumenys 
tveria didesnę musų kūno dalį. Iš raume
nų galima spręsti ’ apie žmonių sveikatą. 
Jeigu žmogus kokios kūno dalies nevartoja, 
nekrutina, raumenys ant tų organų būva 
silpni, toki žmonės nesveiki. Nedirbanti fi
ziško darbo, užsiimanti protišku darbu, ma
žai krutanti, turi raumenis daug silpnesnius, 
per tai turi ir silpnesnį visą organizmą negu 
atliekanti fizišką darbą darbininkai, žinoma, 
jeigu prie darbo nereikia jiems per daug su
naudoti pajiegų.

Taigi aišku, kokią svarbią rolę žmogaus 
gyvenime lošia fiziškas darbas, aišku, kad ir 
užsiimantiems protišku darbu reikia neatbū
tinai daug vaikščioti. Jeigu žmogus nori 
būt sveiku, turi neatbūtinai užsiimti ir fizi
šku darbu. Nereikia tik per daug alsintie- 
si, kadangi ir raumenų alsinimas yra vodin- 
gu.v Po darbui reikia pasilaio, kitaip pajie- 
gos greitai susinaudoja, o sunaudotas nevi- 
sada galima atgauti.

[DALIS VI.
Nervai arba driksnės Ir smegenys.

Pažiūrėkime, kas verčia raumenis paro
dyti savo pajiegą, kas juos verčia darbuotie- 
si. *

Didiejie dvigalviniai raumenys, kelianti 
augštyn priepetį, traukiasi tąsyk, kada męs 
norime, tai tuos raumenis valdo musų norai. 
Noras, musų valia — yra tai viena musų. 
dvasios ypatybė; dvasios apsireiškimai arba 
ypatybės, dvasiški gabumai — sukoncen
truoti, surinkti musų smegenyse. Prisaky
mai musų norų iš smegenų būva perduoti 
raumenims su nervų arba driksnių pagelba; 
tokiu budu nervai yra kaipi telegrafų dra- 
tai, kuriais iš smegenų eina prisakymai į ki
tas kūno dalis. Nervai išrodo kaipi balti 
siūleliai, eina jie iš galvos ir nugarkaulio 
smegenų. Kitame gale nervai sujungti su 
raumenims.

Kaip telegrafų dratais męs galime per 
duoti savo mislis toli ėsantiems draugams, 
teipjau nervais męs galime -perduoti smege
nyse užgimusius prisakymus raumenims. 
Tie prisakymai verčia raumenis susitraukti, 
o toki susitraukimai, kaip žinome, krutina 
kaulus. Kartais pasitaiko, kad nervai neat
lieka savo užduotos kaip reikia ir smegenų 
prisakymų neperduoda raumenims, tąsyk 
gema ligos. Pasitaiko paliegę žmonės nega
linti iš lovos pasikelti, o ta žmonių liga paei- 
na. smegenų prisakymai ne-
prisigriebia į raumenis, trūkstą valios.

Apart to, męs turime, visokius jausmus: 
matome, girdime visokius balsus, jaučiame 
skaudėjimus, jeigu užsigauname, taigi ant 
musų turi įtekmę visokį išlaukiniai apsirei
škimai; taigi į musų protą prisigriebia viso- 
ki išlaukiniai suerzinimai. Tie suerzinimai 
prisigriebia ar tai nuo akių, ausų, užgautos 
kūno dalies į smegenis teipgi nervais. Tai-

makštimis, kurios didesnėj dalyj išsitęsia į Pri,yginti musų smegenis su telegra-
cmlaM. fo stacija, tai galima pasakyti, kad apart

Kam žmogui reikalingi raumenys, ta pa- £5®^ einančių iš smegenų, išnešiojimui mu- 
matysime. Ant vidurinės pusės pečių kau- Bon?’ Pallepimų į visokius kūno organus,

ant pridėto paveikslėlio), yra teip 
dvigalviai raumens (Mu). Viršų- (Tollaus bus )
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PASAKOJIMAI.
IŠ RUSU KALBOS VERTE

A. L..IS.
Prisimeilaujate, prisiglamonėjate, uodegas, 
nei tas šuo, kraipydami^ bet kaip veik kokia 
kvailė jums pasiduos — jau ir po visam! 
Tuojau norite ją kojomis suspardyti.... jųs, 
biaurybės, jus, nususę gyvuliai!....

Keiksmai vertėsi iš jos lupų, bet juose 
nebuvo tvirtumo, spėkų: nė piktumo, nė ne- 
apkantos tiems „nusususioms gyvuliams” 
,-uose nebuvo jaučiama. Abelnai jos kalbos 
-tonas, iš atžvilgio ant jos turinio, buvo nepa
prastai ramus: keikdama, ji visai balso nekė
lė, kalbėjo be jokios intonacijos.

Bet visa tatai veikė ant manęs daug sti
priau, negu stirtos iškilmingiausių ir labiau
siai pertikrinančių knygų ir kalbų, kurių 
gana jau ir prieš tai, ir po to prisiklausiau ir 

4po šiai dienai da skaitau ir klausau. O tai 
dėlto, jus mano balandėliai, kad merdėjan
čioje skausmai — agonija — visada yra daug 
teisingesnė ir daro daug galingesnį įspūdį, 
negu geriausi ir artistiškiausi aprašymai mir
ties.

Jaučiaus blogai — ne tiek dėlei mano 
draugės kalbos, kiek dėlei nepakenčiamu jau 
tapusio šalčio. Tylomis vaitojau ir danti
mis griežiau.

Tą pačią beveik valandėlę pajutau ant 
savęs dvi šalti, maži rankuti — viena palytė
jo mano kaklą, kita švelniai prigludo prie 
mano'veido, ir vienkart su tuo išgirdau ty
lų, baimingą, sąjausmo pilną balsą:

— Kas tau?....
Galėjau martyti, kad tai klausia manęs 

kas-nors kitas, tik ne Nataša, kuri prieš va
landėlę visus vyriškius išvadino niekšais ir 
velijo jiems pragaišties. Bet štai jijė pra
dėjo greitai kalbėti, tartum kur skubinda
mos!....

— Kas tau.... a?,... Šalta? Labai 
šalta?.... Oi, tu!.... Sėdi ir tyli, kaip 

. pelėda! Reikėjo seniai pasakyti man, kad 
sušalai.... Na, gulkis ant žemės.... išsi
tiesk. ... ir a$ atsigulsiu... ot, šiteip! Da
bar apkabink mane rankomis... stipriau... 
Gerai.... Na, dabar, turbut, jau tau šil
čiau .... a? O paskui gulsiva suglaudę nu
garas. ... Naktelė šeip-teip praslinks.... 
Kas tau, mėgsti išgerti, ką? Darbo netekai, 
išvijo tave?.... Et, menkniekis!....

Ramino mane.... Stengėsi įkvėpti drą
sos. ....

Tebunu trigubai prakeiktas! — Kiek 
tai buvo man tame ironijos! Tik žiūrėkite! 
— Aš tatai buvau tuomet visai rimtai užsiė
męs žmonių buitimi, svajojau apie perdirbi
mą draugijos surėdymo, apie politiškas per
vartas, skaičiau velniškai išmintingas kny
gas, — kurių.minčių gilumas, turbut, buvo 
ir patiems autoriams nepasiekiamas, — ir 
vienkart rengiaus įvairiais budais prie atlo
simo svarbios draugijos gyvenime rolės.... 
Kartais man net rodėsi, kad jau iš dalies esu 
savo uždavinį atlikęs.... Šeip, vienok, ar 
kitaip, galvodamas tuomet apie save, ėmiau 
palengva persitikrinti, jog turiu tūlą ypatin
gą būtybės tiesą kaipo neapseinamas gyveni
mui gaivalas, apteiktas augštais gabumais 
atlošimui didžios istoriškos rolės! Ir štai, 
matykite, šildė mane savo kunu parsidavinė- 
janti merga —Ta0 vargingas, paniekintas, 
visų pamintas. Sutvėrimas, — kuriai gyveni
me nėra nė vietos, nė vertės, ir kuri griebėsi 
gelbėti mane pirmiau, negu aš galėjau sumo
ti apie suteikimą jai šiokios-tokios pageltos! 
O jei ir bučiau apie tatai sumanęs, tai kažin, 
ar bučiau mokėjęs jai iš tikro pagelbėti....

O! — norėjosi manyti, kad visa tatai 
yra sapnas, paikas, tuščias, sunkus sap
nas....

Bet veltui. Negalėjau prišigaudinėti, 
kadangi ant manęs be paliovos lašėjo šalti 
lytaus lašai, prie mano krutinės tvirtai spau
dėsi šilta moters krūtinė, ant savo veido 
jaučiau jos šiltą kvėpavimą — teisybė, tru
putį degtine trenkiantį, bet teip gaivingą... 
Šiaurys staugė ir kaukė, į valties dugną ly

tus plakė, vilnys blaškėsi ir kriokė, o mudu„ 
nors drūtai prie kits-kito prisispaudę, virpo- 
va nuo šalčio.... Teip, vis tatai nebuvo 
sapnas, ir manau, kad, turbut, niekam nesi- 
sapnavo teip sunkus ir biaurus sapnas, kaip 
kad ta mudviejų pergyventa baisi naktis.

NataŠa to paliovos kalbėjo — kalbėjo 
su tokiu sąjausmu, su tokiu lipšnumu, kaip 
tik moters gali kalbėti. Po įtekme jos žo
džių, nayviškų ir jautrių, kur ten mano dū
šios gilumoje užsižiebė kokia tai liepsnelė ir 
nuo jos, tarytum, pradėjo kas ten mano šir
dyje tirpti.

Tada iš mano akių pasiliejo ašarų srovės 
ir nuo mano širdies nuplovė daug, daug ne- 
apkantos, pasibodėjimo, paikumo ir purvo, 
kurie ten nuo seniai buvo susirinkę.... Na
taša ramino mane:

— Na, neverk, mano mielas, neverk! 
Nusiraminkie! Duos Dievas — visa atsimai
nys, sugryžši vėl į savo vietą.... Viskas 
bus gerai....

Ir teip kalbėdama, bučiavo mane.... 
karštai, širdingai.... ilgai, ilgai bučiavo...

Buvo tai da pirmi moters bučiavimai, 
kokius man savo gyvenime pasitaikė ragaut i į 
ir buvo jie geriausi, saldžiausi, kadangi visi 
vėliau ragauti prisiėjo man labai brangiai ir 
prie to nieko o nieko man nedavė.

— Neverk, vargdienėli tu mano, never- 
kie! Jei neturi kur pasidėti, aš ryto surasiu 
tau kokį lizdelį.... — kaip sapne girdėjau 
jos tylų, raminantį šnabždėjimą....

....Apsikabinę, gulėjo va teip iki ry
to

Auštant išlindova iš-po valties ir nuėję- 
va į miestą.... čia atsįsveikinova, kaip di
džiausiu draugu, ir jau daugiau niekada ne- 
besusitikova, nors per kokį pusmetį landžio
jau po visokius urvus ir skyles, j ieškodamas 
tos savo mielos mergelės, su kuria pergyve
nau aną baisią rudens naktį....

Jei numirė — kaip tai butų jai gera!
— tegul sau ramiai eilsiasi šaltoje žemelėje! 
O jei da gyva — tebūnie jos dūšelė rami! 
Ir idant niekada neprabustų joje sąmonė sa
vo nupuolimo.... nėsa tatai butų bereika
lingu ir bevaisingu gyvenimo kentėjimu.....

DVIDEŠIMT ŠEŠI IR VIENA.
Viso musų buvo dvidešimt šeši žmonės

— dvidešimt šeši gyvų mašinų, uždarytų 
drėgname rūsyje, kur męs nuo ryto iki vaka
ro minkėme tašlą ir dirbome baronkas ir 
džiovinius. Musų rūsio langai ėjo į iškastą 
priešais duobę, išklotą plytomis, kurios, nuo 
drėgnumo buvo visai pažaliavusios; langų 
rėmai iš lauko pusės buvo apkalti tankiu ge
ležiniu sietu, ir saulės šviesa jokiu budu ne
galėjo prasimušti pro stiklus, storai apdeng
tus miltų dulkėmis. Musų šeimyninkas ap
kalė langus geležimis dėlto, kad męs negalė
tumėm paduoti jo duonos gabalėlio elgetoms 
ir šeip musų draugams, kurie, neturėdami 
darbo, badavo; mus pačius šeimyninkas va
dino tiesiog „tulikais”, ir pietums duodavo 
mums vietoj mėsos — sudvokusius blėkus...

Trošku ir ankšta buvo mums gyventi 
toje akmeninėj oloje su žemomis, sunkiomis 
lubomis, apdengtomis suodžiais ir vortink
liais. Mums buvo sunku ir koktu tarp tų 
storų sienų, išmargintų skretenų ir pelėsių 
lopais.... Męs keldavomės penktą valandą 
ryto, nespėję išsimiegoti, ir šeštą valandą 
jau — apsiblausę, surugę — sėsdavomės prie 
stalo dirbdinti baronkas iš tašlos pagamin
tos mums musų draugų laike, kada męs da 
miegojome. - Ir kiaurą dieną, nuo ryto iki 
dešimtos valandos vakare, vieni iš musų sė
dėjo prie stalo ir voliojo rankomis tamprią 
tašlą, prie to be paliovos linguodami ir 
kraipydamies, kad nesustingti, o kiti tuo 
tarpu maišė vandenyje miltus. Kiaurą die
ną monotoniškai ir liūdnai gurguliavo katile 
vanduo, kur buvo virinamos baronkos, kepė
jo ližė piktai ir greitai urzgėjo, besitriudama 
į kakalio padą ir šaudydama ant karštų plytų 
slidžius, virintus tašlos gabalus. Nuo ryto 
iki vakaro viename kakalio šone kurinosi 
ugnis, ir raudoni liepsnos atspinduliai dre
bėjo ant suskretusių dirbtuvės sienų, tartum 
tyliai iš musų besijuokdami.... Didelis 
kakalys buvo panašus į biaurią pasakiško 
baisūno galvą, — ji tartum išlindo iš-po že
mės, atvėrė savo plačius, kaitrios ugnies pil
nus, nasrus, kvėpuoja į mus karščiu ir dviem 
juodom garaleidžių lomom kaktoje žiuri į 
musų begalinį darbą. ’ Tiedvi gili lomi buvo 
kaip akys — begailestingos ir šaltos baisūno 
akys: jos žiurėjo į mus visada vienokiai tam
siai ir šaltai, tartum butų jau pailsę bežiūrė
damos į vergus ir, nebeeitikėdamos sulaukti 
nuo jų nieko žmoniško, niekino juos šaltu 
išminties paniekinimu.

Diena-dienon gultų dulkėse, purve, ko
jomis prigabentame nuo kiemo, tirštame, 
tvankiame ore voliojome tašlą ir lipdėme ba
ronkas, vilgindami jas savo prakaitu.... Ir
gi neapkentėme męs to savo darbo, baisiai 
neapkentėme; męs niekada nevalgydavome 
to, ką patys padarydavome, vietoje baronkų 
valgydavome velyk juodą duoną. Sėdėdami 
už ilgo stalo prieš kits-kitą, — devyni prieš 
devynis, — męs per keletą ilgų valandų me
chaniškai' kočiojome rankomis ir lipdėme 
pirštais, ir teip buvome prie to savo darbo 
pripratę, kad jau niekada nė nesekiodavome 
savo krutėjimų. Tarp savęs gi męs buvome 
tiek jau į kits-kitą prisižiūrėję, jog kiekvie
nas iš musų žinojo visas rukšleles ant savo 
draugų veidų. Neturėjome nė apie ką kal
bėtis, todėl pripratome prie to ir visą laiką 
tylėdavome, jeigu Besibardavome — nes juk 
iškolioti žmogų visada randi už ką, juo la
biau draugą. Bet ir koliodavomės retai — 
kame gali būt žmogus kaltas, jeigu jis yra 
tik pusgyvis, jeigu jis — kaip stabas, jeigu 
visi jo jausmai yra darbo sunkenybės pa
trempti? Bet tylėjimas yra baisus ir kanki^ 
nąs tik tiems, kurie visa jau pasakė ir dau
giau neturi ką pasakyti; žmonėms gi, kurie 
savo kalbų nebuvo pradėję, tiems tylėti pa
prasta ir lengva.... Bet kartais męs dai
nuodavome, ir musų daina prasidėdavo teip: 
darbo laike urnai, būdavo, kurs-nors sunkiai 
atsidusta, nei tas pailsęs kuinas, ir tylomis 
užveda sau vieną iš tų pratysių dainelių, ku
rių graudžiai-švelnus motyvas visada dainuo
jančiam palengvina sunkumą ant širdies. 
Ir teip vienas iš musų dainuoja, o męs, iš- 
pradžių, tylėdami klausomės jojo dainelės, o 
ji gęsta ir miršta po sunkiomis musų rųsio 
lutomis, nei tas mažas Stepuose besikurinan- 
čios ugnelės žiburėlis šaltoje, drėgnoje ru
dens naktyje, kada pilkas dangus žemai nu
sidriekęs ant žemės kabo, it sunkus švino sto
gas. Paskui prie dainuojančiojo prisideda 
kitas, ir štai jau du balsu tyliai ir laukščiai 
plaukioja prišvinkusiame musų ankščios 
skylės ore. Ir staiga keletas balsų sykiu 
pagauna dainą,:— ji prisikelia, nei sujudin
ta vilnis, ‘ pasidaro tvirtesnė, garsesnė ir 
skamba, tartum norėdama praskėsti drėgnas, 
sunkias musų akmeninio kalėjimo sienas....

■ Dainuoja visi dvidešimt šeši. Garsus, se
niai pradainuoti balsai pripildo dirbtuvę. 
Dainai ankšta joje; ji mušasi į sienų akme
nis, vaitoja, rauda ir gaivina širdį tyliu, 
graužiančiu skausmu, ima atverti senas opas 
ir gimdo tužbą.... Dainininkai giliai ir 
sunkiai dūsauja; kai-kurs staiga paliauja 
dainavęs ir ilgai klausos, kaip kiti jo drau
gai dainuoja, po to vėl paleidžia savo balsą,

Bet apart dainų turėjome da ką gero, 
kurį visi mylėjome ir kurs, galbūt, užvadavo 
mums ir saulę.

Antram j ame musų namų augšte buvo 
aukso siuvykla, ir ten, tarp kitų merginu
siu vėjų, gyveno šešiolikos metų kambarinė 
mergaitė, vardu Tanė. Kas rytą, būdavo, 
prie išplauto duryse iš priemenėj į musų 
dirbtuvę langelio stiklo prisiglausdavo ma
žas, baltai-raudonas veidelis su žydriomis, 
linksmomis akelėmis, ir skambus, minkštas 
balselis atsiliepdavo į mus:

— Kalinėliai! duokite baronkėlių!
Ant to pažystamo mums, aiškaus balso, 

męs visi ūmai atsigryždavome ir linksmai, 
priplaikiai žiūrėdavome į skaistų, meiliai į 
mus besišypsantį, mergelės veidelį. Mums 
buvo jau priprasta ir smagu matyti priplotą 
prie stiklo nosį ir smulkius, baltus dantis, 
blizgančius iš-po besišypsančių raudonų lu
pų. Męs tuojau už kits-kito, besistumdyda
mi, puldavomės atidaryti jai duris ir — štai 
ji, linksmutė, meili, įeina pas mus, atstato 
savo žiurstą ir, palenkus į šoną galvelę, stovi 
prieš mus, stovi ir šypsos. Ilga ir stora ka- 
štaninių plaukų kasa, nusvirus per petį, gu
li jai ant krutinės. Męs, purvini, sustyrę, 
biaurųs pažiūrėti žmonės, žiūrime į ją aug- 
štyn, — durių slenkstis keturiais laiptais 
augščiau nuo grindų, — žiūrime į ją galvas 
augštyn pakėlę,, sveikiname ją „labu rytu” 
ir sakome jai kokius tai ypatingus žodžius, 
— tokie pas. mup randasi tik jai pasakyti. 
Kaltoje su ja musų ir balsai pasidaro švel
nesni, ir juokavimai mandagesni. Žodžiu, 
jai pas mus viskas — ypatinga. Kepėjas iš
traukia iš kakalio visą ližę juo geriausia pa* 
gruždusių, jparaudusių baronkų ir mitriai 
meta juos Tanei J žiurstą. i

x —Tik. žiūrėk, kad šeimyninkas nenu
tvertų! — Visada) perspėjame ją. Ji klastin
gai nusijuokia, sušunka mums:

| — Sudįe» Jtųlinbliait—ir greitai, nei pe
liukė, išnyksta.

Ir tiek.... Bet jai prasišalinus, męs 
ilgai ir su pasimėgimu kalbamės tarp savęs 
apie ją — kalbame vis tą-pat, ką kalbėjome 
vakar, užvakar ir’ anksčiau, kadangi ir jijė, 
ir męs, ir visa aplink mus vis pasilieka tuo- 
-pat, kuo buvo ir vakar, ir užvakar, ir pir
miau .... Baisiai tatai sunkina ir kankina, 
kada žmogus gyvena sau, o apie jį niekas 
neatsimaino, ir jeigu tas neužmuša jo dūšios 
visai, tai juo toliau jis gyvena, tuo tas ne
krutąs apsiaučiančių jį apystovų merdėjimas 
da baisiau jį kankina.... Apie moteris 
męs visada tarp savęs kalbėdavomės teip, 
kad kartais net patiems būdavo biauru tų 
savo purvinų, begėdiškų įkalbų klausytis, 
bet tas ir suprantama, kadangi tos moterys, 
kurias męs pažinojome, galbūt kitokių, ge
resnių kalbi/ nebuvo ir vertos. Bet apie 
Tanę męs niekada blogo nekalbėjome; nie
kada ir niekas iš mus netik nepasivelijo sau 
bent ranka patiesti ją, bet dagi šiek-tiek lai
svesnio žodelio, laisvesnio pajuokavimo ji 
niekada nuo musų negirdėjo. Galbūt tas 
buvo teip dėlto, kad ji niekada ilgai pas 
mus nepasilikdavo: pasirodys, būdavo, ant 
valandėlės, nei iš dangaus puolanti žvaigžde
lė, ir išnyksta; o galbūt ir dėlto, kad ji buvo 
nedidelė ir labai graži, o visa, kas gražu, pa
traukia ant savęs godonę dagi ir pas šiurk
ščius žmonės. Boto — nors sunkus musų 
verguvės darbas nualino mus, pavertė į au
ra m bėjusi ūš Jungo jaučius, męs vistik buvo
me žmonėmis jr. kaip ir visi kiti žmonės, ne
galėjome gyvauti be to, kad neatiduoti kam- 
-nors pagarbos. Geresnio už ją, Tanę, nieko 
neturėjome, ir niekas, apart jos, neatkreipė 
atidos ant musų, gyvenančių rųsyje, — nie
kas, nors namuose gyventojų skaitėsi dešim
timis. Pagalios — ir tas, rodos, bus svar
biausia — tįsi 'jpęe laikėme ją kaipo kokią 
musų visiems priklausančią savastį, kuo to
kiu, ką gyvuoja vientik dėl musų baron
kų.... Męs priėmėme už savo priderystę 
davinėti jai karštas baronkas, ir tas pavirto 
mums į kasdieninę savo dievaičiai auką, ta
po, teip sakant, šventa apeiga, o tas kaadien 
vis labiau vinie ^rie jos rišo. Apart baron- 

davineycimį^ Tanei da daug patarimų, 
būtent, šilčiau Apsirėdyti, trepais greitai ne
bėgioti, nenešioti malkų dideliais glėbiais. 
Ji klausės ir šypsojos ant tokių musų pata
rimų, atsakydavo ant jų juoku ir niekada 
mus neklausydavo; bet męs užtatai nepyko
me: męs juk norėjome tik pasirodyti, kad 
labai apie ją rūpinamės.

Tankiai atsilankydavo ji pas mus su vi
sokiais prašymais, paveizdon, prašydavo ati
daryti sunkias rųsio duris, priskaldyti Jai 
malkų, — męsaų džiaugsmu ir dagi su ko
kiu tai pasididžiavimu darydavome jai tą ir 
visa kitą, ko tik ji reikalavo.

-Bet kada sykį vienas iš musų* paprašė 
jos sulopyti vienintelius jo marškinius, jijė 
su paniekinimu nuprunkštė ir atsakė:

Iš revonnc^nS^O^^S 

Maakolljoje.
(Iš ,,Los Angeles Exami- 

nėr”).
Dabar, kada dabartiniai 

tvarkai gresia visiškas per
keitimas ant naujo pamato, 
ant pamato didesnės, visiš
kos liuosybės žodžio ir liuoso 
išsidirbimo ideališko gyveni
mo žmogaus, parodo užlaiky- 
tojai senosios ištvirkusios 
tvarkos savo neišpasakytą 
žvėriškumą. .Sekantis atsiti
kimas aiškiai parodys, kokių 
pragumų imasi caro tarnai 
sulaikymui pasipriešinimo 
prakilnesnių žmonių.

Tamtove kariškas sūdąs 
nusprendė Mariją Spiridono* 
vą ant pakorimo, nors šita 
jauna, vos dvidešimties me
tų mergina, panešė didesnes 
kančias negu mirtis, mirtis ko
kioj nors formpj, ar būti 
pakarta, ar užmušta, kad tik 
mirtis, — bus jos išganymu. 
Kada ji stos prie kartuvių, 
tai ji jau nebus ta pati, gra
ži, skaisti, inteligencijos pil
na mužiko duktė, bet jau 
veidas bus iškraipytas nuo 
smūgių ir kančios, ji bus su
linkus kaip sena bobutė, akys 
jos bus kaipi stiklinės, ir tik 
mechaniškai eis ant mirties, 
ba jau neteko nė dvasiškų nė 
fiziškų pajautimų iš despera- 
tijos. Šitai kankintiniai už 
laisvę, teisybę ir už nužudy
mą vieno iš brutališkiausių 
caro tarnų, jenerolo Luga- 
novskio, kamandieriaus kazo
kų pulko, su kuriais malšino 
pasikėlėlius apie Tambo vą; 
pasisekė parašyti laišką 
apie savo nelaimę, kada da 
turėjo pilnesnį protą, ir da
bar jos dvi seserys sėdi Tam- 
bavo kalėjime už apturėjimą 
to laiško. Mat jaunoji mer
gina atlygino tam žvėriui už 
užplakimą nagaikoms jos 
tėvo ir kitų. Penki šūviai 
pataikė jenerolui ir likosi 
mirtinai sužeistas ir sako, 
baisiose kančiose mirė. Štai, 
dalis jos laiško (gaila kad ne 
visas): t

,,Aš dažinojau, kad Lu
gano vsky j važiuos iš Boriso- 
glebską expresiniu trukiu, ir 
maniau, turėsiu geriausią 
progą užpult ant kelio. Ir 
teip, aš laukiau ant vienos 
stacijos dvyliką valandų, ant 
kitos dvyliką, o ant trečios 
net dvi dieni, ir jau veik nu
siminiau. Štai vieną rytą 
nuėjau patikti trūkį, pama
čiau gaują kazokų apie staci
ją ir-tuoj supratau, kad ant 
šito trūkio važiuoja jenerolas 
Luganovskyj. Aš veikei nu
sipirkau antros kliasos tikie- 
tą ir įlipau į vagoną arčiausią 
nuo jenerolo. Kada trūkis 
sustajo ant kitos stacijos, ka
zokai nuvaikė žmonės nuo 
pliatformos, it Luganovskyj 
išlipo. Kazokai tuoj jį ap
stojo. Jiems praeinant pro 
mano vagoną, aš, stovėdama 
ant trepu vagono, paleidau 
pirmą šūvį iš savo revolverio 
į jeuerolą. Mačiau, kaip tas 
griebėsi už pilvo; manę tas 
da labiau padrąsino, da nuli
pus nuo pliatformos, palei
dau keturis šuvius į jį, kaip 
paskui pasirodė, visi atliko 
savo užduotį. Tame laike 
kazokai atsipeikėjo, ir pra
dėjo rėkti: „Parmušk lą! 
šauk ją!” ir išsitraukė savo 
ginklus. Pamačiau, kad jau 
man galas, aš prikišau revol
verį su paskutiniu šuviu prie 
smilkinio, kad nepapult gy
va į šitų žvėrių gaują. Bet 
smūgis parkirto manę, ir po 
tam da valandą jaučiau Ba
davimus per galvą ir kitas 
dalis kūno. Aš meldžiau ir 
rėkiau: „nušaukite manę”! 
bet jie nepaliovė manę mušę. 
Uždengiau akis ir burną ran-’ 
komis, bet jie numušė mano 
rankas į šalį ir da labiau mu
šė per burną ir akis. Vienv> 
oficieras pagriebė mai^\'T

sulieja jį į ribeliflį vilnį. Kai-kurs vėl, bevil- 
tingai sušukęs: eh! — dainuoja, užsimerkęs, 
ir, galbūt, ta tiršta, plati garsų vilnis prisi- 
vaidija jam'kaip/koks ilgas, į tolumą vedąs, 
kelias, apšviestas skaisčios saulės spindu
liais, — pbttus kelias, o jis patsai save ma
to tuo keliu beeinantį....

Liepsna kakalyje vis dreba, vis urzga į 
plytas kepejo ližė, vanduo katile gurguliuo
ja, ir liepsnos atspinduliai vis teip-pat virpa 
ant suskretusių sienų, tartum tyliai besišai
pydami .. f , O męs svetimais žodžiais sten
gėmės išdainuoti savo nelemtą vargą, sunkią 
tužbą gyVų žmonių, nematančių niekada 
šviesios'saulelės, — vergų tužbą. Teip tatai 
gyvenome męs, dvidešimt šešiese, didelių mū
rinių namų rūsyje, ir mums buvo teip sunku 
gyventi, tartum visi trys tų namų augštai 
butų tiesiog ant musų pečių pastatyti...

A

— Ot gi ko užsimanė! Kur čia tau 
ne!...,

Męs ganėtinai pasijuokėme iš vaikėzo ir 
— niekada daugiau nieko jos neprašydavo
me. Męs ją mylėjome, — tame ir viskas. 
Žmogus visada nori užkarti ant ko-nors savo 
meilę, nors kartais jis jąja slogina, kartais 
biaurina, jis gali dagi ta savo meile užnuo
dyti savo artymo gyvenimą, kadangi, mylė
damos, -mylimojo negodoja. Męs turėjome 
Tanę mylėti, nes niekas kitas mylėti nebuvo.

Atsitikdavo, kad kartais kurs-nors iš 
musų staiga ima ir, nežinia dėlko, pradeda 
teip protauti".

— Ir kam męs tą mergšę teip dykiname? 
Kas tokio joje yra, a? Perdaug jau, rodos, 
męs apie ją tupinėjame!.... t

Žmogų, kurs išdrysdavo teip kalbėti, 
męs greitai ir šiurkščiai nutildydavome; -r- 
mums reikėjo kas-nors mylėti: atradome štai 
tą ir mylėjome, o tas, ką męs visi dvidešimt 
šeši mylime, turi būt kiekvienam nepaliečia
mas kaipo kokia šventybė, ir kiekvienas kurs 
tame priešais mus eina, — musų priešius! 
Galbūt męs mylime ir ne tą, kas ištikrųjų 
£ra geras, bet, matote, musų — dvidešimt 
šeši, ir todėl męs visada norime matyti, kad 
brangūs mums, butų šventu ir kitiems.

Musų meilė nemažiau yra sunki, kaip ir 
musų neapkanta.... ir, galbūt, dėlto būtent 
tūli diduoliai tvirtina, buk musų neapkanta 
esanti priplaikesnė, negu meilė.... Bet 
jeigu teip, tai kodėl jie nuo musų nebėga ša
lin?

Apart baronkų keptuvės musų šeimy
ninkas turėjo da ir pyragų keptuvę; ji buvo 
tuose-pat namuose, nuo musų rųsio atidaly
ta tik siena. Bet pyragiai — jų viso buvo 
keturi — laikėsi ištolo nuo musų, rokūoda- 
mi savo darbą švaresniu už mūsiškį, ir todėl, 
skaitydami save geresniais už mus, jie pas 
mus į dirbtuvę nesilankydavo, o susitinkant 
kartais ant• kiemo juokdavos iš musų, nie
kindavo mus. Męs teipjau pas juos nevaik
ščiodavome: tą mums dagi šeimyninkas už
draudė, bijodamas, kad męs neimtumėm 
vogti jo skanių pyragų. Nemėgome męs py
ragių, nes pavydėjome jiems: jų darbas bu
vo lengvesnis, negu musų, jie gaudavo dide
snę algą, juos geriau šėrė, jųjų dirbtuvė bu
vo erdva, šviesi, ir jie visi buvo švarus, svei
ki — biauriai nemėgųs mums. Męs gi visi
— pageltę, sunykę; trys musų sirgo sifiliu, 
kai-kurie — džiova, vienas buvo reumatizmo 
sulaužytas.... Pyragiai šveątdieniais ir 
šeip liuosame nuo darbo laike pasirodydavo 
svariais švarkais, apsiaudavo girgždančiais 
čebatais, du iš jų turėjo armonikas, galiaus 
visi jie eidavo miesto sodan pasivaikščioti,
— męs gi dėvėjome kokius-tai suskfetusius 
draiskalus, avėjome klumpes arba ir nagi
nes, į miesto sodą policija mus neįleisdavo.. 
Ar galėjome gi męs mylėti pyragius?

Ir štai sykį dasižinojome, kad jų kepė
jas pasileidęs gerti, šeimyninkas pavaręs jį 
nuo darbo ir jo vieton paėmęs kitą, ir kad 
tas kitas esąs — kareivis, vaikščiojąs atlasi
niame bruslote ir dėvįs laikrodėlį ant aukso 
retežėlio. Mums buvo labai įdomu pamaty
ti tą puošinių, todėl už kits-kito ėmėme tan
kiai bėgioti laukan.

Bet jis patsai atsilankė pas mus į dirb
tuvę. Kojos paspyrimu atidarė jis duris ir, 
palikęs jas atviras, sustojo tarpangyje ir ta
rė į mus, šypsodamasis:

— Padėkdie! Sveiki-gyvi, vyručiai!
Šaltas oras, tirštu garo debesiu įsiverž

damas į vidų, siautė apie jo kojas, o jis sto
vėjo ant slenksčio, žiurėjo žemyn į mus, ir 
iš-po jo palšai-geltonų, mitriai užriestų, ūsų 
blizgėjo stambus, pageltę dantys. Jo bru- 
slotas ištikro buvo koks-tai ypatingas — mė
lynas, kvietkoms išsiuvinėtas, visas lig švie- 
ste-švietėsi, o jo sagutės buvo iš kokių-ten 
raudonų akmenėlių. Ir retežėlis buvo....

Gražus jis buvo, tas kareivis, augštas 
toks, sveikas, su raudonais skruostais, o jo 
didelės, šviesios akys žiurėjo meiliai ir ai
škiai. Ant galvos turėjo užsidėjęs baltą, 
standžiai krakmolytą, kepuraitę, o iš-po šva
raus,* be jokios dėmelės, žiursto kyšo jo smai
lios viršūnės madingų, žibančiai nušveistų 
čebatų.

Musų kepėjas nedrąsiai paprašė jo užda
ryti duris. Padarė tą nesiskubindamas ir 
ėmė musų klausinėti apie šeimyninką. Męs, 
lenktyn už kits-kito, pripasakojome jam, kad 
musų šeimyninkas, tai bjauriausias išnaudo
tojas, alintojas, niekšas, vagis, — visa, kas 
galima ir buvo reikalinga apie šeimyninką 
pasakyti, tik surašyti čia negalima-

Kareivis klausės, ūsais krutino, ir savo 
minkštomis, šviesiomis akimis prisižiurinėjo 
mums. -

— O merginų čia pas jus daug.... — 
urnai tarė jis.

Kai-kurie iš musų nedrąsiai prasijuokė, 
kiti saldžiai susičiaupė, tūlas gi paaiškino 
kareiviui, kad merginų čia, vage, devynetas.

— Naudojatės? — mirktelėjęs akimi už
klausė kareivis.

Męs vėl nusijuokėme, bet nelabai gar
siai ir lig susimaišę.... Daugumui iš musų 
norėjosi pasirodyti kareiviui tokiais-jau bu
kliais vyrukais, kaip ir jis, bet nė vienas ne
mokėjo to padaryti, nė vienas negalėjo. 
Tūlas dagi prisipažino tame,, nedrąsiai tar
damas:

— Kur jau mums....
— Teisybė, jums tatai sunku! — su per

si lindi ji m u tarė kareivis, akylai į mus žiūrė
damas. — Jums.... ot, šls-tas ne teip.... 
Jums trūksta pastovas.... vadinasi, geros

(ToHaus bus)*
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kasų ir iškėlė aukštyn, tren
kė į pliatformų bu visa savo 
pajiega. Jau pradėjau alp
ti, rankų jau ne suvaldžiau, 
bet da jie manę vis musė per 
galvų ir burnų, numetė manę 
žemyn trepais, už plaukų 
įvilko į karietų ir nuvežė į 
policijos namų. Ant kelio 
truputį atsipeikėjau. Ten 
manę nurengė veik nuogų, 
apjieškojo ir įmetė į tamsų ir 
drėgnų kambarį. Apie dvy
liktų ar pirmų valandų įėjo 
pristavo pagelbininkas Šala- 
novas ir kazokų cficieiai Av- 
ramov, jie išbuvo mano kam
baryje, išskiriant kelias 
trumpas valandas, iki vie
nuoliktai valandai nakties. 
Jie tirinėjo ir parodė, kad 
„Ivan Groznyj” galėtų pasi
mokyti nuo šitų žvėrių žiau
rumo. Kada jiems nubosda- 
vo tirinėjimas, jie manę 
stumdė ir spardė vienas nuo 
kito, ant atmainos. Liepė 
manę nurengti visai, ir nuo
gų plakė „nagaikoms” su ar
šiausiais keiksmais, koki yra 
kalboje. Vienuoliktų valan
dų atėjo sudžia tirinėtojas ti- 
rinėti, bet jis atsisakė užra
šyti mano žodžius dėlto, kad 
aš nepilno jau proto. Po 
tam manę išvežė į Tambovų 
ant greitojo trūkio. Sargai 
žiurėjo į maųę pasibjaurė
jimu ir dainavo papliovos 
dainas. Aš prašiau vandens, 
bet to nedavė. Vienas ofi- 
cieras, truputį užsigėręs, priė
jo prie manęs ir pradėjo ma
nę glamonėti ir ' kukždenti 
man į ausį savo žvėriškus pa
jautimus. Aš negalėjau už
migti visų naktį, bijodama, 
kad jis neužpultų ant manęs. 
Anksti rytų jis man pasiūlė 
degtinės ir čekolados ir pas
kui gavau užmigti valandų 
laiko. Pabudusi, pajutau 
to oficiero rankas apie manę. 
Tambove man vėl pradėjo 
protas silpti, ir pradėjau la
bai sirgti”....

Pirmutinis pasimatymas 
Marijos Spiridonovos bu sa
vo motina buvo 17 d. vasario 
ir nuo to laiko daugiau nie
kam nedaleido pasimatyti. 
Marija labai sirgo, tai moti
nų įleido į jos kaiųįrarį. Mo
tina negalėjo tikėti pas ka
lame, jog jos duktė buvo to
kiame padėjime, bet kada 
žandaras atidarė Marijos šal
tų ir drėgnų kambarį, motina 
tik tada suprato teisingumų 
paskalų, ir jos kūnas nutir
po, kada kampe ant aslos pa
matė savo dukterį gulint 
purvinuose skuduruose. • Vei
das buvo apvyniotas ir akys 
užlipintos. Guli kaip negy
va. Ji tik tada pajudino 
galvų, kada žandaras, su ku
ri uom motina įėjo į kambarį, 
sušuko šaltu ir žiauriu balsu, 
kad motina atėjo atlankyti. 
Marija šnabždančiu balsu 
paprašė motinos,’ kad priei
tų arčiau, o ta puolėsi prie 
ravo dukters, apsiliejus aša
roms ir nežinojo nė kų saky
ti, tik laukė, kų jos duktė sa
kys. Žandaras teipgi pri
klaupė šalia, gal išgirs kų. 
Marija, kų tik girdimu balsu 
prašnabždėjo savo motinai, 
gal ir paskutinius žodžius: 
„Motinėle, 
džiaugsmu, 
vo užduotį, 
nęs. Turi 
kus. *Tari 
ti”.

Už kelių 
vėl savo šaltu oficijališku 
balsu apreiškė, kad pasima
tymas pasibaigė ir pareikala
vo, kad motina prasišalintų, 
o ta, pabučiavus gal paskuti
nį kartų savo dukters veidų, 
atsikėlus, graudžiai vaitoda- 
mat išėjo.

Matote broliai lietuviai ir
lietuvės, koki yra darbai ca- susineSimį sekretorius nuo p. Bagočlaua 
rūmo. Šis »teltikima8 tai -------------------------- —
tiktai vienas iš tūkstančių. -•

* Šelpkime kovojančias' už »• uipu dvuiiko-
laisvę gausiomis aukomis! ukeji«ako« moteto

Dėl Laukio straipsnio.
Pereitam numeryje ,,Lie

tuvos” teko man skaityti 
Laukio straipsnelis, p. a. 
„Musų inteligentai.” Nesu
prantama, kodėl Laukis Ame
rikos lietuviškus inteligen
tus perstato visuomenei tik 

' iš blogos pusės, sulyg jo žo
džių, rodos, kad visi atkelia
vę į Amerikų mokintesniejie 
vyrai stoja į mokslai nes ir 
tuo jaus pasikaria ant kaklo 
lietuviškos visuomenės.

Argi teip? Man rodosi, 
Amerikoje lietuvių mokslų- 
eivių mažai yra ir iš tų tik 

i mažų dalį lietuviška visuo
menė šelpia ir dar iki šiol iš 
jos šelpiamųjų ne vienas už 
gerų blogu visuomenei ne už
simokėjo. Laukis, parėmimui 
savo žodžių, priveda kaipo 
faktus:, vienų daktarų ir jau
nikaitį.

Argi Laukiui^ tiek metų 
gyvenant Amerikoje,ne teko 
girdėti, kad ant suolo ameri
koniško universiteto pakliū
va kaip kada ir žmones kaip 
tik mokanti rašyti ir skaity
ti, o kųgi ten apie kitas ša
kas mokslo šnekėti! Juk to
kiam vyrui universitete nėra 
laiko savę lavinti, o tik kalk 
tų, kų labiausia reikia 
keturių arba penkių 
tokio kalimo gauna jis 
vadinti savę daktaru, 
katu, arba kitu kokiu nors 
mokslo vyro. Ir dar Čia jo 
bėdos nesibaigia, jis turi va
ryti konkurencijų eu savo 
draugais, kad nepasilikti be 
duonos ir kartais teip įsigili
na į savo „business”, kad 
nėra kada tam inteligentui 
nė skaityti, nė gyvenimui 
žmonių prisižiūrėti, tai ne dy- 
vai, kad ačiū tokioms sanly- 
goms, užmiršta pasakyti ačiū 
savo geradėjams. Bet tokių 
negeistinų atsitikimų turi
me mažai ir Lųukis, radęs 
viena arba du tokiu pseudo- 
inteligentu, negali juodinti 
visus.

Kas link antro privesto 
paveikslo,tai apgailėtina,kad 
tas vaikinas tapo įrankiu ap
tamsinto jų ir meta į šalį idea
lus, bijodamas gauti nuo bo
bos su kiaušiniu į galvuotai 
laime jo, kad paspėjo atvikti 
į Amerikų, nes Lietuvoje bu
tų miręs iš baimės, ba ten 
kazokai ne kiaušiniais mėto, 
bet svaido ir kietesniais už 
kiaušinius daiktais.

K. Gugis.

ir po 
metų 

tiesas 
advo-

aš mirštu su 
Aš atlikau sa- 
Ne gailauk ma

da keturis vai- 
anuos* prižiurę-

minutų žan ras

J. Laukini.
Mačiau jūsų enciklikų, pa

tilpusių paskutiniam num. 
„Lietuvos”. Gaila, kadį aš, 
vargšas vaikinas, neturiu kų 
apginti manę nusisamdyti. 
Ir tas gerai, kad garsiai šau
kianti ne randa. Džiaugiaus, 
pamatęs jus, jog pažinau p. 
Laukį, o dabar dar labiau 
džiaugiuos, kad pamačiau in
teligentų! .... Kaip nedėkin
gi lietuviai!

Kaip matyt, jums nepatin
ka, kad aš noriu eiti mokslan 
nesiklausęs Lietuviško Tribu- 
nalo. Aš sykį Šliupui ra
šiau ir nusiunčiau Pittsbur- 
go Akademijos kataliogų.kad 
mestų įtikėjimų, jog aš moki- 
nuosi ant kunigo. Tada aš iš 
savo pajiegų gyvenau ir šau- 
kiaus prie „Aušros”, bet 
man jokio atsakymo neatė
jo.*) Taigi, gal, reikalauta, 
kad aš savo jaunas dienas 
praleisčiau prie kūjo ir lope
tos, vietoj griebties mokslo, 
prie kurio aš linkęs ir gabu
mų tarėjau. Kaip matyt iš 
jūsų inteligentiškų žodžių, 
vien „Aušros” Dr-tės pini
gai, kurių mažai kas tetur

laimę aplankyti,**) tesutei
kia vaikinams inteligentišku
mų, o eidamas į mokslų su 
pagelba kitų, ne gali vadin- 

. ties apšviestu, kitų pinigai 
negali žmogui suteikti gerus 

. norus likties savo žmonių 
draugu ir mokintoju. Linkė
čiau visiems, jei kas gali, pa
daryti ant svetimtautiškų 
draugysčių tokį įspūdi, kad 

- užsiimtų musų reikalais ir 
reikalui atėjus, ir mums ran
kų paduotų. Laukis sako, 
buk tas vaikinas (aš) gali pa
daryti viekų, kad tik už pini
gus. Jeigu Laukis nesisar- 
matina su pundeliu knyge- 

į lių, terp kurių yra ir Šalti
niai, Balsai Balandc'es, va
žinėti terp žmonių, dėlko 
man butų nuodėme už pini- 
nigus, kuriuos aš, kaipo už
mokestį aplankau nuo tūlos 
anglų Draugystės, išversti 
draugystės traktatus, pam
fletus,. arba kitokias brošure? 
les iš angliško, vokiško etc. į 
lietuviškų? Ar man gal 
būti nuodėme mokyti savo 
žmonės tos idėjos, kurių aš 
laikau už geriausių? Aš esu 
sąnariu minėtos anglų Dr-tės, 
kuri turi savo namus po vi
sas dalis miesto, o kaipo są
narys kokios draugystės, tu
riu tL<sų ir tos draugystės 
naudų vadinti nenusamdyta. 
Matyt, kad mes inteligentiš
kumo ne vien nuo savųjų tu
rim mokytiesi, bet ir nuo 
svetimtaučių, nes ir tie, pa
matę kokiose pievose atėjū
nai braido, stengiasi jiems 
pagelbėti. Ir jie gali! Jų 
miestas, valdžia, įrėdnės mok
sliškos, murai debesius sie
kianti. Mes ir galėtume 
tų viskų turėti, jeigu neitu
me keliais, kurie vis nuve
da į karčiamų, nestatytume 
knygynų, kurie pastoja kar
čiams, nebuda votume baž
nyčių, kurios, atmainoms pa
stoja karčiams. P. Laukio 
žodžiai tų patvirtina, nes sa
ko, jog mums tokių inteli
gentų, suprask, kurie Lietu
viško Tribunalo nesiklausę, 
nori įgyt mokslų, kuonoma- 
žiausiai reikia. Aklas šau
kia, jog saulės šviesa negra
ži!.... O Pittsburgo mok- 
slųeivis už tų turi atsakyti...
Nelaimingas!....

Užmeta man, buk aš soči- 
jalistas ir kas? Kunigas? 
Negalėjau suprast!.... Mo
kina socijalizmų ir Biblijų, 
sako. Ir kas man tų gali už
ginti? Aš, kol apie socija
lizmų ir nesvajojau, Biblijos 
mokinaus, dabar pažinau so
cijalizmų, matau, jog vien 
suprasdamas Biblijų, gali su
prasti socijalizmų, ir savo 
Biblijos kliasai tų patį sakau. 
Kad aš esu socijalistų, žino 
ne tik lietuviai Pittsburge, 
bet ir tie, su kuriais aš drau
gauju — anglai. O paklaus- 

. čiau p. Laukio, iš kur jis gir- 

. dėjo, jog aš socijalizmų viešai 
atmetu ir mokinuosi Bibli
jos? Mokyti Biblijų ir po- 

i draug socijalizmo randu la
bai praktišku, ir iš socijaliz- 
mo kailio, kaip Laukis sako, 
nesinersiu, nors ne tik L. ,bet 
ir visi panašus geradėjai pur
tytus!. Aš esu, ir busiu so- 
cijalistu, o jei nesutikčiau 
tame klausyme su savo sve- 
timtautiškais draugais, pasi
rengęs jų išsižadėti, bet ne 
tų principų, kuriuos laikau 
už teisingus.

Prikiša man moteriškę ko
kioj ten provoj Jankaus iš 
New Yorko. Gaila, kad ne
pasiklausiau Laukio, ar man 
valia važiuoti ir paliudyti kų 
nors, apie kų aš žinau. Ne
žinojau, kad būdamas liudi

ninku, nebgalimai jau vaikš
čioti į mokyklų ir1 būti geru 
akyse diernį . pematančių 
paukštelių. •< * &

Sako mokyklų >š aplaikęs 
iš malonės tautiečio turinčio 
pretenzijų būti ‘ kunigu. 
Apuokų gaunas! • Nė jokių 
tautiečių Pitfpburge, esančių 
kunigais,neturiu tfž draugus. 
Esantiejie gi pretendentai 
ant kunigo vAtdo yra biau- 
riausi mano priešai ir kad 
įmanytų, ar pajiegas turėtų, 
netik kad manę į mokyklų 
nesiųstų, bet džiaugtųsi, pa
matę, kad man Pittsburge ar
ba Amerikoj yra uždrausta 
gyventi. -

Kad buvo šiltesnes dienos 
ir naktys, laike kurių pietų 
vejas pradėjo maloniai braš
kinti pumpuruotas šakas 
sprogstančių medžių, ar nu
sistebės bent kas, jog tylu
moj nakties kur ant griuvg- 
šių, ar iš pastogių išgirs bal
sų vaitojančios pelėdos, besi- 
skundžiaučlos, jog negavo lo
bio ir alkana. Ar verta ant 
tokio balso atsiliepti? Lai 
sau pelėdos linksmina mie
gančius nakčia paukštelius.

Fort. J. Bagoėius.

| Vidaus ministeris Pran
cūzijoj, Clemenceau, uždrau
dė Prancūzijos paslaptos po
li ei jos urėdninkams turėti ko
kius nors susinešimus su 
maskoliška Ir turkiška amba
sadoms, kurios mat, neturė
damos tiesos, Prancūzijos pa- 
slaptiems policistams kartais 
drysdavo visokius prisaky
mus davinėti. Dabojimas 
mat gyvenančių Prancūzijoj 
maskoliškų ir turkiškų ukė- 
sų ne priguli prie pareigų 
Prancūzijos paslaptos polici
jos, tų privalo atlikti caro ir 
sultano randai.

| Terp Anglijos ir Turki
jos užgimė nesutikimai už 
Egipto rubežių. Turkiška 
kariumenė užėmė porų vietų, 
kokias angli joną i norėtų prie 
Egipto priskirti. Anglija 
gabena iš Maltos kareivius į 
Egiptu,sudrutinimui ten sto
vinčios savo kariumenės. 
Laikraščiai nužiūri, jog Vo
kietija tyčia stumia Turkijų 
prieš Angliju, drųsindama 
Turkijų, nori karę pagimdy
ti terp Anglijos ir Turkijos, 
kurioje, bent ant sausžemio, 
Anglija.be abejonės, butų su
mušta.

IŠ Y1SDR.
| Matyt Wittės valdžios 

dienos baigiasi, jo neklauso 
jau kariumenės jenerolai. Jis 
paliepė Sebastopoliaus ko
mendantui daleisti sugrįžti į 
miestų išvytam Sipiaginui, 
kuris likosi išrinktu į viešpa
tystės dųmų.r K<jmendanta8 
atsakė, jog jis vien atsako už 
tvarkų mieste ir daleisti su
grįžti Sipiaginui negali. Mat 
Wittė davė j^nerolams tiesų 
daryti su žmonėms, kų jie no
ri, nieko nesibijoti ir ne klau
syti, tai jie dkbar neklauso 
nė Wittės. Kas kokių sėklų 
gėja, tokius ir vaisius ren
ka!

| Varšavoj į kalėjimų, kur 
laikomi poliFlškiejie nusidė
jėliai, naktyj atkako septyni 
vyriškiai persirėdę polici- 
stais ir žandarais Ir kalėjimo 
užveizdai perdavė padirbtų 
raštų su paliepimu, kad butų 
išduoti trįs politiškiejie nusi
dėjėliai. Užveizda kalėjimo 
nurodytus nusidėjėlius išda
vė. Ant rytojaus, kada jų 
pareikalavo tikri žandarai, 
jau jų kalėjime nebuvo. Už 
miesto rado palietų vežimų ir 
policistų ir žandarų drabu
žius, o netikriejie žandarai ir 
trįs politiškiejie nusidėjėliai 
prapuolė.

| Phulerone, Grekijoj, pra
sidėjo. terptautiški olympiški 
žaislai. Valčių lenktynėse 
pergalėjo kitus italijonai, 
prancūzai užėmė antrų vietų. 
Plaukime atsižimėjo ameri
konas Daniels. Plaukime ki
tus pralenkė amerikonas Da
niels, antrų vietų užėmė au- 
stralietis Heajy, trečių angli- 
jonas Derbyshire.

•) Pas kę Šauktasi ’ „AnZree” Dr-tės

nė jokio aūitoukimo ne gavo. Tai vie
nas dalykas. Kils* dalykas yra tas, kad, 
sulyg „Auiros” Dr-tės konstitucijos, ji

•*) Laukio raitė nCra to pasakyta. 
„Auiros” Dr-tės fondu ne didžiausiu, 
todėl ji ne įstengia sušelpti visų atsiiau- 
kiančių. Ji fciuom kartu šelpia jau Uek tiek 
atsižioiėjusius ant rašliaviikos dirvos lie-

kyktote -

| Po paskutinių' išsiverži
mų, vulkano Vesuviaue kra- 
teras, kuris pfrtna turėjo tik 
100 pėdų diametro, turi 
5000 pėdų. Prieš išsiver
žimų vulkanas' tuifejo 6000 
pėdų augščio, dabrfr gi turi- 
tik 5200 pėduke taigi ant 800 
pėdų mažiau. J r ir >ą

o *1
| Tunise, Šiaurinėj Afri

koj, sukilę čiibuv&i užmušė 
netoli Thala 8 europiečius. 
Paskui bandė jie užpulti ant 
miesto Thala, bet jų užpuo
limų apsiginklavę gyvento
jai atmušė. Laike to užpuo
limo 12 čiabuvių likosi už
muštų, o 19 pašautų. Dabar 
orinti miestų atėjo praneuziš- 
_u. kariumenė. ’.

| Laikraščiai garsina, buk 
caras ant galo sutiko 18 die
nų gegužio atkakti į Peter
burgu ir atidaryti durnos su
sirinkimų. Prie tos progos 
ketina paleisti iš kalėjimų 
politiškus nušidėjėlius.

| Atstovai Maskolijos uni
versitetų ir mokslo akademi
jos išrinko šešis konstitucijo- 
nalistus demokratas į viešpa
tystės rodę, taigi ir čia mat 
Wittei—Durnovui nesiseka.

| 27 d. balandžio,Paryžių  j, 
su didelėms iškilmėms likosi 
atidarytas paminklas garsaus 
amerikono patrioto, Benjami
no Franklino. Paminklų tų 
dovanojo ParyžiuiNew Yorko 
bankierius John Haryes.

| Mieste Toulon, pietinėj 
Prancūzijoj, suštraikavo ga- 
zo dirbtuvių darbininkai. 
Dirbtuves užėmė < kariume
nė.

| S i beri jo j, išsiliejusi per 
krantus upė Jenisei užliejo 
miestų Jenisei. Gyventojai 
pasislėpė ant namų stogu,kur 
laukia vandens nuslugimo. 
Daug namų likosi tvano drū
čiai pagadytų.

» | Atėnuose,Greki joj,Olym- 
piškuose žaisluose, šovėjų 
konkurse geriausiais šovė
jais pasirodė šveicarai; antrų 
vietų užėmė prancūzai ir nor
vegai. •

| Vesuviaus aplinkinėse, 
Italijoj, pereitų sanvaitę bu
vo debesų praplyšlmai, nuo 
ko užgimę tvanai daug nuo
stolių pridirbo. Debesų pra- 
plyšimai jau pirma išgųzdin- 
tus vulkano i išsiveržimo ap
skričių gyventojus dar la
biau išgazdino.

(Austrijos randas rengėsi, 
renkant parlamento atstovus, 
įvesti, visuotinų balsavimų. 
Tam pritarė visos Austrijos 
partijos, išėmus vien lenkų. 
Be lenkų pritarimo ministe
rija negali įvesti visuotino 
balsavimo, todėl ji rengiasi 
su visu pasitraukti.

| Ant Kaukazo, mieste Du 
šel, plėšikai, kareiviais peni 
rėdę, paėmė rando kasų, ku
rioje buvo $117000. Jųne- 
susėkė, su pinigais jie prasi
šalino. Kazaniuj revoliuci- 
jonieriai paėmė dvi kanuoli 
nuo paminklo, pastatyto at- 
miniihui paėmimoKazaniaus. 
Be abejonės kanuolės tos, 
nors senos, bus apverstos ko
voj su caro kazokais.

| Japonijos cieoorius, iš 
sąyo kišeniaus, paskyrė 100- 
000 dol. sušelpiami San Fran- 
Cisco žemės drebėjimo aukų, 
taigi šimtų kartų daugiau 
negu tam tikslui davė Ame
rikos prezidentas Roosevelt.

| Kaip laikraščiai garsina, 
caras pabūgo pats atidaryti 
durnos susirinkimų. Jis vien 
priims dūmos sąnarių prisie- 
gų žieminiame rūme, bet pats 
durnos susirinkimo ne atida
rys.

| Laikraščiai garsina, jog 
Austrijai pripuolahčių dalį 
Maskolijos paskolos užsira
šanti uždengė dvigubai, taigi 
kad pasiūlymų buvo dusyk 
daugiau,negu reikėjo.

' | Ryme atsibūva terptau- 
tiškas mokslinčių chemikų 
kongresas, ant kurio iš visų 
civilizuotų kraštų atkako 1800 
delegatų.

| Peterburgo policija neti
kėtai atlankė socijalistų susi
rinkimų ir suareštavo daug 
buvusių ant susirinkimo.

| Chorvatai Vengrijoj nuo 
rando, per nenuolsų darbų, 
iškovojo sulyginimų tiesų 
chorvatų kalbos su magyariš- 
ka chorvatų apgyventame 
krašte. Magyarai ilgai ne
norėjo pripažinti nė jokių 
tiesų chorvatų kalbai. Ma
gyarai teip pančioja kitas 
Vengrijoj gyvenančias tau
tas, kaip caro valdžia Masko
lijoj nemaskolius.

| Netali Kuraferia, Turki
joj, 26 d. balandžio buvo 
smarkus mušis turkiškos ka
riumenės su 60 ginkluotų gre- 
konių. Mūšyje krito 13 gre- 
konių ir 3 turkiški kareiviai, 
penki kareiviai tapo sužei
sti.

| Londono laikraščiai gar
sina, jog rugsėjo mėnesyj 
Darmstadte susi važi uos Mas
kolijos caras, Vokietijos cie- 
corius ir Anglijos karalius. 
Iki rugsėjo dar nežinia, kas 
gali Maskolijoj atsitikti; dar 
žmonės gali carų iki tam lai
kui suvisu išvyti iš Maskoli* 
jos. ,

| Pavaršaviuos, Lenkijoj, 
Lesnoj, vėl buvo smarkus 
mušis terp katalikų ir nuo 
katalikystės atsiskyrusių ma
rijavitų. Susimušime 10 ypa
tų likosi užmuštų, o 80 sun
kiai sužeistų; sunkiai sužeisti 
keturi kunigai. Katalikai li
kosi pergalėti.

| Mieste Torgau, Vokieti
joj, sudegė katalikiška mi- 
nyškų mokykla. Ugnyje pra
žuvo trįs minyškos ir du mo
kiniai.

| Voronežo gubernijoj,kai
me Dievica, baduojanti kai
miečiai užpuolė * ant javų 
krautuvės saugojamos kazo
kų. Kazokai užmušė 19 kai
miečių, o 50 jų sunkiai sužei
dė.

irSaule, menulis 
žvaigždės.

Astbonomiškas vaizdelis.
J.Ilgaudas.

Tųsa.
Apsipažinę jau šiek-tiek 

su „žvake, dienų valdančia”, 
su saulę, mėginsime kiek-nors 
apsipažinti ir su antra „žva
ke, naktį valdančių”, su mė
nuliu.

Mėnulis yra dalim \ musų 
žemės. Žlloj-žiloj senovėj, 
pirm milijonų metų, kada 
žemė da teip karšta kaip sau
lė buvo, mėnulis nuo žemės 
atsiskyrė, vienok negalėjo jis 
nuo žemės labai atsitolinti,—

bar tebelaiko. Mėnulis,kaip 
žinome, yra daug mažesnis 
už musų žemę; jo diametras 
turi vos 3480 kiliometrų, o 
paviršius net 13 kartų maže
snis už žemės paviršių. Jei
gu 49 mėnulius sudėtume, 
tuomet išgautume tokį didelį 
kamuolį kaip žemė. Kadan
gi mėnulis daug mažesnis, 
tai ir daiktų sunkumas ant 
jo kur-kas mažesnis: daiktas, 
sveriųs ant žemės 6 kiliogra- 
mus (12 svarų), svertų ant 
mėnulio tiktai 1 kiliogramų.

Kadangi mėnulis yra da
lim musų žemės, tai jisai tu
ri ir aplink žemę keliauti. 
Savo kelių mėnulis perbėga į 
27 dienas, 7 valandas ir 43^ 
miuutos, į tiek dienų mėnulis 
vėl būva ties tų pačiaįvieta, 
ties toms žvaigždėms, kur 
pirm to laiko buvo. Vienok 
kad žemė aplink saulę ke
liauja, tai mėnuliui prisiei
na kur-kas didesnį kelių pa
daryti, negu kad žemė aut 
vietos stovėtų, užtai ir 
tarpe vieno ir kito pilnučio 
pereina 29 dienos 12 valandų 
ir 44 minutos.

Mėnulis yra jau s visiškai 
atšalęs kosmiškas kūnas, jo 
paviršių nebūtų galima įarti, 
o Jeigu ir įartum, tai visgi 
pasėti javai, dėl didelio šal
čio, negalėtų augti. Ant mė
nulio teipgi nė oro nėra, be 
kurio jokis augmuo, ar gy
vūnas negali apsieiti. Jei
gu gi ir yra ant mėnulio da 
truputis oro, tai tas visgi yra 
jau labai skystas, ir jis suvis 
neatsakantis žemės augme
nims. Kad mėnulį neapsiau- 
čia oro sluogsnis kaip musų 
žemę, tai tų galime jau iš to 
matyti, kad niekada ant mė
nulio debesų nematome, vi
sada jo dangus būva giedras, 
neapsiniaukęs. Vandens ant 
mėnulio teipgi nėra; jo jūrės 
išdžiuvusios ir tamsumos, 
kurias pilu uty j ant mėuulio . 
matome, yra mėnulio išdžiu
vusios jūrės, o šviesumos — 
augšti kalnai. Kadangi mė
nulis oro sluogsnio neturi, 
tai ir saulės spinduliai pasie
kia tiesiog jo paviršių, oras 
saulės spindulių nesulaiko. 
Saulė įkaitina mėnulio pa
viršių gana dikčiai, vienok 
ta šiluma negali ant jo lai
kytis, kadangi mėnulis be 
užklodalo, be uždangalo, be 
oro sluogsnio, kuris, tiesa, 
daug saulės šilumos su
naikina, neatiduoda jos že
mei, vienok jis teipgi įšilusio 
kūno atšalimų sulaiko, ne
duoda šilumai tuojau į dau
sas išlėkti. Mėnulį galima 
su geležiniu pečium sulygin
ti:. geležinis pečius kur-kas 
greičiau įšyla negu plytinis, 
mūrinis, vienok jis teip gi 
greit atšala, mūrinio gi šilu
ma laikosi per dienų ar dau
giau.

Kaip sakyta, ant mėnulio 
nėra jokių augmenų; kai-ku
rie mokslinčiai tvirtina, buk 
pietų laike, kada salė labiau
siai mėnulio uolas kaitina, 
pradeda šiokie-tokie želme
nys mėnulio kloniuose želti, 
bet tas dąlykas nėra da teip 
gerai ištirtas. Vienoku kaip 
rodos, tvirtinimas yra klai
dingas, kadangi mes ant mė
nulio visada tik du dažu te- 
patėmijame — šviesias ir : 
tamsias plotus. Baltai-mel- 
svų ar gelsvai-žalių plotų ant 
jo neužtinkame; tokius gi 
plotos užtinkame ant plane
tos Marso, kuris juk kur-kas 
toliau nuo musų žemės negu 
mėnulis.

Žiūrint į mėnulį per žiūro
nų, galima ant jo labai augš- 
tus kalnus patėmyti, vienok 
įdomiausiu yra tas, kad visi 
kalnai kaone .vienokio pavi
dalo — paprastai jie išrodo 
kaipi katilas, vidurys įdubęs, 
o kraštai iškilę. Krantai ir 
neapvalainiai, bet bu augš- 
toms kaukuromB, viduryj

Anglija.be


kalno, dauboj b&va da kitas 
kalnelis, mažas, smailus. Pa
vidalą mėnulio kalno galėtu
me sau šiteip pasidaryti: rei
kia ant minkšto molio užme
sti kokį akmenį, o tuomet 
bus kalnas su dauba gatavas; 
akmuo įlįs į molį, o aplink jį 
molis iškils. Kai-kurie mė
nulio apskriti kalnai yra 
labai augšti, jų kaukuros iš
kyla 5500, net suvirš 8000 
metrų, arba 26400 pėdų. 
Daubos gi tų kalnų teipgi 
gana plačios, paveizdan, kal
no Archimedes dauba turi 
pločio 83 kiliometrus; vienok 
yra ir kaln ų, kurių daubų 
plotis 15—20 mylių turi. 
Kadangi mėnulio kalnai vie
nokio pavidalo — apskritus 
su didele dauba — tai mok
slinčiai tvirtina, kad visi tie 
.kalnai yra užgesę vulkanai. 
Tokių kalnų ant mėnulio pa
viršiaus patėmyta apie 150- 
000.

Apart šitų kalnų, daubų 
ir didelių klonių tapo anf 
menulio ir vingiuoti rėvai 
patėmyti. Šitie rėvai negali 
būti kuom kitu kaip tik la
bai dideli plyšiai mėnulio 
uolose, lyginai kaipi plyšiai 
glečeruose. Kai-kurie įš tų 
plyšių gal yra išdžiuvusios 
vagos mėnulio upių, bet di
desnė jų dalis, kaip sakyta, 
yra plyšiai uolose, 
matomai, buvo labai įkaitu
sios, o paskui, užėjus šalčiui, 
susproginėjo, suplyšo. Bet 
ant mėnulio yra da ir kitokį 
kalnai ir rėvai, būtent kal
nai, nuo kurių vidurio, cen
tro šviesi dryžiai į visas pu
ses eina. Ypatingai tokiais 

' dryžiais yra pagarsėję dideli 
-kalnai Tycho, Copernikus, 
Archimedes ir Keppler. 
Dryži kalnai nėra ne le
vais, nė iškilimais, jie yra ly
gus su mėnulio žeme. Bet 
įdomiausiu yra tas, kad tie 
dryžiai eina tiesiog, ne krei
voms linijoms, nuo centro ir 
žiba net tuomet, kada mėnu
lio vos mažas kraštas temato
mas, kada mėnulis tamsus.) 
Pavidalas ir ypatybės tų. 
dryžių padarė mokslinčiams 
daug galvasukčio. Pirmiau 
tikėjo, kad tie dryžiai yra 
veikianti vulkanai, vienok 
tokia klaidinga nuomonė ne
galėjo ilgai laikytis, 
du gaisus prancūzai, 
lio tlrinėtojai, Loewy 
seux, tvirtina, kad 
kada-nors vulkanais buvę,ku
rie žibančius pelenus išmetę, 
lyginai kaip ir žemės vulka
nai kad 
išmeta, 
smarkiai 
atmuša, 
leksiją.
minėtų tirinėtojų, tapę oro 
ar vėjo į visus šonus išnešio
ti.

Neteisingumą minėtų mok
slinčių tvirtinimo galima 
tuom darodyti, kad jokiu 
budu negalėjo vėjas pelenus 
teip tiesiai į visas šalis išnė= 
šioti — o dryžiai labai tiesus. 
Vienok galima kur-kas ge
riau dryžius kitokiu budu 
išaiškinti, būtent: gęstantis 
vulkanas pradėjo su sykiu 
smarkiai veikti, užgimė bai
siai didelė eipliozija, nuo ko 
žemė aplinkui vulkano su
sproginėjo, suplyšo, o plyšiai 
prisipildė žėrinčia magma, 
kuri, sušalus, teipgi žiba. Pa- 
si remdami ant šitos nuomo
nės, padare du anglai, mėnu
lio tirinėtojai, Nasmyth ir 
Carpenter sekantį bandymą: 
Jie pripylė sklidinai stiklinį 
kamuolį vandeniu, jį užliejo 
ir paskui įkaitino. Įkaiti
nus kamuolį,pradėjo vanduo 
virti ir jame pasidarė per 
anksta, — kamuolys nuo įkai
timo susproginėjo, suplyšo in

Uolos,

Dabar 
mėnu- 
ir Pui- 
kalnai

žibančias medegas 
kad šitie pelenai 
saulės spindulius 

padaro didelę ref- 
Pelenai tie, anot

lyg yra aRi mėnulio kitas 
gana didelis kosmiškas kū
nas užkritęs ir per-Jo plut$ 
skylę? praronsęs. Nuo susi- 
trenkimo susproginėjo mėnu
lio paviršius aplink padarytu 
akylę, o per padarytą skylę 
ir per plyšius pradėjo verž- 
tiesi žėrinti magma, kuri su
šalus, žiba. Šitas išaiškini
mas,rodos, bus teisingiausiu; 
beto reikia da pridurti, kad 
daugumas mėnulio apskritų 
kalnų tokiu budu yra pasi
darę. Ant mėnulio užkrito 
meteorai ir pramušė jo plu
tą, arba padarė bent duobes, 
lyginai teip, kaip kad mes 
akmenį ant jeib kokios 
minkštos medegos nžmestu- 
me. Kad ant mėnulio daug 
meteorų užkrinta, tai tą gali
me tikrai tvirtinti. Mėnulis, 
kaip jau minėta, neturi oro 
sluogsnio, tai meteorus kos- 
miškus kunus niekas ir nesu
laiko, jie puola ant mėnulio 
su visu kosmišku greitumu. 
Ant žemės gi toki meteorai 
užkristi su kosmišku greitu
mu negali,kadangi oras me
teorus sulaiko. Beto, m e tė
ra i,a tėję į žemės atmosferą iš 
tolimų erdmėa kraštų, dėl di
delio šalčio, tuojau susprog
sta, nes besitrynimas su oru 
juos labai įkaitina, o nuo 
staigaus įkaitinimo turi kiek
vienas šaltas kūnas sutrukti, 
susprogti. Užtai žemės pa
viršių meteorai pasiekia su
sproginėję, sutrukę ir papra
stai sutirpę, nes kiekvienas 
meteoras apvilktas tirpimo 
plėve.

(Toliau bus).

Nori pasakyti teisybę.
Ponas Liudvikas Ninarik, 

vertelga iš Curtis Bays, Md. 
rašo mums laišką, kurį męs 
su džiaugsmu paduodame sa
vo skaitytojams: „Mano šei
myna tankiai spyrė mane pa
rašyti j ųma b? aš pasirįžau 
pasakyti jums visą teisybę 
apie save. Per trejus me
tus aš. buvau išblyš
kusiu, išblyškusiu ir nusilp- 
nėjusiu — geriaus pasakius, 
niekuomet nesijaučiau svei
ku ir ant galo buvau priver
stas pasiduoti į ligonbutį ir 
imti visokias gyduoles. Ma
no sveikatai nes,gerinanti aš 
pradėjau vartoti Trinerio A- 
merikoniėką Eliksyrą Kar
čiojo Vyno ir labai nusiste
bėjau, vatėmijęs jo greitą 
veikmę ant mano organizmo. 
Mano sveikata pagrįžo ir aš 
sakysiu, kad šita guoduolė 
visuomet bus mano namuose. 
Aš patariu ją saviems drau
gams, nes žinau, kad ji užlai- 
kis juos sveikais ir tvirtais. 
Tas yra teisybė. Jokia vai
stas nepadaris tokios malo
nios ir įveikingos veikmės. 
Jį atitaiso suvargusius gro- 
muliojimo organus prigimtan 
veiklumai ir suteikia stipru
mą visam kunui. Kiekviena 
šeimyna privalo turėti, ją sa
vo namuose ir vartoti kaip 
tik valgomas sublogsta ir 
pasijaučia vangumas, nerviš
kumas, ar veidas nublykšta, 
žodžiu sakant, visuomet pra
dedant jaustis negerai. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica-

Draugysčių Reikalai
Chroago. Dr-te Tėvynės Mylėtoju tu' 

res savo mitinga nsdelioj, 6 gegužio, 1 
vai. po pietų, A. Berti tuko saleje, 4600 
So. Paulina at. ant kurio visus sanari us 
ir hetuvies norinezius prlsiraszyti ui- 
kvleczia piibuti

• ’ (— Dr-te Tėvynės Mylėtoju.
Balius, Balins.

Wihneeding, Pa. Liotaviri ir Lietu-
jame pasidarė toki-jau ply- ;vritMi<gHF^»>b^J^tį4riuv^Buou 

kaip mėnulio dryžiai, t
Bet ir tas baj"idymn,į4 nepil-* ■“•J® vvi.meralfed-AmHtorium.

t is “"t

ir isz aplinkea ui prašiom e įkaiti ingai 
Atsilankyti. ...

' "' Komitetas.
■. Pirmas Didelis Bailiu.

Grand Worke, Ui. Lietuvos Mylėtoju 
D r-te turės savo pirma balių subatoj, 13 
d. gegužio, 1906 m., Antano Rieliavekio 
ealeje 14H 8. 49th ate., Grand W o raka, 
BĮ. Prasidėt 7 vakare. loženga 25c. 
porai. Bes gera muzika ir daugybe sve- 
cziu. Todėl kvlecziame visus lietuvius 
Ir lietuvaites atsilankyti.' -1

., Komi tette-
(h-v) . ; *

Pajieszkofimai.
Pajiesakau savo tikro brolio, Juozapo 

Gudisskio, Suvalkų gub., Naumiesczio 
pav., Plokszcziu vale., Antkalniszklu 
kaimo, 30 motu kaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas kitas telktis duoti tinę 
adresu:

Antanas Gudiszkis,
37 Railroad st., Watėrbury, Oonn.

• (4-V)
Asz Kazimiero Jocius; Kauno gub., 

Raseinių pav., Mankunu vol., Akm» 
niszkiu kaimo, apciszaukiu in savo tau- 
tieczius ir praneszu jiems, jog asz gy
venu 6 River avė., Esplou, Pitteburg,

Pejleszksu savo pusbrolio Vladislovo 
Petrauoko, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Pagirio parap., pirmiaus gyveno, 
009 Corroll Street, Buffalo, N. Y*. 
Jis pats-ar kas kitas teiksis duoti iine 
adresu:

Kai. Vėbra, 
8756 Jusliu aye. So. Chicago, III.

Pajieszkau vietos tik Illinois valstijo
je. Ežiu baigės 4 kllasas gudiszkot 
8-kliases gimnazijos. Kalbu lletuviszkri, 
gudlaskal te lenktezkai, tik rastyti len
kis z k ai nemoka. Turiu gera sapratima 
apie rokundas. 10 meneriu kaip Ame
rikoje. Gyvenu per tėvus. Reikalau
janti tegul atstezaukia adresu:

O. Drony, 
Lock Box 30 . Steger, Rl.

Pajieszkau Juozo Katausko, Kauno 
gub., Raseinių pav., Szilelio parap., Gi
rininku sod.; pirmiau gyveno Centralla, 
III. Jis pats ar kas kitas teikėte duoti 
žine adresui -

Peter Giskts, 
Psrk City, Utah.

Atsissaukimas in delegatus kuo
pa Bus. Liet. Amer.

Žadanti atkeliauti antseimoSus. L eL 
An. Kuopu delegatai kiek anksoziau 1c 
norinti dalyvauti apvaliuzoziojime 37 
d. gegužio, ypacz norinti vaiiuoti karie. 

"tose, malones atsiliepti savaite laiko 
anksoziau, idant galima butu parūpinti 
atsakanti skaitliu karietų, kad. potam 
nebutu kokiu hesusipratlmu. Bu guo- 
dona. Užlaikyto jas karietų

POVILAS MAŽEIKA, 
3315 Auburn avė. Chicago, III.

01-V) - ,
' ; Aj A!idi 1 •'

Aukos reikalams" revoliuciJinlo 
judėjimo MaskoiųoJ. ' '

Kaip jau syki pagarelndbe. 'negarsio- 
rime daugiau ta aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaipR 25c aukavo. Ta pa
daryti prazzo mis kai-kurie Aukauto-' 
jai. '

Aukos „Lietuvon“ redakcĮJon . 
atkastos.

Ankos tu Maryvlllo, 111. V7 Czudl- 
nte, J. Bitlai t is, A PleczkaHls po 21.00; 
A. Bielokus, V. Kadlios, P. Gavutte, V. 
Kovaitls po 50c; J. Bulota, K. Andruau- 
kevlczla, J. Viszniauckas, V.- Plecskal- 
tis, V. Kapsukas po 25c. Viso 66.50; 
siuntimo kasztu 10c, lieka 15,40. Pa
skirta Demokratams.

kasteriu! T. Dūda t.
Iss Denver, Col J. Allta, J. Karpus 

po 21.00; P. Karpus, M. Diazkovlczia po 
po 50o; J. KavalunM 85c; J. Kavalunas,
J. Mikulis, J. Tauckus, M. Dtszkevlczie- 
ne, V. Tauckus po 25c; mažesniu suku 
85c. Viso 94.95. Paskiria Socl-jalde- 
mokratu partijai.

Isz Pittstono, Pa. J. Samuolis 93.00; 
A. Blažionis, M. Karalius, K. Marčiulio
nis, J. Jeszmanta, J. Andriussls, A. J nu
mauta, V. Pakas po 91.00; S. Blndokas, 
A^ Szalaszaviczla, A. Miltaucskas, J. Ma
taitis, V. Gradeokas, V, Petkeviozla, M. 
Morkeviosia, Fr. Kasriubs, M. Pikulis,
K. K šešergi ui K. Gilius, J, Czekallls, 
M. Kurtinaitis, M. Totuba, M. Gramu, 
M. Jonuizka, P. J staleli ule isz Edward. 
po 50c; M. Valaitis 85c; V. Miliauoku 
30c; B. Skilandžiuose, Ig. Bebastlnas, M. 
Czerneviczia, 8. Berasta, F. Laukrilis, 
T. Kreivėnas, J. Kimiliaackas, V. Rad- 
zvila, L Pllkioniene, J. lazkanckaa, J. 
Novakauckas, A. Valetais, J. Kllkevl- 
ežia, F. Kuzminskas, J. Petkeviozla, J. 
Petkeviozla II, V. Jonuszka, J. Milu- 
ezonis, V. Jankauckas, O. Baksza, K. 
Klimiene, T. Sekalaucku, po 25c. Ma
žu suku 10c. Viso 923.75. Pinigai pa
skirti revoliucijai.

The Gailins New York Medical Inai. 
910.00. Pinigai paskirti revoliucijai. -

Isz Mahsnoy City, Pa. nuo Bus. Liet.

J. Mickūnai, B. Viszlnsksa po 12.00; J. 
Petrikas 21.50; M. Allszauckas, P. Bu- 
ke vi ežius, A. Pilkis, P. Kubertavlczius, 
J. Genczaitia, M. Sskalauckaz, L Beino
rtus, J. M a lažini* u, V. Žardeckas po 
11.00; A. Btrinutitis. A. Sakalauckas, 8. 
Gotauta, J. MuniaJ. Plecricaltte, T.Mic
kų nes, A. Mockailis, po 00c; K. Žilins
kiene, A. Pecziukaltte po 25c. Viso 
625.50.

Juitusmokas, A. Altezauokas, A. All-

bauokai, 8. Katkeviostae po 50c; J. 
Dzienfue, K-. G&emfnts, N. Rulys, B. 
Naujokaitis, A. Ralys, K. Stoczkus, M. 
S trako jis, B. Lagūnas. J._ Karaszka, M. 
O. Bukevlczlecrej AABenkeviczias, J. 
DaonkevtoriaaęOfZJc.BVteO 932.00 pa
skirti L. 8. D. P.;. - r

Isz Lawrence, Masa^. J. Rudokas, M. 
Rudokiene, 8. Gaidys, M. Kuadraitis po 
25o; neONdu We. ’Vlao 91.15. 
Paskirti Socijaiąjmokfltu partijai.

Itz KUmlngtgp, 
63 50; B. Jurgeliujii 
lis, J. Ceglls po 21.' 
Degimas, A. Petraitis, 8. Grakulokis, P. 
Sargunas po 9L00; J. BaUraszaitls, B. 
Bratnrkas, 9. Mlkolaitis, M. Jurgeliunas 
po 75c; S. Brainakas, P. Baltuose, M. 
Raulynaitts, Ą. R«ulyoaitia. I. Katila- 
vas,. M. Pucakus, d. Stanlalovaitia, J. 
SzauoziuDM, J.Bzlltvav!cxla,' P. Žilvi
tis, T. Szufcle po 50<J; K. Monkellunas 
85c; J. KalejunM, 9. Doczkuą V. P. Do 
vidaitis, J. Beeukeviczia, M. Žaliouis, 
F. Gtetvainis, K. StanįsMvaitls, D. Do- 
manskaa, J. Tinginis, A, Masttnkus, A. 
Bailumu, Potmz, K. Jokūbaitis, A. 01- 
saauokas, 8. Kavaiiauckae, 8. Masoiis, 
J. Olbks po 25c.' Smulkiu auku 20c. 
Viso 934 80. Paskirti revoliugljoa reika*

J;' Pnezkus 
: M. Dovidai- 
BalnOnls, M.

Paezelpklte Badnyczia. ‘
An,Vincentas Poeevicn, Kauno gutx, 

Raseinių pav., Nempkazcriu parap. atsi
liepiu in Jus, brangus broliai ir seserys, 
kurie dar turite Dievą savo szlrdyse,prū
nydamas jusu pagelboe musu nv. Tral- 
ces bažnyczlat, kuriai trūksta dar 
vieno varpo. Asz su savo vaikais pa- 
nvenoziau jai savo pajiegas,klek tik pu 
mane ju buvo; lutai alau vargonus, ap
dengiau stogą, papuosziau vidui ir in- 
taisiau du varpu, trūksta dar treczlo, to
dėl atslszaukiu in jus, brangus sūnūs Ir 
dukterys, neatmeskite mano meldimo 
bukite milaszirdtogi, nes Ir jus ko melst.' 
te per mane nuo j^sv. Traicee inmelsl- 
te. Jusu auka bainyczlai les jusu pra
kaito lasau bus lig^teismo dienai; Ji ne 
sudegs, ne supus, ne nieks jos neatima, 
parilln ji ant amžių. Kurie gi norėsite 
ka paaukauti, pirmiau paraižykite kiek 
duosite, o paskui kaip susirinks visa su
ma, tai bus pagarsinta, kur juos reiks 
paalunsti, pas kol(x kunige ar vyskupą; 
tuo tarpu gi pafsuykite kiek duosite 
aukos, Indedami tž 3c marke atsakymui 
teikiu adresu: 'lt

Mr. Jo^p Demsha,
2450 Kensiugton ava, Kensington, 111.

n a>. .

8si Korporacija atidarys dabar savo 
Antra Dideli Drapanų Sztora nsujamsT 
A. OinevsUo narna, kur bus pastatytu 
szla vasara ant sziaur-vakarinio kampo 
Hateted Ir 83-ios gatvių. Aut iakurimo 
szio antrojo srtoro ji padidino savo ka
pitalą ant 235000,00 taip, kad dabar 
kide vienas lietu vys gali ežia gauti pirkti 
akcija Ir stotis savininku Drapanų Bato
ro- Prie salos korporacijos priguli atim
tai lietuviu, todėl kad Jie ežia indėje 
savo pinigus turi gera pelną. Korpora
cija moka akcijonteriams nuo pinigu ant 
akcijų indetu Su procentą. Nuo pirki
mu kokius akcljonierius aslos kompani
jos sztore perka 5ta procentą ir kas me
tas iszmoka akcijonleriama Dividend 
kokis isz abelno sztoro pelno kožnai ak
cijai priguli. Tokiu badu ežia indeli 
pinigai atnesza didesni pelną negu jie 
butu sudėti in geriausia banke arba pa
skolinti ant procento ant geriausiu kur
uos prope rožių. *

Todėl kas nori padvejoti savo pini- 
nigus tegul pasiskubina pirkti kelias ak
cijas (shares) nno Bell Clotbing Korpo
racijos pakol jos kaeztuoja tik 210.00, o 
kada naujas aztoras jau bus po stogu, 
akcijos kasstuos po 215.00. Tagi pasi
skubinkite pakol dar pigios.

Akcijas galima užsiraazytl pas korpo
racijos direktorių, Kazimiera gludinėki, 
kurs turi savo adynu „Lietuvos" redak
cijoje, ketvergals nuo 6 iki 9 vakare, o 
o nedelioms nuo 9 iki 13 ryto; arba peš 
jos rtprezantus: A lok. Bijanska, 3327 
Auburn avė., Dom. Giacza, 3255 80. 
Halstad et., Paul Bruoha, 3316_8o. Mor
gan et., A. Ivankoviczia, 8847 So. Mor
gan st., Antena Masiulį, 3327 Auburn 
avė., Hjpoltta Kaczanska, 3157 80. Hal- 
sted st. ~

Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 
užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Jut - 
za Wilkauaki, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Nenlmlrszkito adreso:

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

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

A. Lesolevvskia, 144E.Houston St.

So. BOSTON, MAS8.
Nlkod. Gandrelis; 287 3-rd Street

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

A. Stnnolta, 66 West SU

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rlnketriczlus/73 Grand et.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Miežis. 181 S. Mainei.

„ f WATERBURY, CONN. 
Vincu Žubrickae
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 72 JubileeBt,

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Waahington st 
Jonas Želvls, 711 W. Lombard st.
’' ‘ A PHILADKLPHIA. PA. 
■. A. Ignotas, 1028 So. 2nd 8t. —

1800 Mažas Aukso Altoriui. teitos 
esUoltoidos apdarai. iikUurios 
krietkos, su kauline kabute, auk

siniai kraitei ... .  1130

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygsle, 

Pavesta Dotavus Katalikižkal Jaunuomenei.
2KXS«. Puriniu 140, «ta<ri '

MALDAKNYGES.
3dLatM Askao Altoriui,katallkiizka malda kny- 

K to. Maldos yra rytmetines, eakarleaa, prie 
ewtedae«. komunijos, minia, miszparu ir 

daucyte kita; misziu maldos su abrozelials; 
aalazparai giedami Ustawiszkl ir lotlaiszkl: 
riiug letyainku giesmių giedamu prie insta 
tymo 88. S»'-ramento, procesija, pakrapial- 
rir tt. \ ra 4 lltanįjos: psalmes Si. Marijos 

ir Karaliaus Dowido, akteu aaiaaadal, 
Btacljoi, kaninka. keliolika tiwentu giesmių 
ir tt Tra tai aaujaaste Ir fndtauta knygete 
Įsa wis« lletaatasku msldsknygta.daili, tei
ta. slidi pop.ers; stambus, ajsikas drukaa

Randa dykai!
Gyvenk vienoj ir išrandavok kitą 

r Ui $2700 iki $3250 
" ■' Pirksi, vtenj S

50 Nauju dviem auksztais namu
ArttWMtere Etootrio Konp.. Sun, Kovback A Co., HatKmal Mal~ 

rizble CiitltjiKoap., Wln«low Broliu ornameotaltozku geletlniu darbu 
ir amsrikiiuu sptraltozka didu taadlrbiria.

20,000 Darbininku Žmonių

$300 įmokesties,
Uaklnys po Smakas menasi., imant palūki dranga. Rando. SD OO 

Mt menesio; s ar S kambariais trloba su anksstu ir 7 padu poaamiu su 
Įsilietais pamatais. Georeljo. pnszies apdabai: maudykla, sziltas ir .zui
tas raadeo. Visokį gatvių pagerinimai f n tai syti ir apmoksti.

U TA Ul>. &4B-TA Are.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils 
• f vertėje.

(Dovydu B. Lyman, globojai, ’rillard T. Block. itadinlnksa.)

Męs parduodame juos dabar po $450 
lot$- $5° įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis.
Penki centai nuvažiuoti in vidui miesto.

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietinis ofisas: IS-taui. ir 48-ta Ase. Atdaras kasdien ir nedeHomis.
V u’ JAS. Ė. HI LDK ET H,

• ) .- • ■ • Užveizda. Sarinybes Skyrlns.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

44 II mano ataimlnimų (»u aotartaus paveik- 
alų). ParaM Dras Vincas Pietaris, spaodou 
parengi Dras J. BasanarkUns, Chicago. 1U., 
1906 m., poal. 801. Grarios apysakas U gy
venimo sodiečių.......... . ..................... Tbo.

07 LietnvUkos Pasakos Yvalrloa. Dalis I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Uhicago, UL, I90S 
m. pusi. 880. Ola telpa 141 labai gražiu, juo- 
kingu ir šingeidiiu pūaku. Kas litą knyga 

, turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados m- 
truks. Pn------*---- -—
Apdaryta.

Km nori Ingyti narni Ir rando* Mino-

Knygu Katalioga&ims žinioms

—MiKuukoo ava

Jur. Kazakeviczia
Joeeph Petrikis, 
8. J. Kasputis 
Fallk. J. Galmiuaa 
Stanislovas Valaskas.

Ifro tavoro. Biznis 
iX Savininkas Issva-

PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 18 Diamond Bąuare 8.9.
L M. JlcAteljnnss, 2137 5-th Ava.

VrTLKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock sti

VTORCESTER, MASS. 
Ant. Bernotas, 13 Harlem st. *

GILBERTON, PA.
J. Ambrazevicalos, Bos 4

Mc KERS ROCKS, PA. 
Fort. J. Bagocsius, 140 Ohio St.

NEW HAVEN, 00NN.
K. Blažaitis, 524 Eaat St.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis Box 541

Ats'szauKlts pat .
Joną 

1071 W, Madiaon ( i

“ KLIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus, 311 First st

r ; WESTVILLE, ILL. 
V. B. Ktalveoaa.

BROCKTON, MASR 
Petras Marctnonis, 63 Blendale, 9t.

MINER8VLLLE, PA. 
Juosia Ramaoauskis,

HPRTNGFIELD. ILL.

F. J. Mickevicz, 88 Eadicott SU
’ Bzltimore, Md.
Chiitafo, BL wB. j. Momn,

parai ir tuplikacijot dtiejoeekalbate:iotp- 
niikai ir litfatiHai. Twri aitu reOtalingat

ral, sukrinta! parotai ant

ir kroatai

• JfraStal 1200

snoto, raudini kampai.
PrekS 75a

snoto lapų kraitei.
Preki 5Oa

fiaikaleujsme 200 dhrblnlnku prie viso
kia darbu, ant fažmu/|4ležiakelie,leDtu 
ptoriuyesiose, pr^ak^nu skaldysio Ir 
mieste prie Tįsoki u dan>u; kelione iss 
Chidago tn Waah&gtčil6 valitlja kaat- 
UiojBi 281.521 įnokriUz 93.50 snfrdie- 
not; sveikas oras^ Aęs|szaukite pas lie- 
luvitzka agonta arti sz. Jurgio bkžny-

M26 S. Halsted st. Chlcago, I1L
f' Reikalinga už pardavinėtoja padori 
jauna lietuvaite; stovi vieta ir gera mo-

Arbatorlan krova.' * 
163—168Grand et. )' Brooklyn, N. Y

1 *•; <■' - ; 'Z.- .Si
Reikalingi tuojaui vade ir neveda vy

rai. presti darbIMnkal," amatininkai, 
kalnakasiai ir ukH^nkri 1d vakarines 
valstijas; Chicegoje ir arti Chicagoe pil
nai darbo visiems, algos 91.75 iki 24.00 
ant dienos, ant ūki n,' giriota, lestu plo- 
vinyczioee, kasyklose, akmeaycziose, 
prie geležinkeliu Ir visokia, kita užsiė
mimu; pigiai geletlskelio ivlaivtaiai U- 
kietai les Ohfcagoe. Dubos ir akės ant 
pardavimo pigiai. Ateik paeitai raut ar 
paraižyk indedamas Ui 3c marke atsa
kymui. Taipgi reik&lingl agentai visur; 
turi mokėti trupi|l| j raižyti angliszkai; 
gera mokestis,

Lietu vist kas AtUta. Jonas Lucas, 
666 Milvrarakee avės b ", Obloago, m.

Darbo ik valei!
Dabar laike angliakasiu streiko, kurie 

pavieniai neturite darbo pas mane gau
site kasdien darbe ant fermų, plytny- 
esioee Ir prie kitokiu darbu. Be baimes 
galite atvažiuoti. Norėdami dasižinotl 
daugiau paraszykite|ais7ka Indedami už 
2c. marke.

Jbeeph Roesell
4 Washington st., North Boston, Mass.

(5-U)

turime daugeli namu ir lotu ant parda
vimo, ant geriausiu iszlygu ir mažai pi
nigu temokėj laso, r J..

8. MACE,
313 First et., Elizaboth, N. J.
102 Ferry st, •• ‘ Nevrark, N. J.

Pigiai aut perdrrftM karpetu fabri
kas, su maszinojnis,, HŽUu Ir vežimu. 
Szi fabriku laiko liltiivyk jau 10 metu 
Ir daro gera biznu M ^Aviniokas itzva-

ir Groserne pilna1 
nuo seniai iazdirt^ 
žiuojata Lietuva. AtaUzaukti po No. 
939 ttrd st 3ras pentras isz prieisakia

Pigiai ant pardavimo Ikeptuve; prie
žastis perdavimo ■rvipįBllt liga- Btanta 
(atdirbtas nūs 
atalszauktl rdT

Paikina revoUuatjcto rilka- 208 Midleea ato. ^^ockdate, Jollet, UI 

zj. „LaLIss Spnngfiald, I1L V. Czemuckas 
95.00; A* Kitkevlestas, U. ŽEipgili po M.-00; A. Brinko M-K TĮ&hgila, J. 
Gugu, J. Bakudr, M.fitaiyAi^ Vi-Brun-

Jeigu teip,L<ttfptaMtialja teito TU

•tt-
Tte'ĖėM'Otothfn

ijsrfatn-feu S

Kur gali gauti „Lietuvą 
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, BaltlmoreJ. 
Boston* ir Brocktohe. 1 ■

Setai affęntu adrmaL
Brooldyn, N. Y.

E. Froomea, 73 Grand st.
į. Dirtulaitis, 155 Metropolitan are.

Philadelphta, Pa.
M, A. Ignotas, 10& 80. 3-nd 8t., 

JoaM. Smoleoski, 783 80. 3nd st

E. Cot. Sharp ACamden str.
F. Bakutis, 521 Columbia are.

Broėkton. Haas.
Jonas Pocius, 14 Intervalle st.

1801 Matas Aukso Altoriui, pra
stoto, drūtais apdataU auk
sintai. kraitei., te apkali- 

;.i.5OC

1809 HUu Aukso Altorių*,

blitelimls. tu kabute.

1808 Matas Aukso Altorius,

rato, apvalinto kampais, aak-

krietka. 41. H S

No.1901.
Juodi, kritt drūti aa> 

dime apdaMdi lindo kaip ' 
.kariniai, gražus iii pa.uiti

- No. 1902.
Juodi, kieto, drūti m> 

dlmo apdarai, tirada lyg 
•kuriniai, grąžui Ikpauitl 
ilmargluimai, auksuotas 
krytutto aut tono, aukiuo-
tllapų kraStal. PrekS OOo

Ne.f903.
Juodos frencuzUkas

Nc.1904.
Juodos francuz likos ly

ties .kurelSs, minkite! 11- 
timitl apdarai, kampai 11-

oai begotai auksinti lapų

PnkiSLOO

N«.19O5.
Baltos skurcita krito

M 0.1906.
Baltos .kurelės m inki

lai Hklmitl apdarai, per a-

tofcsnot 1 lapų kraitei. run
gtai kampai. PMH.8ae

M-1907.

’ laa.Cy.ia, slidi. ivUgaBtU
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MAHJA DOWIATT

Ghicago Medical Clinic
MMUMMMMT

>

Lietuwiszka Aparatu^ Dirbtuwe.

Knyga

VISIEMS

Naudinga

KNYGA

dykai! vyrams!

r,'w

Kauno gub. Ssauliu pavieto.

* 728, W. 18th Street.
Priima ligoni us^kožna diena

-s nuo 8 iki 12 ryto.

TelarouM: Omd 1082. -
Teiefonuotfaltaa kakiekwienoe

■ ■! .......................... m - ■!. IRU ■! *

Pasirodavyk su, Lietuviszku Daktaru

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlokai ar per laišką.
► Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmint], 
pražudytą vyrišką pajiegą per savi^agybų, išgydau*pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsLieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą 
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

aniems Kunigams tarti: r* 
>>8, Arnotas. Dslmatl- 

___  _ MS, Stlliae Air visus bei- 
nytintaa parėdus. Vintai darbą at
lieka aartistiszkai in taiką.

Norėdamos guodocuos Dr-tae, 
arba gnodotiab KunigaA kad Jusu

Guodounoms tautisikoms ir baž 
u*tinems "draugystėms uzdirba:- 
Karutte’*, Amerlkoniszkas 
Meiluwm, Szarpaa, Juo*- 
,t*s. Kokardas, Ženklelius, 
Kepures 1P dėl Marszaikn 
parėdus, 
darbu butu prideranczlai atliktu ir tuom auuelpti aawo Motetą, paweskhe ji tikrai 
lietu wdtiaL

T. ANDRUSZEWICZ & CO. '<
115 W. Dlrislon 8t, . Chleago, Dl.

LINKSMYBE NAMUOSE.
‘,’JGEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.1 
• Grajyjama tnaszina arba vargonėliai, eu B 

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok- R 
slo visokius marazus, valtcus, polkas, kad-g 
rilius, giesmes; dainas irtt. Labai naudinga Į 
dėl giedorių, klinbų, draugysezių, vese-1 
liq, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini-)Į 
mų. Geriausia dalykas dėl užbovy j y mosve- I 
ežių .Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius ui dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen- 

ffltus už votel|.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo- 
M| lėlių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug- 
Hnszczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už V 
Dm $5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. | 
Žg’J Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku- J 
Erie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, K 
ku 16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. K 
SS Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko 9 
įflĮuž $10,00._______________________________ •__________________________________ I

2 - AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA J
|l Musų Preke Tiktai $6.75.
D American Typewriter druka- H
I vejama tnaszina yra reikalinga /
ji dėl kiekvieno žmogaus. Su ja j
U galima drukuoti teip greitai r

I raitai kaip su masžina už J1
10V Kiekrier.as be jokio mok- W v R

į slo gali su ja drukuoti ir viso- 
RA kiliose Laibuose. Maszitia yra 
|fl |deta į puikią skrinele sveria t
H penkis svarus. Isz viso yra 73 ’ 
n litaros ir ženklai.Tą masziną ga- 
Įn Įima gauti sekanczjuose kai bu o-
M se: su lietuviszkomis literomis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis, n 
W francuziszkomis, spaniszkomis, ajigliszkomis ir dr a ei d i na vi syk nm i s Amerjcan ■ 
fj drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po B 
ĮJ $10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
m! isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame 
frtlaikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
U kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki- 
ĮCTtus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti | 
Ufl visus krasztus svieto. I
M Pas mus galima gauti visuokius tavoras, kokius kas tiktai nori ir pigiaus i 
M kaip kitur. Mes prisiusime už dvką musų graži kataliogą kiekvienam kas 
7|fl prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus 
UI pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.
M) COSMOPOLITAN TRADING CO., D5PT. 6. *
$218 FULTON STREET NEW YORK CITY, U. S. A.

Degtine! morbis forst « co. Slyvine!o COR. SECOND AVĖ. 6 SMITHFIELD STREET ’ 111C*

P1TT8BURG, PA. ? . .
Mez esame pagarsėję po viuz Sav.-ValsUjMi kad parduoda

me geresne degtine pigiau negu Irokl-non kita firma ar degtines 
Ka krautuve Amerikoj.

Mes apmokame vizas siuntimo lessas (ka*ztes) -in rytus iki 
New Yorko ir in vakarus iki Chlcagoe *nt pirkinis virsią u* 63 00. 
Jeigu parsieina toliau siausti, duodame 10 nuoužmti, idanttuomi 
pirkėjas parsisiansdinlmo lesias galėtu apmokėti.

Orderiuojant siunskite pinigas registruotame islsske ar per 
Money Orderi ant vardo Morris Forst & Co, Cer. Second 
Avė. & Smitbfleld 81., Pitteburg, P*.

Parsisiunsdinkite musu privatiszkaji prekių surasza. Kal
bame visuose kalbose.
Morris Forst <R Co.

r’vrnocį! C0IL 8ECONO AVĖ. A SMITHFIELD STREET FiVvelrrJvr!
Vynas! pittsburg, pa. lorKoly!

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Ediaon'o Phonograph'al palinksmina kiekvieną, seną 
ir jauną girdint kaip puikiai visokia*melodijas graji- 
na, dainas dainuoja, dokliamacijaa kalba, ir ką pats 
nori įdainuoji arba įkalbi, o Ptenograak'at žodis į žodį 
išduoda tuom patim balsu.

tiikiausia malina garsaus tiradoj o 
Thomcu A.Editon'o. KktaJiogą Phono- 
graphų ir Recordų poadunčiu koinąm 
dykai. Recordų turisa 14 kalbų, tarp 
tų ir lietuviikų.. Raibadaudami kate- 
liogų, pridlkitemarką prisiuntlmut

M. J. Damijpnaitis
3108 S. Halste*St.J Chicagc, DL

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

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

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

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

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

Raszyk klausymo taksėto Ir gausi rodą*
. - ' ’ ORui atidaryta koh>| dieną nuo 10 ryto iki 4 popiet} Ir v« ,

nuo 6 Iki 7 vakare. Nedėlion ir šveniadienom nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clinic,
344 S. State Street, arti Harrisofi ai., CHICAGO,

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte 8i-mos Ir So.Halsted ulyczfo.

Gyvenimas viriui Aptiekęs.
CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo įstato auksinius, ar ko
kius kas □ar. Darbą savo gva- 

| rantuoja.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pa geibo* prl*iun*la 

kopija garsaus recepte dymi. NeO.O.D.- 
na apgavingus vaistu*, tiktai racap- 

„ ta. PtrtkailMit »ti» patarta 
» AT81BGIA1.

Šri Msarra yra vyram* sugriauto* n*rvls»- 
ko* ,i*ten>es, kuri* per savo jaunyste* klaidas J* 
papilde. Klausykite man# palatinio. Bastokita 
bandė patentuotas apravingn* vaistus, elektrisz- 
kus diržu*, "speclaltoni**’ ir kitu netikusiu* b* 
vartas gydymu*. Nso diria nepagysiu, e nacis
tai vartodami vaistu* *«nalkjrtite pilvo Slabczio- 
)iit. užnn#di*site vis* sistema ir padarysite 
gavo liga neistgydoma.

Daug metu eta kentėjau savo Jaunyste* klai
da*, n*rvt*skum*. naktini** tekėjimus, skoka 
vyriizkutno. tūpus atminty, stoka ambidloa, 
nersmum*. gėdingam*, strėnų skaude'ima. vlsa- 
tlny nutilpim* ir tt. kaip paiks*** pirkia ir w- 
tojaa vi**£l** petentaota* sydaoto* ir visk* k* 
tik ingMss- Ant gale bavaa priverstos valiuo
ti in Kropi ufefbof jlesuratlnu garsu daktare, 

i kur* mane fr iugyd*. p
recepto, pasai kurt man vaistai 
, ass ir dabar taria pa* save. Kaip 

tlnoo ta Ilgu u* tinaa iu 
neriu ir kita* p*s*lbetl. Km

Ant 17 Akmean
SallveedLattMldll

Pate* toto* ragulto-

rime C. O. D. ant kiekvieno adreso, su plveiyjl- 
tauinegeamlnuou. Jeigu bus tok* kaip rulo
ną, uBahnakpk e> presui s S. t S ir atvesime 
tautu* i? p.sitnck laikrodėly, jei n*, nemokėk 
ae vieno eento. Aušink, kad ui tok) pat laikro
dėly kitur mokosi MSM. Prie laikrodėlio du?

Nsam 

ra vtsu r vartojamu 
gaieSInkalIo tarmto, 
talpa ■artelistol laika 
laikanti*; gv* ran
tuota* ant S» metu.

Kicelstor latci Co.,

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir kirmytas 

3255 S.Haleted st., Chicago, III
Gydo visokias ligas moterų, valku Ir 

vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpariczias, 
užslsenojusias ir paslaptingas vyru Ii

Kaulai kur tu

net

toteei laArocakea o 
BMjl gttitea<tai- 

jla tori

puiku užkandi kiekviena ”dieni, tai 
ilgiau su tamista kalbėti negali*.'- 
veikas turiu skubintis. Prie to Jtetetri 
Bdkla seto dėl veoeliu ir nitiugu ir pa

šuto kiekvieno, o ypaoi ui Uumocziu 
susikalbėti segi t tik ai. Ateikite pas ma
ne, o an jum palarnnualu už dyka vito 
kluoeo reikaluose ir provoce. Atvažiavo 
in kitu miestu galite gauti pat mane 
geriausia nakvyne, i

Petras fclakis,
8821 Aoborn »v., . Chicago, III.

sMMre 
iciJ iaja*miwstpa 
pafije.teip kaip ir a

i PM*1 ny recepto vtolukai 
M*.

Ito uSreujrti stiprus bet uevodlngi val- 
5epta* tol p paras syta* kad vaistus galt-

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iugydan- 

czios, tik ui 63. C 0.
Jei nusllpneje plaukai slenka, reti,gal

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duole* o tikrai busi ulganediotas; preke 
tik 62.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbės, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes toliam ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, toprislunczia 10c. tuopo
mis. Nuo musu metodo* tukstancilai 
pasfgelbojo. Paraižyk atšakiai ka nori.

Koenlgsberg Specialiste,
Bcx 108, No. South Eight Street, WUllazMbnrg 

Brooklyn, N. Y.

F.PBradchulis
Attoey and Ceuualor it Lai. 
Chunta of Ceum Bldg. Room T09 
8. E. Uornar LaSalla A Washlngton sis.

CHICAGO, ILL. '
Telspbone Malu 8642.

Wienlotelis lietuwy* advrokates, baigei 
mokslą 16rtaprudencl|oe ozion Amerikoj 
W«da provfto kaip olvilisakaa teip ir 
krimineftMkM irisuose suduoto.
Boa. 8112 S. Ualsted arti 31 mos,

Tel.Yarda 6046

* f

nekas dengiau garsinama, 
•Šiandien, e gausite to re-

oepto k<

Diaurua. Gavę recepte, jei nenorėsit* petys eiti 
in sptieka uts'.eUuoti vaistu, tai parutskito 
man, o u* Jutos juos esi* Chioagoje pu (rupia- 
siu ir pr.siunsin. Asi nesu nosių C. O. D. kad 
Iszvlhotl nuėjus pinigus, arba varduoti jumis

C. Bentson, P. M. boa 665, Chlcaąo, III.

I
Našiausiai taraites aefldnos: Ma<>u-

Nsw York ABrooklyn, U. 8. JL

vyrams tai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

Įgalerija .mokslo 
844 South State St. Chicago, 111.

iDeiima* Dykai-
Patemyk stebuklus Etateologijot
. „ „ Fiziologijos

„ „ Neurologijos
„ „ Palhologijot

Mokykis pradžia žmogitzkos rasos nuo 
s lopszio iki grabui.

Milžiniazkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kaadton nuo 9 ryto iki 18 n d ureakesio. 

Papraatyk datiurecojo prie dura Itotariazko* 
Knygos visai dykai! Atotstankitnladl**.
344 South State St. arti Harrlson 

CHICAGO* ILL. -

Naujas Budas
tamokti dailiai.raižyti be mokintojo pa
geltos, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
komis).

P. Mikolainis,
Box 15, Station D., New York.

Drukuojamoe Maszinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Meniną.

kurios ihuiolut proke buvo 610.00, dabar 
ja galite pirkti ........... ...$6.95

Mat n>M nupirkome nitu maniau 
1000 isz vienos subankr uty justos firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti }ss p 
gili. Mnzlnoo yra nau^jitolee, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kai reikalaujate ge^ m drukuojamoe 
maninos, tai pirkite drKar pakol pigios, 
nes kaip ni 1000 tapatu uosi me, tai jau 
kita teip pigiai negausite.

fotas reiks pirkti isz fabriko, kurios 
kssztooja po 610.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite Jas po 66.95 pas:
A. OL8ZEV8KL

942 33rd St. Chicago, III

KOZM1N8KI & YONU0RF,
78 Dearborn st.

Mea tkolljame PINIGUS ant turteuy- 
biu ir jei tu rengiesi turienybe pirkti 
mea su dilaugnnu prlgelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
reikimas. Lengvos isalygos. Agentei 
apmokami dosniai. ~ .

Dabar yra Laikas Pirkti Geros 
Ir Pigias Lotus.

Ant Auburn avė., prieszai Szv. Jurgio 
Bažnyczia, terp 32 Ir 33 ui. Yra ežia 12 
lotu prieszai balnyezia ant Auburn avė , 
teip gražioje vietoje Ir prie placzioa uly- 
csios, kad geriau vteame mieste negali
ma rasti. Aut Aburn avė. dabar deda, 
cementiniu esą Ii taktus ir teveda van
deni in kiekviena lota, teip kad pirku
siam lota jokiu iszkaucsiu daugiau nė
ra. Lotu prekes 6500 ir augszcziau. 
Kas norite gauti pigiai geroje vietoje 
lota, pasiskubinkite, net tiktai 11 lotu 
yra ant pardavimo. Juos netrukus žmo
nes iezpirks ir paskui bus jau per volu. 
Pirkite tuojaus-.» A tesaukti reikia pas 
A. Olssevski, 9*83 ak, arba pas Folix 
J. Wongienki, H3? B Morgan st.

New Yorko wtatlj«alieuiviMk| kelio-

ma už 61000, Ifllatamfaraaa už 61650, 
188 akru ferma dt 61W Ir kitos. Visos 
tos fermos su teScbonij, reikalingomis 
ūkininkui. - PastedneAi ant lengvu Iss- 
mckescslu. DMA artesnių informacija 
rauykitepas esibnykmezius 11 etų rin
kus f ar nerius IMtodaAd ui 2c marke at 
nkymoi.

Ged Klest A Oo.
-.k.Poolvil!*, N. Y.

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vflniana kas taraite.
Didumai: SM x 11 ooHų 1* pusią. Alicrlkojant

Agento*; M. *1. Darni Jonaitis, ♦ ’

velto! ir tik kad* apnUiaa tavo Ilgy JQm* tBO* 
K nuo pridustu Jiį»ų v*1>1<į pasveikau ir to- 

i visai ifgitau. iradema tuo* valdu, ui ku
rine* ilunfilu Tamlstai iirdosf ]>adėk*»oo{ 

T. VyslockleaA
7B Saratoe* St, Cobees, N. Y.

Garbinga* Profesoriau;
Teiki* priimti nuo manę*, presto* talono* - 

flsdingą ariu ui iigydymg many* nu* nsregu- 
liartiko* mSnesioė*. vargiausio* man* par S 
metu*; kankino mane dideli* plovimu, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidorią, koją. *kau 
dėjimu gatvoe Ir nusilpnėjimu; mėnesinei gi 
apstotojo* baltoslo* vėl mane naikino. Per vi- ,

T?

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

> fe
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

kleisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktanj ir jų neturėjimą geru vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis vi ūkiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame* kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą k būna linksmas ant visados. \
v . Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligą su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apskri- 

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Institufb daktarų,kurių niekur 
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino šattjnluSveikatos.

lazrydytas nuo Kad .iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
kosulioBuduMuiiu tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
uteisenęjusiou vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam In- 
jSn^zlbukevicre stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box86, paduudame čion kelias:-;

Išgydyta nuo 
sunkios moteri- 
sskos vidurines 
11KO8.
M. Vldiczlene 

Wastwood,

Miela* Profa*ortan:
Praneiiu TamUtoLjOf e*iu pa* re ik f* i* Il

so*, ano korio* mane gydite — pertari k ana 
ilaplnimo, utdegimo po*lS*. lytiško* silpny
bė*, nubėgimo ^-n.ens oemlaoe, nereUkumo, 
•kaudSjlmo *Uėnoee ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apralyt* Jipų knygoje ant pusi. 98 
VmIotm į 8ro,kat|. ■ pečiai lėki vaistai
mane galėtinai išgydė ir dabar diiauginosi ii 
»a»o laimingo ieimVailko gyvenimo Dėl ar- 
tyiho meilės noriu ii ta pagarsinti apie tai savo 

r vieatonSiaas*. esant fenas tokiame padėjime 
kaip mana, idant D Ue-calėt^ atgriebti savo

. : Šmkato ir be u haunguš:.
Fr. Maudlnas, x * 

a. Boz MA, Mystic. lova.

Daufgali* Profeaoriau ir Specialiste:
Su linksma iirdžia pranešu Tamistal. kad 

eslu Tisai sveikas ir Kuosas nuo reumatizmo 
•kaustaą ir diegUti pečtuoae, rankose, kojose —
ir strėnose, kun* mane t*iu buvo suyarigine, i“ate!
kad ve* ,.«)*.; perleidau daug daktaru v.<fi- kwll» ^pralyta Jus* knyg 
nusią save specialistais, bet vi* be naudo*, kol 
neda*tgtrdau apie jųsų pars^Jį Inatltuta, par 
kurį pilnai at$riebtaa savo sveikata, nt lk| •- 
siu Mkinraa ii Hrdle* Drai X. d Coilias. ve
lydamas p*, jį kreiptis visiem* savo tautie
čiam*. IlgydytMis,

Augtuta* Boki*, < ■- 
1448 Hudson St, • ADegbeny City, Pa.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.:. Peršalimo, Ka* 
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo; Niežttlio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų —- Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo;.Lytiško nusilpnėjimo-—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklog nuo savižagystos ar kitokių priežasčiiį; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguKariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanjų — velytina kreiptis tuajau&4į šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todtl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, 6 apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. ,,Vadovas * Sveikatą", kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemanČio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Matai Institute, 1101.34tk SI, Hev M City, M. T.
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