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POLITIŠKOS ŽINIOS
Maskollja.

dO d. gegužio Peterburge 
turi susirinkti garsi viešpaty
stės durna. Ar ji įstengs nu
raminti Maskolijų, sunku da
bar įspėti. Lyg norėdami 
parodyti savo gyvingumų, ir 
revoliucijonieriai labiau su
bruzdo, smarkiau ir drąsiau 
vėl pradėjo kovoti su caro 
tarnais, ypač su atsižymėju
siais savo žiaurumu.

Pereitų sanvaitę likosi bom
bų sudraskyti gubernatoriai: 
Ekaterinoslavo ir Elizabet- 
poliaus, pagarsėję savo žiau
riais darbais. Taigi ir me
stos į juos bombos buvo, teip 
sakant, tik užpelnyta bau
smė už žiaurius darbus, už 
nužudymų ne vieno visai ne
kalto žmogaus; tokiais žudy
mais nekaltų žmonių ypač at
sižymėjo Elizabetpoliaus gu
bernatorius.

Bandyta nužudyti ir Ma
skvos jeneral-gubernatorių, 
admirolų Dubasovų, kuris, 
laike sukilimo Maskvos var
guolių ir laisvės draugų, už
mušė daug tūkstančių žmo
nių. Važiuojant iš cerkvės į 
rūmų Dubasovui, jo ant ga- 

. t vės su bomba laukė persirė
dęs daivynės oficieru revoliu- 

• cijonierius. Toks uniformas 
palengvino jam darbų, jis 
galėjo arčiau prisiartinti prie 
Dubasovo karietos. Mat ei- 
vilistai prisiartinti negalėjo. 
Prisiartinus Dubasovui, lau
kiantis jo revoliucijonierius 
metė bombų, bet negerai pa
taikė: ji nupuolė tolokai nuo 
jeneral-gubernatoriaus karie
tos. Expliozija užmušė ad
jutantų ir vežėjų, bet Duba- 
rovą sužeidė ne pavojingai, 
užgavo vien šonų ir kojų. 
Metęs bombų likosi expliozi- 
jos teipgi sudraskytas ir to
kiu budu jis bent nebus val
džių, kankinamas. Kas jis 
yra, tikrai nežinia. Jo kiše- 
niuose rado pasportų ant var
do kokio ten Metzo, bet pa- 
sportas pasirodė netikru. 
Maf prieš tai vienuose na
muose, matyt pripildant ex- 
plioduojančioms medegoms 
bombas, atsitiko expliozija, 
kurios trys buvusios kamba
ryj ypatos tapo užmuštos. 
Gyvenimas tas buvo pasam
dytas teipgi ant vardo Metzo. 
Taigi policija mena, kad me
tęs į Dubasovų bombų buvo 
tas pats, kuris dirbimui bom
bų buvo gyvenimų pasamdęs, 
bet pravardė jo netikra ma
tyt, kadangi rastas pasportas 
pasirodė netikru, pačių revo- 
liucijonierių padirbtu. Pa
sikėsinimas ant gyvasties 
Dubasovo didelį triukšmų pa
darė Maskolijoj, caro tarnų 
pakinkiai vėl pradėjo drebė
ti.

Kada atėjo į Peterburgą 
žinia apie pasikėsinimų ant 

' gyvasties Maskvos jeneral- 
gubernatoriaus, demokratai 
konstitucijonalistai buvo su
sirinkę apkalbėti durnos rei
kalus. -Čia teipgi atėjo ži
nia, bet iš pradžių klaidi, 
buk Dubasov tapo ušmuštu. 
Susirinkę visi sustojo ir šu
kavo, garbindami užmušėjų. 
Tas rodo, kad demokratai ne 
teip dideli priešai revoliuci- 
jonierių ir prie gero noro,ga
lėtų susitaikyti ir išdirbti 
vienų veikimo plianų. v

Pereitų sanvaitę pasitrau
kė nuo vietos pagarsėjęs veid
mainys Witte, o su juom ir 
kiti jo išrinkti ministeriaV o

Iždo miuisteriu

tame ir garsus žmogžudys, 
niekšas Durnovo, ant kurio 
prisakymo net keliolikas tūk
stančių žmonių visokiuose 
Maskolijos kraštuose likosi 
užmuštų; skaitlių suareštuo
tų ir išgabentų į Siberijų ir 
į šiaurines Maskolijos guber
nijas paduoda jau ant netoli 
šimto tūkstančių ypatų. Vie
toj Wittės-Durnovo ministe
rijos susitvėrė nauja. Mini- 
nisterių perdėtiniu caras pa
skyrė Goremikinų, kuris 
prieš užmuštų Plėvę buvo 
Maskolijoj vidaus miuisteriu. 
Goremikin priguli prie biu
rokratų reakcijos pasekėjų; 
vidaus miuisteriu, vietoj pra
šalinto Durnovo, likosi pa
skirtas M. Stolypin, apie ku
rį nieko negalima pasakyti, 
apart to, kad jis teipgi biuro
kratus, o tie turi laukių nu
garų, savo pažiūrų neturi, ne
turi nė doros. Užrubežinių 
dalykų ministeriu likosi pa
skirtas baronas Izvolskyj, bu
vęs gana ilgų laikų caro pa
siuntiniu prie popiežiaus Le
ono XIII.
paskirtas Kokovcev už jo 
nuopelnus prie išmeldimo 
Prancūzijoj paskolos, be ku
rios caro randas nebūtų galė
jęs laikytiesi, kadangi nebu
vo iš ko uždengti iždo nepri
teklių. Apšvietimo ministe
riu paskirtas M. Kaufman, 
žemdirbystes — M. Stišin- 
skyj, prekystes — M. Ruk- 
lov, karės — jenerolas Ruedi- 
ger, laivynės — admirolas 
Birilev, tiesų — ^čeglovitov, 
prokuratorių stačiatikiško si
nodo — kunigaikštis Širin- 
skyj-Šacbmatov, žmogus to
kios jau rūšies, kaip ir buvęs 
ant to urėdo per ilgas metų 
eiles pagarsėjęs visame sviete 
Pobedonoscev.

Naujoji ministerija suside
da iš reakcijonierių biurokra
tų, nuo jos todėl Maskolijos 
žmonės nedaug gali ko gero 
sulaukti. Bet su reakcijos 
pagelba jau šiųdien žmonių 
neužganėdinimo negalima 
nutildyti, per ilgų vartojimų 
tas ginklas atšipo. Reakcija 
ir biurokratų valdžia nustū
mė Maskolijų arti visiško jos 
iširimo, žmonis nustūmė į 
vargų? Tais keliais ilgiau 
jau ir Maskolijoj eiti negali
ma. Jeigu nauji ministeriai 
to nesupras, jie prieš randų 
sukels visus Maskolijos žmo
nis, prie revoliucijos pristos 
net tie, kurie iki šiol ištolo 
nuo jos laikosi, kurie dar ti
ki, kad caras iš gero noro 
duos laisvę Maskolijos žmo
nėms. Maskolijos carui žmo
nės yra vien šaltiniu, iš ku
rio sau ir savo tarnams jis 
gali bekontrolės semti pini
gus. Gerovė ir laimė žmo
nių nė carui, nė biurokra
tams, kaip rodo visi jų dar
bai, ne rupi.

Visokių pakraipų laikraš
čiai manė iš pradžių, kad 
nauja ministerija griebsis 
kuodidžiausios reakcijos, bet 
rando laikraščiai pagarsino, 
kad tokia nuomonė klaidi. 
Tas galbūt ir teisybė, kadan
gi didesnės reakcijos, dide
snio žmonių persekiojimo 
jau negal būt, kokio griebė
si Durnovo VVittės ministeri
joj ir Wittė nemokėjo, ar gal 
nenorėjo nuo tokio žmonių 
persekiojimo sulaikyti. Ka
da ant Durnovo prisakymo 
Latvijoj, ant Kaukazo, net 
Lietuvoj, caro jenerolai sker
dė žmonis, degino kaimus, 
vežė į Archangelsko guber
nijų ar j Siberijų tūkstančius
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nekaltų žmonių, nežinančių 
už ką juos baudžia, Wittė ty
lėjo. Biauriau kaip prie 
Wittės, nuo kurio žmonės ti
kėjosi daug gero ir prie mi
nisterijos susidedančios iš di
džiausių reakcijonierių būti 
negal.

Kadangi išrinktoj durnoj 
bus trissyk daugiau demo
kratų-konstitucijonaliatų, ar
ba kaip juos sutrumpintai 
vadina — kadetų, negu biu
rokratų šalininkų, tai randas 
turi arba durnų išvaikyti, ar
ba jai pasiduoti. Ko grieb
sis dabartiniai ministeriai, 
pirm laiko negalima įspėti. 
Turbut drąsos išvaikyti du
rnų ir jie neturės, kadangi ir 
išvaikius durną, rando prie
šai neišnyks, bet dar labiau 
pasididįs, o pasekėjų yra ma
žai, randas neturi ant ko 
remtiesi. Visa jo viltis re
miasi dar vis ant tamsių, ma
žai išmanančių kaimiečių, iki 
šiol garbinusių carų. Bet ir 
kaimiečiai jau ne tie pats, 
koki buvo dešimtis meti) at
gal. Badas ir vargas, į kokį 
juos įstūmė netikusi caro 
valdžia ir kaimiečius daug iš
mokino. Caro valdžia, kaip 
viską ir tų pervėlai pamatė; 
gal pamatė tąsyk, kada jau 
taisyti negalima. Kad kai
miečiai šiųdien jau ne ėpangi 
valdžių įnagiai, parodė tų su
kilimai jų prieš valdžių dau- 
gelyj Maskolijos kraštų. 
Žiaurumai, kokių griebėsi 
caro jenerolai, atsiųsti suki
limus suvaldyti ir po Masko
lijos kaimus nepadaugino ca
rui tikinčių.

Kaip garsina randui tar
naujanti laikraščiai, randas 
durnai paduos pirmiausiai už
manymų duoti kaimiečiams 
daugiau žemės. Žinoma, at
sieis paimti nuo turinčių jos 
daugiau, negu reikia. Bet, 
ar to pakaks ant ilgo, ar tas 
pagerįs žmonių būvį Masko
lijoj? Paprastai, žemė ge
riau išdirbta dvaruose, taigi 
ten, kur jos savininkai turi 
daugiau. Dvarų ūkė geriau 
ir sumaniau vedama, daugiau 
vaisių išduoda, ūkininkai gi 
nemoka žemę pagerinti, to
dėl ir jos vaisių surenka ma
žiau. Žemė padalinta į ma
žus sklypus, išdalinta terp 
daugelio savininkų, negali 
ekonomiškai pakelti nė jokio 
krašto; tas pasirodė net va
karinėj Europoj, kur kaimie
čiai ir jų ukiavimo būdas 
stovi kurkas augščiau negu 
Maskolijoj; tas negali kito
kių vaisių išduoti ir Maskoli
joj Išdalinimas rando ir 
dvarų žemės ūkininkams gali 
ant trumpo laiko užganėdin
ti kaimiečius, bet po metų- 
-kitų vargas pasiektų Masko
lijos žmonis dar didesnis.

Kiti rando užmanyti įneši
mai durnoj neturi svarbos; 
menki, apeinanti urėdnin- 
kus, bet ne visuomenę. Ran
das per sau tarnaujančius 
laikraščius bando derėtiesi 
su laimėjusiais rinkimuose 
demokratais. Tie laikraščiai 
dabar užtikrina, jog nauji 
ministeriai nesipriešys reika
lavimui visuotino balsavimo 
renkant durnos atstovus, jei
gu durna nereikalaus permai
nų pamatinių Maskolijos tie
sų. Jeigu teip, tai ką gali 
žmonėms duoti nors ir visuo
tini balsavimai renkant at
stovus, jeigu tiems atstovams 
durnoj nedaleista bus daryti 
permainų netikusių pamati
nių tiesų? Juk tos tiesos 
biurokratų išduotos vien

o (May), 1906 m.
4»*UKX>ND OLA88 MATTBB.

tapo užmuštų, bet tikras už
muštų skaitlius . dar nežino
mas.
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visos Ma-

Ant 
visų tautų

pančiojimui žmonių. Kokios 
ant galo, tos pamatinės tie
sos? Juk biurokratai kiek
vieną besistengimą sumažinti 
sauvalią caro tarnų gali lai
kyti už priešingą palatinėms 
krašto tiesonte.

Kaip galima manyti, da
bar durnoj užgims ojštri kova 
su biurokratu*, b^t toj ko
voj dabar dalyvaus vien de
mokratai; rando pasekėjai, 
žinoma, stos rando pusėj, o 
tikriejie revoliucijonieriai ne 
durnoj su randu veda kovą. 
Demokratai, be abejonės, su 
revoliucijonieriais susidėtų 
tąsyk, jeigu randas, negalė
damas su jais susitaikyti, iš
vaikytų durną.

Berlyno eocijąliątų parti
jos laikraštis „ Vor merts”pa- 
garsino žinią, jog
skolijoa socijalista. sušaukė 
partijos delegatų ^susivažia- 
vimą vienoj ‘vietoj, kurios 
laikraštis nepaduoda, 
to susirinkimo
socijalistų bus sutverta vie
na partija, bus apd1 
nas plianas visiško 
caro valdžios.

Latvijoj, ištraukus daugu
mui kariumenės^ revoliucijo
nieriai vėl smalkiau subru
zdo. Pereitą sanvaitę ant 
geležinkelio stacijos Tukku- 
me, Kuršėj, užpuolė pulkas 
gerai apsiginklavusių ręvo- 
Hučljonierių. Čia likosi už* 
mušti: vienas žandaras, vie
nas pdlicistas, paVto hžžiurė- 
tojas ir vienas ofieįeras. 

*"*
PrancUz^.—

1 d. gegužės ir Prancūzi
joj perėjo be didesnių sumi
šimų, buvo vien deinonstra* 
tijos. Kaip laikraščiai gar
sina, dabar didesnė dalis 
štraikavusių darbininkų su- 
gryžo prie darbo? Štraikuo- 
ja dabar nedaugiau kaip 40- 
000 darbininkų. ’ Štraikuo- 
janti reikalauja 8 valandų 
darbo dienos. Iš suareštuo
tų, paleido jau didesnę dalį.

Laukė paskui didesnių su
mišimų renkant parlamento 
pasiuntinius, bettr rinkimai 
perėjo ramiai. Per rinkimus 
laimėjo randas^ nes dabar 
parlamente bus daugiau ran
do šalininkų negd buvo pir
ma. Dabar pėr rinkimus 
randas laimėjo 35 pasekėjus, 
o nužudė tik Ji. Dabar 
Prancūzijos parlamente bus: 
rando pasekėjų 243, o prieši
ninkų yra tik 146; 150 ap
skričių reikia dar antras rin
kimus pervaryti, kadangi 
pirmutiniuose nė vienas kan
didatas negavo < pakaktinai 
balsų, bet ir čia randas tikisi 
daugiau pelnyti negu jo prie
šai. '7

Urbtas vie-
išvertimo

Aur
>gi atsibuvo 

parlamento pasiuntinių rin
kimai: Išrinko didfeėnę dalį 
teip vadinamų* UOšautistų. 
Ant 403 išrinktų pasiunti
nių, koBsutistų" Išrinko 240. 
Nors valdžios Tapkė' maištų 
laike rinkimų, bet svarbe
snių maištų -nebuvo.’ Vien 
Dobroj terpr m 1 
munų bavą sv,
štynės, bet nesutikimai terp 
šitų tautų gana tankiai bū
va. Mat. magyarai, kaipo 
valdanti tauta, spaudžia ru- 
munus, tąi tie nekenčia pri
spaudėjų.

Galicijoj, Lvove, 7 d. ge
gužio, buvo sm susirė
mimai revoli ių ir 
dirbiniu'

ir ru-
3 mu-

Iš Vilniaus.
Prisakymu apšvietimo 

nisterio daleista katalikams 
Lietuvoj užimti mokintojų 
vietas, kas pirma buvo už
drausta.

Vilniaus ,,Kanklių” drau
gijai leista taisyti Vilniuje 
lietuviškus vakarus po du 
kartu kas mėnuo. Be to, je- 
neral-gubernatoriaus patvir
tinta visa eilė veikalų, ku
riuos draugija galės be jokių 
kliūčių vaidinti Vilniaus te
atruose. Tuo tarpu leista 
vaidinti: Asnyko—^.Keistu
tis”, Šiaulėniškio ,,Pilėnų 
Kunigaikštis”, Przybylskio 
,,Alyvos žydi”, ,,Geriau vė
liau negu niekad”, Petliuko 
„Neatinezgamas Mazgaą”, 
Rutkovskio ,, Pa baigtuvės”, 
K-os ,,Dėdė atvažiavo”, Gu
žučio „Eglė, žalčių karalie
nė” ir „Kauno pilies išgrio- 
vimas”, Bayardo „Svarbi 
priežastis.” -

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkas gavo iš ap
švietimo ministerijos prisa
kymą, visus- raudo užlaiky
mui mokyklų paskiriamus 
pinigus peniuoti žemiškoms 
institucijoms. Atimti tuos 
pinigus nuo direktorių.
„ -Vilniau* kariškas sūdąs, 
už šovimą į žandarą, nuspren
dė ant pakorimo Meyerą 
Svidlerą. Jo advokatas bu* 
vo padavęs apeliaciją, bet ji 
likosi atmesta.

Vilrfliije, pas urėdninkus 
žemiškojo banko, direktorius 
Konča darė kratas. Jieškojo 
revoliucijinių prokliamacijų 
ir revolverių, bet nieko nera
do.

Kadangi Vilniuje, apsisto
jus darbams, daug darbinin
kų neturi darbo, tai geležin
keliai, norinčius, be užmokė 
snio veža ten, kur kas nori. 
Bet dabar, turbut, niekur 
Maskolijoj darbai neina ge
rai.

Riešanų valsčiuje, Vil
niaus pavietyj, Černeckio 
dvare siautė gaisras, kuris iš
naikino 2 gyvenamus namus 
ir - tvartus. Sudegė teipgi 
dvi ypatos, 15 jaučių, 18 ar
klių, 18 avių, 4 žąsys ir 5 
kiaulės.

Vilniuje, Minske, Gardine 
— ant velykų, paleido iš ka
lėjimų tūlą skaitlių politi
škųjų. . ,

Vilniuje, ant geležinkelio 
stacijos dabar daro kratas 
pasažierių punduose. Jieško 
mat auksinių ir sidabrinių 
daiktų pavogtų Peterburge.

Vilniuje lenkai pastatė sa
vo atstovu dumon Wroblew- 
skį, lietuviai gi, kurių turin
čių tiesą rinkti Vilniuje yra 
800, negalėdami su lenkais 
susitaikyti, susitarė su žy
dais. Žydai pastatė savo 
kandidatu Leviną.

Mickūnų valsčiuje, Vil
niaus pavietyj, kaip prane
šė Vilniaus paviečio viršinin
kui valsčiaus raštininkas, ne
žinomi vyriškiai įsiveržė nak
tyj į valsčiaus raštynę ir pa-

mi-

•biniakų

15 d. balandžio Vilniuje 
buvo susirėmimas minių su 
kariumenės patrole. Vienas 
iš kariumenės sužeistų, Kazi-
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mieras Grewis, pasimirė 
Švento Jokūbo ligonbutyj.

Ant susirinkimo Vilniaus 
miesto rinkėjų, išrinko rin
kėju lenkų kandidatų Tara
škevičių, kuris gavo 1300 
balsų. Lietuvių kandidatas 
Vileišis, už kurį balsavo ir 
žydai, gavo tik 420 balsų.

ls Kauno-
Kadangi savininkas Til- 

mauso drato dirbtuvių atsisa
kė priimti atgal paleistus iš 
kalėjimo, taigi suareštuotus 
be jokioj kaltės darbininkus, 
visi darbininkai metė darbų. 
Štraikuoja tose dirbtuvėse iš 
viso 600 darbininkų.

11 d. gegužio Kauno mie
sto teatre vietinė lietuviška 
teatrališka draugystė rengia 
lietuviškoj kalboj perstaty
mų. ’ 4

Važiuojant iš Kauno į Ra
seinius pačtui, ant vežimo 
užpuolė ginkluoti vyrai ir at
ėmė piniginius siuntinius, iš
viso .14000 rabi.. Pačtorius 
likosi pavojingai pašautas.

Iš Kauno gubernijos.
8 d. balandžio; Kauno gu

bernijos rinkėjai galutinai 
rinko šešis durnos atstovus. 
Rinkėjų išviso buvo 90: 39 
valstiečiai, 35 d varini nkai-ba- 
jorai (jų skaičiuje keliatas 
kunigų) ir 16 miestiečių žy- 
dq.

Viena atstovų turėjo išsi
rinkti patys valstiečiai-rinkė- 
jaiiš savo tarpo, kiti gi pen
ki atstovai turėjo būti išrink
ti vjsųittnkėjų..^.^ - —

Kad butų atstovas išrink
tas, reikėjo jam gauti už sa
ve bent 46 balsai iš tų 90 rin
kėjų. Tokiu budu valstie
čiai, norėdami išrinkti dau
giau atstovų iš savųjų, turė
jo taryties arba su dvarinin
kais arba su miestiečiais. 
Kunigai ir rinkėjai dvarinin
kų skyriaus, įkalbinėjo val
stiečiams išvien eiti su dva
rininkais. Jie aiškino, jog 
valstiečiams patogiau esu ta- 
rytis su bajorais, nes šie esu 
to paties tikėjimo, tos pačius 
tautos, bajorų ir valstiečių 
esąs vienodas užsiėmimas: 
vieni ir antri iš ūkio gyvenų. 
Tie patys kunigai baidė val
stiečius nuo miestiečių, ka
dangi šie esu žydai, visi sve
timi lietuviam s/1 šdalies, net 
jų priešininkai, skriaudėjai.

Valstiečiai paklausė ir pra
dėjo derybas su dvarinin
kais. Buvo jau kaip ir su
tarta išrinkti atstovais du 
valstiečiu, vienų kunigų ir 
du bajoru, tik valstiečiai rei
kalavo, kad bajorų atstovai 
butų toki išrinkti, koki val
stiečiams tinka. Bajorai ne* 
sutiko su tuo ir žadėjo galu
tinai duoti atsakymų po dvie
jų valandų. Valstiečiai su
sirinkę, laukė. Praėjo ir trys 
valandos — bajorų atsakymo 
kaij) nėr, teip nėr, o čia jau 
arti 9-tos vakaro valandos, 
rytoj reikia jau rinkti.

Tuomet valstiečiai nutarė 
geriau pasiderėti su žydais, 
kad kartais nepražiopsoti 
savo atstovystės.

Tie iš valstiečių, kurie iš- 
pat pradžios buvo patarę 
jungties su šydais, ėmė išmė
tinėti dvarininkams ir tiems, 
kurie norėjo su jais taryties, 
kad derybos su bajorais ap- 
v i Ėdančios valstiečius. Jie 
sakė, kad su žydais esu ge
riau taryties: jeigu iš jų bu- 
siųs išrinktas atstovas, tad 
tikrai eisiąs po žmonėmis ię 
už jų laisvę, bajorai gi šiuo

Metas XV
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metu esą taikus žmonės, ir jų 
išrinktiejie atstovai kasžin ar 
atnešiu kokią valstiečiams 
naudą; iki šiol bajorai buvę 
ir beėsą musų krašto lenkin
tojais, jie rasit daugiau kaip 
žydai skriaudę ir tebeskriau- 
džią valstiečius; jie visai ati
tolę nuo Lietuvos visuomenės 
reikalų. Panevėžio apskričio 
bajorai išrinkę įgaliotiniais 
tokius.žmones, kaip. Maišto- 
vičių ir Kaz. Švoinickį, kuris 
žiemą buvęs parsikvietęs dra
gūnus žmonių plakti, dabar 
gi esąs rinkėju ir dar gal no
rįs tapti žmonėms sodiečiams . 
durnos atstovu. Kaip gi bu
tų, jeigu toks Kaz. Švoinic- 
kis butų renkamas? Kuris 
valstietis rinkėjas drystų pa
duoti už jį balsą? Po dide
lių ginčų buvo pakviesti žy
dai rinkėjai ir su jais buvo 
šeip sutarta: valstiečiai ren
kasi du valstiečiu, vieną ku
nigą ir vieną dvarininką, tin
kamą valstiečiams, žydai ren
kasi vieną iš savo tarpo.

Sutikus valstiečiams su žy
dais, atsiuntė dvarininkai at
sakymą, bet jau buvo pervė- 
lu.

Tokiu budu iš valstiečių 
buvo trys atstovai išrinkti: 
Lopas (Šiaulių apskričio), 
buvusis~T>orpato veterinorių 
instituto studentas, Kubilius 
(Ežerėnų apskričio), baigiu* 
sis keturias kliasas. Iš kuni
gų valstiečiai norėjo išrinkti 
kunigą Bačkį, bet jam atsisa
kius, išrinko kunigą dekaną 
Jaftdaitį. Iš 'dvarininkų 
skyriaus išrinktais Šiaulių 
advokatas Milvidas. Šiauli
škiai rinkėjai gyrė jį, kad 
geras esąs žmo gus ir prilau
kus valstiečiams. Nors jo 
paprastoji kalba esanti len
kiška, bet jis pats laikąs sa-. 
ve už lietuvį, taigi pirmu
čiausia rūpėsią jam Lietuvos 
reikalai.

Žydų atstovas, pavarde 
Bramstonas, yra Peterburgo 
advokatas. Jo tėvas turi na
mus Kaune.

Kauniškis (Iš ,LU.’).

Iš Panevėžio, Kauno gub..
Į Panevėžio kalėjimų nese

niai pasodino 58 naujus po
litiškus nusidėjėlius, taigi to
kius, kurių kaltės nė valdi
ninkai negali darodyti. Da
bar Panevėžio kalėjime tokių 
sėdi 180 ypatų. į

Iš Vilkmergės, Kauno g..
Ant lietuvių susivažiavimo 

Vilniuje likosi nutarta pra
šalinti nemokančius lietuvi
škai mokyklų mokintojus 
maskolius. Sulyg to nutari
mo, Vilkmergės valsčiai pra
šalino mokintojus maskolius 
ir išrinko naujus valsčių vir
šininkus. Dabar gi žemiški 
načelninkai važinėja po val
sčius ir stato atgal' išvytus 
maskolius mokintojus, vietas 
gi atliekamas paveda lietu
viams. Verčia valsčius pasi
rašyti ant spaudintų rezoliu
cijų, ant kurių paminėta, 
kad kaimiečiai atsako už p pa
šalinimų mokintojų, sudau
žymų monopolių ir pačto ir 
apsiima užmokėti už visus 
keno padarytus nuostolius.

Is Anykščių, Ukm. apsk..
Dragūnams išjojus,-jų vie

toje pasiliko 24 sargybiniai 
ir visos apygardės šmėkla... 
pristovas. Terp sargybinių 
yra trys labai įtariąmi Nau- 
janių sodžiaus žmonės. To
kios vyriausybės anykštėnai 
dar, kaip gyvi, nėra turėję.



Pristovas su sargy bintais bal
dosi po sodžius, daro kratas, 
su i minėja nekaltus žmonis, 
muša, pliekia kančiais. Ne
gana to, varydamas kalėji- 
Uian, liepia mušti ir karei
viams. Vienas kareivis šau
dyklės apysodu trenkia krū
tinėn, kaip bugnan, kitas iš 
užpakalio — nugarom * Žmo
gui špksta iš gerklės kraujas. 
Sugriūti jis negali, nes, kaip 
vienas šeria krūtinėn, tai ki
tas paspiria, trenkdamas nu
garom Per kratas žmonėms 
pražūva daugybė daiktų, y- 
patingai rūbų, audimų, prie
galvių, sviesto ir tt.. Paskui 
žmonės mato .sargybinius 
pardavinėjant tuos daiktus 
sentikiams. Atsirado dau
gybė įdavėjų iš pačių žmo
nių. Terp jų atsižymėjo 
Liūdiškių Birkauskas. Jis 
važinėjo Įtartu su kareiviais 
suiminėti žmonis. Dabar ir 
pristovas pradėjo neapkęsti 
jo: negeria kartu arbatos ir 
varo, kaip šunį iš savo namų.

Pristovas tankiai laiške
liais šaukia pas save žmonis: 
senus ir jaunus, vyrus ir mo
teris. Čia jis pasako, už 
kiek žmogus gali išsivaduoti 
nuo kalėjimo: - >fiž 25, 35, 50 
ar 100 rublių, 'žiūrint, kiek 
kuris turi pinįgų; paleidžia 
dar namon ,,pisim4slyti”. ■

Žmonių dabar suimta dau
gybė; suimtas, galima saky
ti, visas jaunimas. Ateina 
pavasaris, o kur artojai! 
Šiurpulys ima.... ' Eina 
kalbos, buk pristovas jau 
pardavinėjąs savo gėrybę ir 
prisikrovęs pinigų, bėgsiąs iš 
Anykščių.

Įgaliotinių rinkimai jau 
buvo. Rinko, kaip ir kitur, 
karei vi jos apstatyti. Pristo- 
vas apskelbė vyrams, kad po
licija neturinti tiesos Čia bū
ti ir buvo iškiūtinęs pro du
ris, tačiaus netrukus vėl į- 
lindo. Įsakė, kad nerinktų 
soeijalistų ir mokytų žmonių, 
tik gerus ir maldingus, ki
taip gi išdirbsiąs visiems kai
lį. Dar sakė jis: „jeigu ži
note kur socijalistą, tai pa
duokite, o valdžia išsiųs juos 
pati; nereiks, kaip seniau, 
kaip siųsdavote vagis, mokė
ti.”

Mokykloje yra lietuvis mo
kytojas antrininkas. Lietu
viškai, sako, šįmet nemoky
siąs; jeigu kas norėtų, tai ga
lįs mokyti, tegul atsineša 
vaikas maldaknygę.

Vidurnaktyj, 15 d. kovo, 
Anykščių urėdninkas su 20 
ginkluotų sargybinių, susėdę 
astuoniuose vežimuose, atple- 
škėjo Šluvėnuosna pas ūki
ninką Janicką. Priėję prie 
stubos, ėmė belsti langan, 
šaukdami — savi esą. Na
mie tuo tarpu Janicko nebu
vo; jis 'savo trioboje senei 
jau negyvena. Šalymoje gi 
trioboje gyvena jo sesuo su 
senute motina. Pamačiusi 
pro langą pulką sargybinių 
su durtuvais, ji prieš įleidi
mą neprašytų svečių, pasiė
mė savo pinigus (jos žinota, 
kad ir pinigai reikia nerody
ti kratant). Įsiveržę vidun, 
sargybiniai pradėjo kratyti. 
Rado 2 šilkini skareli, vieną 
batistinę, dvi pirštinių pori 
ir du duonos kepalėliu. Pa
sienyje stovėjo sustatytos 
puodynės. Pamatė jas, pri
puolė vartyti ir tetp savęs 
kalba: „žiūrėk, ar nėra čia 
sviesto?” Paskui klausė, kur 
yra Jafiickas? Sesuo, kančių 
pabugusi, turėjo pasakyti, 
kur gyvena brolis ir dargi 
nulydėti visą gaują pas jį, į 
Dvaroniškius. Keliu sargy
biniai pliauškė jai visokius 
niekus. Dvaroniškiuose Ja
nicko jie nerado, bet kratą 
padarę, rado 3 rublius ir.... 
nematytai didelį revolverį — 
kumpį! Visus tuos daiktus 
sargybiniai išsigabeno. Mo
ters (vyrų nebuvo namie), 
vidurnaktyj sargybinių už

kluptos, turėjo nemaža išgą
sčio. -

Taigi, merginos, sergėkite 
savo šilkines, jus gi šeimy- 
ninkėlės, ypač prieš Velykas, 
slėpkite kumpius kuogiliau- 
siai. ,L.U.’

Iš' Lietuviško Brasto.
Lietuviškame Braste, ren

kant atstovus į dūmą, kaimie
čiai ėjo išvien su žydais, to
dėl likosi išrinkti* demokra
tai.

Iš Minsko.
Minske ginkluoti vyrai už

puolė ant gyvenimo žinomo 
čia milijonieriaus Malino ir 
pareikalavo pinigų revoliu
cijos reikalams, bet tarnai 
didžturčio pakėlė riksmą ir 
užpuolikai, nieko nepelnę, 
prasišalino.

15 d. balandžio, miesto gi
raitėj užgimė muštynės jau
nų vyrų su kareiviais Vladi
miro regimento. Minėti vy
rai mat išbandinėjo savo re
volverius. Išgirdę šuvius 
kareiviai, atėjo į giraitę ir 
puolėsi ant minėtų vyrų. 
Muštynėse vienas iš nekarei- 
vių likosi sunkiai sumuštas.

Į Minską atkako buvęs Sa
maros gubernatorius Zasiatko 
ir apžiūrinėjo miestą. Mena, 
kad jis užims vietą Minsko 
gubernatoriaus ir kad pagar
sėjęs žmogžudys Kurio v iš 
čia bus prašalintas.

Minsko žydų sinagogoj po
licija išvaikė žydų susirinki-- 
mą ir suareštavo 30 žydų 
darbininkų. Be jokio tirinė- 
jimo juos nusprendė ant 2 
mėnesių kalėjimo.

Užveizda Liepoj a us-Rom- 
nų geležinkelio prašalino nuo 
vietos Š35 tarnaujančius ant, 
tos linijos už prisidėjimą 
prie tarnaujančių ant Masko- 
lijos geležinkelių štraikų.

Minsko gubernijoj, Boriso
vo pavietyj, kad užkenkti 
randui, po kaimu» slapta 
pradėjo varyti degtinę. Per
eitą mėnesį, akčyžios užveizda 
susekė kelias paslaptas deg
tinės varyklas.

i Iš Gardino.U
Gardino gubernijos masko

liai žemės savininkai, negalė
dami susitaikyti su kitoms 
tautoms, pareikalavo nuo 
valdžių, kad jie galėtų rinkti 
atskirą savo atstovą dumon. 
Be abejonės valdžios jų rei
kalavimą išpildys, kadangi 
jos džiaugiasi, jeigu visokios 
tautos terp savęs ėdasi.

Iš Gardino gubernijos 
kraustosi daug žmonių į 
Ameriką ir Afriką. Iš Balt
stogės vien į trumpą laiką iš
keliavo apie 10000 išeivių, 
daugiausiai žydų.

. Apšvietimo ministeris Balt
stogės mergaičių gimnazijoj 
daleido mokyti lenkišką kal
bą. - j.

Braste nesugauti vyriškiai 
paleido kelis šuvius į stovin
tį ant gatvės policistą Dacke- 
vičią ir sužeidė jį bet nepa
vojingai.

•
Iš Baltstogės, Gardino gb..

Baltstogėj paleido iš kalė
jimo 70 politiškųjų, kadangi 
jiems, matyt, nė jokios kal
tės negalėjo darodyti.

Baltstogės pavietyj suvisu 
išdegė miestelis Goniondz; 
išliko tik viena gatvė. Gai
sras užgimė nuo padegimo. 
Padegė mažas vaikas, kuris 
mat, atkeršydamas tėvui už 
sumušimą, padegė kluoną.

Baltstogėj suštraikavo tar
naujanti vietinėj dalyj Vil
niaus prekėjų banko. Su
štraikavo taipgi darbininkai 
keliose dirbtuvėse.

Kaliniai.
Kadangi kalėjimai prikim

šti politiškųjų teip, kad nė
ra vietos naujai suimamiems, 
tai valdžios paliuosuoja se
niau suimtus: iš Vilniaus ka
lėjimo prieš Velykas paleido

60 politiškųjų, o iš Suvalkų 
kalėjimo—70. Rygoj: cen- 
trališkame kalėjime sėdi 
1239 politiškųjų, gubernija- 
liškame — 538, tirinėjimo ka
lėjime —t 162, moteriškame 
— 123.

Kalinių laiškas (lietuvi
šką visuomenę.
Tautiečiai!

Nors męs sėdime už geleži
nių grotų, nprs iš musų atim
ta tai, be ko žmogus negali 
gyventi, tai yra liuosybė, vis 
dėlto męs esame geros dva
sios ir turime didelę viltį, 
kad geri darbai nepražus vel
tui, išduos gerus vaisius.

Musų dvasia nepuola; męs 
tikime į šviesią ateitį, tiki
me, kad netrukus užšvis ir 
ant musų krašto laisvės sau
lutė, kad praslinks juodi de
besiai, kurie mus slegia, 
temdo....

Bet pasiliko musų pačios, 
vaikai; pasiliko Šeimynos be 
maitintojų, namai be prižiū
rėtojų. Musų vaikučiai ver
kia, kito, rasit, dienomis ne
valgę, stimpa nekūrentose 
triobose, nes tie, kurie valgy
dino ir dengė juos, dabar sė
di už geležinių grotų.

Matome, kad jau artinasi 
pavasaris, daugeliui musų 
nebus kam apdirbti ir apsėti 
tų laukų gabalėlių, kuriuos 
męs valdome. Žinome, kad 
čia mums sėdint, daugelio 
musų nyksta namai, žlunga 
ir be to mažas musu turtelis!

Draugai, kurie esate lai
svėje! Už ką mus į kalėji
mus uždarė? Ar už musų pa
čių dalykus? Ar mums savi 
tiktai reikalai terūpėjo? 
Ne!.... Mums rūpėjo visų 
jūsų reikalai! Męs ėjome4 
statydami į pavojų savo gy
vatą, turtus ir liuosybę tiktai 
už visų reikalus!

Taigi męs dabar kreipia
mės prie' jūsų, draugai, at
minkite apie musų šeimynas, 
neužmirškit badaujančių mu
ši) vaikų, neužmirškit senų 
musų motinų! Šelpkite 
juos, kas kuo galii darbais 
apie namus, pinigais, duona, 
malkomis....

Nenusiminę, eisime į toli
mus šiaurės, į tolimus sniegų 
laukus, jei žinosime, kad jus 
neapleidžiate musų šeimynų, 
Kad jus tokiu budu atmena
te mus.

Savo priedermes męs 
pildėme, tai pildykite ir 
jus! Pasirodykite, kad iš- 
tikro jūsų širdyse dega 
artimo meilės ugnis, pasiro
dykite, kad jus esate tikri 
krašto piliečiai, kad jums ru
pi musų krašto reikalai!

,L.U.’

Iš Latvi |os.
Pasitraukus iš Kuršės ka- 

riumenei, terp latvių apsi
reiškė dar didesnis nekenti- 
mas vokiečių, einančių su 
rando budeliais išvien. Vo
kiečiai reikalauja palaikymo 
ant toliau kariškų sudų. 
Kalėjimai pripildyti suimti- 
nių teip, kad nėra kur nau
jų padėti. Daugelyj vietų 
ir vokiečiai, įpykę ant latvių, 
negalėdami kitaip, nepriima 
prie darbo latvių darbiniu- 
kų.

Randas sutvėrė komisiją 
ištyrimui priežasčių paskuti
nių žmonių sukilimų Latvi
joj.
'4 d. balandžio, naktyj, 
apie 100 vyrų, apsiginklavu
sių Mausero karabinais ir re
volveriais, užpuolė ant ūkės 
valsčiaus staršinos Gralevo. 
Gralev ir jo pagelbininkas 
likosi sunkiai pašauti. Jo 
kromą sudegino.7

Ant Grenčeno valsčiaus už
dėjo bausmę 380 rubL už su
daužymą monopoliaus, o 500 
mbl. už užmušimą valsčiaus 
staršinos.

Dongaugino valsčiui prisa
kyta išgabenti iš valsčiaus 

randdPbepuilnkamaa ypatas. 
Valdžią paduotame neištiki
mų surašė styra teipgi daug 
merginų.

Atkkkę pkJsfzumbergą kar
eiviaiašanė tirą tas pas latvius. 
Išdegino čia/jč ukes.

Sektnazoialsčiuje kareiviai 
iš dešrdbtieaavalsčiaus vyrų iš
rinko jjo vtthą, kuriems pri
sakytai su jieškoti gaudomas 
kareivių yp<tae ir pristatyti 
į valsčių. >/

Kaime Tapė, kareivių li
kosi nušautas latvys revoliu- 
cijonierius < Valdis ir Krus- 
berg. Suareštavo čia teipgi 
kelias ypatas.

Dorpato universitete per- 
kratinėja dabar klausymą į- 
vedimo paraleliškų katedrų 
skaitymui lekcijų visose vie-j 
tinių gyventojų kalbose, tai
gi: maskoliškoji latviškoj, 
estiškoj ir vokiškoj.-

Renkaut atstovus į viešpa-< 
tystės dūmą Latvijoj, visur 
laimėjo latviai. Įtekmė vo
kiečių, valdžiusių teip ilgai 
Latviją, visai nupuolė. Tas 
atsitiko ir su lenkais Lietu
voj.

Pskovo kalėjime sėdi da
bar 200 latvių. Terp sėdin
čių yra redaktorius latviško 
laikraščio " „Lauksaimneeks” 
Uhlman, redaktorius estiško 
laikraščio „Bakala”. Mokin
toji) tame kalėjime yra 20.- 
Daugelis sėdinčių visai neži
no, už ką juos suareštavo.

Rygds centrąliškame kalė
jime sėdi 1069 žmonės, gu- 
bernijališkame kalėjime — 
554, tyrinėjimo kalėjime — 
145, moteriškame — 131, ka
lėjimo ligonfeutyj — 136.

š oi

IŠ AMERIKOS.
Žydų miestas.;.

Didžiausias žydų miestas, 
yra Nf|jy ¥qrk. Pradžioj 19 
šimtmečio-*New.,Yorke gyve
no tik 500 ąydų. Dabar gi 
New Yorke gyvena jau 672- 
000 žydų, taigi daugiau negu 
kokiame nors kitame mieste, 
ne išskiriant Jeruzolimos 
arba didžiausio ant svieto 
miesto, Londono.

Nuostoliai žemės drebėjimo 
padaryti.

San Feancisco. Valdžios 
nuostolius, čia padirbtus že
mės drebėjimų ir paskui už
gimusių gaisrų, apskaito ant 
350 milijoųų doliarių. Iš 
tikro tie nuostoliai gal daug 
^didesni, kadangi paprastai 
nuostolius užmelduoja val
džioms tik turtingiejie.

/

Expliozijos.
Louisiana, Mo. La Motte 

parako dirbtuvėse atsitiko 3 
d. gegužio baisi ezpliozija, 
kurios trįs dirbtuvių triobos 
likosi išgriautos. Du darbi
ninkai likosi prie to užmušti, 
o daug tapo sužeistų/ Ex- 
plioziją jaute ant 12 mylių 
aplinkui.

* Nelaimės ant geležinkelių.
\SpRiifonEtb Junction, Pa. 

Netoli nuogia susimušė du 
bėganti į priešingas puses 
trukiartr susidaužė. Prie to 
25 ypatus likosi užmuštos ar
ba sužeistos.

v h j
Shri^eport, La. Netoli 

nuo čia«usių)iišė pasažierinis 
trukos ąg gąjjenančiu karves. 
Prie to’j3 geležinkelio tarnai 
likosi užpiušŲ, o kelios ypa
tus tapų^užęjstos,

T :rF' ■'-------

IŠ DARBO LAOKO.
Scranton, Pa. Darbi

ninkai išrinko komisiją už
baigimui užgimusių nesutiki
mų už algas kietųjų auglių 
kastynėae,. kuri išvažiavo į 
New Yorką tartiesi su kauty
nių savininkais. Kadangi dar
bininkai sumažino savo reika

lavimus, tai yra viltis,kad ausi 
taikys ir pavojus štraikų kie
tųjų anglių kastynėse bus 
prašalintas. Iki šiol nieko 
ne pasirodė tokio, kas tas 
viltie galėtų išnaikinti.

Chicaoo, III. Suštrai
kavo jurininkai ant laitų 
plaukinėjaačių ant didžiųjų 
ežerų.

Pittsburg, Pa. Suštrai
kavo čia darbininkai dirban
ti prie geležinių budavonių.

PhTLA DELPHI A, P A. Su- 
štraikavo 500 darbininkų me
teliu dirbtuvių Smitho & 
Co. .

< Indianopolis, Ind. Su
štraikavo čia dailidės. Jie 
reikalauja po 5c. daugiau už 
darbo valandą.

Youngstown, Oh. Štrab 
kuoja čia teplioriai, dailidės 
ir kalviai.

Cleveland, Oh. ’ Su
štraikavo čia tarnaujanti ant 
laivų. Štraikuose dalyvauja 
4000 žmonių.

Chicaoo, 111. Geležinių 
budavonių darbininkai pakė
lė štraiką. Darbininkai rei
kalauja 5 doliarių už dienos 
darbą.

W Brooklyn, N. Y. Štrai- 
kuoja Čia 2000 dailidžių. Jie 
reikalauja po $24.75 ant sau- 
vaitės.

T Milwaukee, Wis. Štrai- 
kuoja čia 3000 formerių var
stotuose Milwaukee Foundry 
mene Association. Darbi
ninkai reikalauja $3.25 ant 
dienos.

Philadelphia, Pa. Smi
tho dirbtuvėse suštraikavo 
staliai; štraikai išsiplatino ir 
ant kelių kitų dirbtuvių mie
ste.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Melrose Bark, III.

Likosi nušautas Ludvikas 
Zubinas, pareinant nuo soči- 
jalistų baliaus,tarpe 21 ir 22 
gatvių. Kalba, buk italijo
nų vaikai pradėjo laidyti ak- 
menais, o jis buk norėjo vai
kus nubausti. Vienas iš ita- 
lijonų iš užpakalio su revol
veriu ir šovė tiesiok į galvą. 
Nelaimingas ant vietos par
virto. Nugabeno jį į May- 
wood , ligonbutį, kur į porą 
valandų persiskyrė su šiuom 
svietu. Nelaimingas tautie
tis prigulėjo prie Dr-tės Tei
sybės Mylėtojų. - Palaidojo 2 
d. gegužio ant Konkordijųs 
vokiškų kapinių. Paėjo jis 
iš Žagarės, Kauno guberni
joj. Užmušėjo nesugavo.

V. K.

Iš Springfleld, 111.
24 d. balandžio pribuvo 

čia kunigas Šlamas iš E. St. 
Louie, III. aprūpinti dvasiš
kais reikalais lietuvius. Ant 
rytojaus, 25 d. balandžio, pa
sakė pamokslą. Kalbėjo, kai
po dvasiškas vadovas apie ti
kėjimą, bet teipgi apie tėvy
nę Lietuvą. Kalbino mylėti 
savo tėvų kalbą, tautą, tėvy
nę ' ir katalikišką tikėjimą. 
Nurodė, kaip neišmintingai 
tie tėvai elgiasi, kurie savo 
vaikučius lietuviškos kalbos 
nemokina ir patįs jos išsiža
da, virsta į kittaučius: len
kus, maskolius, vokiečius, o 
Amerikoj į anglijonus.Tą mes 
darome per savo nesuprati
mą, per stoką mokslo, o mu
sų tamsumą pagimdė masko
liškas caras. Jis mus laikė 
tamsybėje. Jisai užgynė 
mums mokslą. Teipgi pri
minė, kad kaltais yra ponai 
visokio menciaus, nes ir jie 
prisidėjo prie palaikymo ne
supratimo, tamsybės. Dabar 
visas svietas jau eina pirmyn, 
apšvietimas kįla, mes ir ne
galime atsilikti nuo kitų. 
Ir terp mus atsiranda, girdi, 
geri tėvynainiai, kurie pra

deda rūpintis savo tautos ir 
tėvynės reikalais, daugumas 
pašventė savo jaunystę,krau
ją ir gyvastį tėvynės labui. 
Jie pradėjo vesti kova už sa
vo tautos tiesas. Tik per jų 
pasidarbavimą mes ir spaudą 
atgavome. Vien tik jiems 
privalome būti dėkingi už at
gavimą spaudos, ir laisvės ti
kėjimui. Tie karžygiai ir 
dabar veda kovą su caro te- 
roniška valdžia. Ragino mus 
gelbėti tuos kovotojus, rink
ti pinigus ir siųsti atsižymė
jusiems kariautojams. Jei
gu ten gyvenanti broliai ne
sigaili kraujo, gyvasties, tai 
mes nors keletos centų nesi
gailėkime. Vienykimės ir 
kovokime! Nes tik per vie
nybę ir kovą galime savo bū
vį pagerinti. Teipgi velijo 
■skaityti laikraščius, susiturė
ti nuo girtavimų. Pasakojo, 
kad kur kas daugiau yra ka
talikų kalėjimuose negu ki
tų tikėjimų žmonių, o tai to
dėl, kad katalikai skęsta tam
sybėje.

Ypač lietuvių daugumas, 
girdi, tik su katalikyste gi
riasi. Jeigu jis jaučiasi ka
taliku, tai jau jam daugiau 
nieko ne nereikia. Kunigėlis 
aiškino, kad žmogui vieno ti
kėjimo neužtenka, kad apart 
tikėjimo reikia mokslo, mei
lės ir prisirišimo prie savo 
tautos ir tėvynės (reikia ir 
doros, kurios mes nesupran
tame. Rd.). Kunigėlis Šla
mąs papasakojo daug gražių 
pamokinimų. Už tai jam iš
tariame ačiū. Džiaugėsi žmo
nės, išgirdę nuo dvasiško va
dovo tokius gražius pamoki
nimus. Žmonės paskui kal
bėjo: girdi, šitas tai yra kuni
gas, tikras Christaus mokslo 
skelbėjas.

Bet šitas kunigėlis, ka
da ėmė klausyti žmonių 
išpažinties, suvis persimainė. 
Iš gero, gerbiamo mokinto- 
jaus, pavirto į suktą kupčių. 
Spaviednyčia, kurioje jis sė
dėjo, pasidarė žmonių papik- 
tintoja. Prie spaviednyčios 
buvo girdėti doliarių skam
bėjimai, derybos ir ginčaL 
Nusidėjęs meldė: dvasiškas 
tėveli, atleiskite, daugiau ne
turiu kaip doliarį, dabar 
štraikas; bet kupčius nedova
nojo, jis prie savo laikėsi. 
Jis už vieną doliarį neatlei
džia nuodėmių, liepia kitą 
doliarį arba ir daugiau pri
dėti. GriešninkUs, bijoda
mas Dievo rūstybės, pragaro 
su velniais, atiduoda kad ir 
paskutinius pinigus, atsiduo
da pats ant Dievb valios, pa
čią su vaikais namieje ne 
valgiusius palieka. Prie spa- 
viednyčios doliariai tik skam
ba, griešninkas, prisiartinęs 
prie spaviednyčios langučio, 
vietoje pagarbinti Jėzų, pir
ma turi susiderėti su kunigą, 
už kiek doliarių teiksis nuo
dėmės atleisti. Žmonės,pasi
jutę daugiau nuodėmių pa
pildę,brangiau mokėjo už iš
rišimą, bet visgi išpažintį at
liko su šventais sakramen
tais, po išpažinties dar į di
desnes nuodėmes breda (tai 
jau ne nuodėmių atleidėjų 
kaltė, kad jie tokį menką 
apie dorą turi suprati
mą. Rd.). Net airių kun. 
Frederikis pasipiktino iš kn. 
Šlamo tokio apsiėjimo su sa
vo žmonėmis, norėjo jį išvyti 
iš savo bažnyčios. Airys ku
nigas manė, kad lietuviai, 
turbut, neturi nė vieno gero 
kunigo. Gal tai ir teisybė. 
Negeri kunigai gėda užtrau
kia ant visos musų tautos. 
Kun. Faderiks ketino nieko 
nemokėti kun. Šlamu i už jo 
darbą. Pinigus surinktus už 
kviteles žadėjo padėti į ban
ką. Žmonės, girdėję kun. 
Šlama gražų pamokslą, JI gy
rė, bet po derybų už išpažin
ti pradėjo peikti ir keikti. 
Kaip bematant, pirma saky
ti gražus žodžiai išnyko.

Vincuke.

Iš Pbiladelphlos, Pa.
80 d. balandžio, draugystė 

Giedorių-Teatrališka paren
gė balių ir teatrą, ant svetai
nės New Pennsylvania Hali. 
Lošta buvo komedija 1 akte: 
,,Zile Galvon, Velnias Vuode- 
gon”. Iš aktorių geriausiai 
savo rolės atlošė: Marta, Pet
ronėlė Šimkaiti, Martos tar
naitė, Jadviga Velžaiti; iš 
vyrų: Morkus Vincentas,Vei- 
ža ir jo tarnas Silvukas, Jur
gis Palčiks. Besibaigiant 
aktui,. pasirodė tikras , ^Lie
tuvos Senelis” lietuviškose 
drapanose su neginėlėms. 
Senelis dekliamavo eiles „Ne- 
nusiminkim;” ant galo papa
sakoja apie liūdną padėjimą 
dabar Lietuvoj, apie reikalą 
mokslo lietuviams ir daugini
mo lietuviškoj kalboj knygų; 
toliau pasakojo apie kariau
jančius už laisvę ir besišau
kiančius pageltos. Ant ga
lo paprašė mergaičių parink
ti aukų. Renkant,senelis iš
tiesė Lietuvos vėlavą. Rin
kėjos: Marijona Panokiutė, 
Petronėlė Šimkaiti ir Barbo
ra Zilaitė, surinko 12 doliarių 
20 centų. Už tą aukauto
jams širdingai dėkavoja se. 
nelis, vardu viąos musų tau
tos.

Gaila, kid iš tokio būrio 
susirinkusių, kurių buvo trįs 
šimtai, teip mažai surinkta. 
Matyt Philadelphioj lietuviai 
mažai turi tėvynės meilės.

K. A. S.

Iš Patereon, N. J.
23 d. balandžio susirinko 

būrelis lietuvių ant varduvių 
pas J. Sadaucką. Besilinks
mindami, kalbėjo apie viso
kius reikalus. Zdanis aiški
no padėjimą musų brolių tė
vynėj, kovojančių su caro 
valdžia už laisvę Lietuvos. 
Užmanė, kiek išgalint, paau- 
kaut jų sušelpimui. Beveik 
visi užmanymui pritarė ir su
dėjo $6.35. Iš to atsitraukia 
5c. persiuntimo kaštų (au
kautojų pravardės ir jų au
kos pagarsintos pereitam nu- 
meryj. Rd.) Pinigus ski
riame Lietuvos 8icijal-demo- 
kratų pąnljai.

Pas mus mažai yra besirū
pinančių Lietuvos reikalais, 
bet jeigu kas užmano ko
kiems reikalams aukauti pi
nigus, tai pritariančių atsi
randa. Vien nesuprantanti 
niekina užmanytojus dėjimo 
aukų, apšaukia tokius bedie
viais. Tikimės vienok, kad 
tokių skaitlius, laikui bė
gant, kįlant apšvietimui,pats 
sumažės, o gal jie ir visai iš
nyks.

V. Malinauckas..

Iš Passaic, N. J.
Lietuvių yra čia nę dau

giausiai, tik keliolikas fami- 
lijų, bet tautiškas supratimas 
stovi ne aukščiausiai, yra 
čia draugystė Šv. Jurgio ir 
kuopos 8. ’į L. A. ir T. M. 
Dr-tės. Minėta draugystė 
ne atsilieka nuo kitų: auka-1 
vo Paryžiaus parodai, prisidė
jo ir su aukoms revoliucijai, 
paaukavo 25 dol^ nors mate- 
rijališkai stovi ne geriausiai. 
Minėta draugystė parengė 
spektaklių, atlošė „Amerika 
Pirtije”. „Labiausiai apie tai 
rūpinosi P. Norkus. Akto
riai savo roles atliko pusėti
nai, ypatingai Bekampis. 
Bekampienė perdaug skubi
no ir ne suvis gerai nudavė. 
Žydelis per mažai žydavo. 
Tokiose sanlygose visgi neblo
giausiai atliko sovo roles. 
Lošiant pirmą kartą, ne gali
ma nė norėt perdaug.

Publika buvo užganėdinta 
ką rodė*delnų plojimai.Publi 
ka vienok verta nupeikimo, 
kad negal ramiai sėdėt, kar 
tais teip ūžė, kad ne buvc 
girdėt nė aktorių kalbos 
Teipgi vyrų daugumas sėdė
jo su kepurėms.

Ten buvęs.



Iš Worcester,Mas.
29 d. balandžio kun. Jakš

tis sušaukė susirinkimų neva 
apkalbėti reikalų uždėjimo 
kooperatyviškos krautuvės, 
bet ištikro jis vien liepė 
žmonėms akcijas pirkti, užsi
rašyti į knygas, o kitų nedė
lios dienų atnešti 10 dol. pi
nigų, nes kitaip prisirašę ne
turėsiu balso ant susirinki
mo. Paaiškino vien, kad 
viena ypata pirkti gali tik po 
2 akc. po 50 dol.

Vienas iš atėjusių aut su
sirinkimo paklausė, kaip bus 
surėdyta kooperacija, kas 
pinigus paims? Kun. su pik
tumu atsakė: tu šliuptarnis, 
čia tokių ne reikia. Liepė 
išeiti. Tas pagimdė maišatį, 
iš ko pasinaudojęs, vienas vy
ras pakvietė susirinkusius 
pas jį užsirašyti ir mokėti po 
25c. Žmonelės paklausė ir 
sudėjo $6.30. Pinigai tie 
skiriami sušelpimui revoliu
cijos Lietuvoj, socijaldemo- 
kratų partijai. Tasai vyriš
kis surinko daugiau negu 
kunigas Jakštis ant savo koo
peracijos.

Žinoma, tokia kooperaty
viška krautuvė labai čia rei
kalinga ir ne sunku būt pa
rengti, tik reikia rengti ne 
teip, kaip užmanė kunigas 
Jakštis. Sanariai turi tiesų 
reikalauti paaiškinimų, nieks 
jiems neįgali burna uždaryti. 
Visi turi tiesų žinoti, kas val
dys sudėtus pinigus, kaip 

, kooperacijos reikalai bus ve
dami?

Kooperativiška krautuvė 
valgomų daiktų, drabužių ir 
kitokių tavorų čia labai rei
kalinga. Dabar lietuviai sa
vo pinigus neša svetimtau- 

_ ciams, jiems pelnų didina. 
Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio 
draugystės gana turtingos; 
galėtų prisidėti prie to ir ki
tos. Dabar jos savo pinigus 
laiko pas kapitalistus, ku
rie iš to turi ne mažų 
pelnų. Draugystės galėti] 
akcijas pirkti, jos galėtų pri
žiūrėti visų dalykų. Akcijas 
galėtų pirkti ir pavieni lietu
viai ir susidėtų tuojaus keli 
šimtai doliarių arba daugiau, 
kiek reikėtų uždėjimui krau- 

• vės.
Jakščio draugas.

Protestuojantiems.
Rašydamas Eavo straipsne

lį apie inteligentus, stengiau
si trumpai ir aiškiai pasaky
ti tų, kų aš apie juos maniau 
ir tikėjau, kad kožnas, kas jį 
skaitys, ar jis bus šalininku 
inteligentų ar ne, pasakys: 
teisybę jis turi tame. Bet 
aš apsirikau tame, nes ant tų 
pėdų kilo du protestai prieš 
manę iš pusės nubariamų in
teligentų; juose jie reikalau
ja nuo manęs išsiteisinimo iš 
viso to, kų aš drįsau apie in
teligentus pasakyti.

Laimė dar, kad aš tų pro
testų ne išsigandau ir dėl sa
vo apsirikimo visai nenusi
miniau. Apsirikti ma^TJau 
ne pirmiena; apsirikau jau 
aš ne sykį ir dar ne sykį, 
manau, apsiriksiu. Mirti
nam žmogui juk pritinka yra 

> apsirikti. Neklaidingais yra 
tik Šventas Tėvas ir Dr. 
Šliupas. Mangi nė į galvų 
niekad neparėjo teip aukštai 
apie savę svajoti. Aš gerai 
pamenu savo klaidas, kurios 
ne sykį buvo ir gana didelės 
ir neklaidingu negaliu būti, 
kad ir labiausiai norėčiau. 
Nuo kitų gal ir galėčiau savo 
klaidas užslėpti, bet nuo sa
vęs negaliu ir jei kokių klai
dų padariau, tai prie jos pri
sipažįstu, bet jei man užme
ta jų kas nereikalingai, tųsyk 
reikalauju, idant to su ma
nim nedarytų. Tų patį ren
giuosi padaryti ir dabar.

< Tik bijausi, jei kas sykis ant. 
! mano pasiteisinimų pasipils 
vis nauji protestai, tai man

1 pareis užimti laikraščiuose 

bu savo pasiteisinimais vietų 
Naujoko raštų. Ranka dre
ba ir prakaitas pila pamisli- 
jus, kaip man reiktų prirašy
ti tuos įvairiausio kretinio 
gurbų gurbus raštų, kokius 
tas vyras yra prirašęs. Pasi
tikiu vienok, kad mano opo
nentai pasigailės manęs ir 
nereikalaus nuo manęs to
kios didelės aukos. Tuo tar
pu gi mėginsiu atsižiūrėti, 
ar aš ištikro pasakiau kų per
daug apie tuos vargšus mus 
inteligentus? Visai ne.

Pirmiausiai Gugiui pasa
kysiu, kad jis be reikalo de
juoja, negavęs nuo manęs 
smūgio. Aš savo rašinyj 
stengiausi išvesti į aikštę vi
sus tuos inteligetus, kurie 
šiuo ar tuo yra žinomi visuo
menei: ar tai kad gavę nuo 
jos pašelpų, neatsilygi
no, tai kad vaidus kelia ir 
jos reikalus tramdo. Tokių 
intejigentų nedaug rods, tu
rime, bet jie visi yra mažos 
doros ir kiti iš jų net, kaip 
pripažįsta ir patsai Gugis, su 
vargu temoka rašyti ir ne 
daugiausiai skaityti, o kų 
jau benorėti nuo jų pažinimo 
etikos, literatūros, ar nuvei- 
kimo visuomenei kokio nors 
darbo priderančio jų profe
sijai ar stoviui, tai jau nėra 
ką.

Kad tik tokius inteligen-__________ __ ________
tus musų visuomenė turi, tai.^įisokius stebuklus ir žiūrint 
iš dalies ji pati kalta. Jei 
tik koks vaikėzas ant ko pa-, 
niuro — čia", žinoma, neturiu 
ant roislies Bagočiaus, įsigi
linusio į paslaptis Biblijos, 
bet kitus progų gavusius įsi
skverbti kolegijos suolan — 
tai jau ir užtenka ir remia jį 
visuomenė, ar koks košešir- 
dis pavienys, nežiūrint į tai, 
ar jis atsako tam tikslui ar
ne. Tokiu budu męs prisi
dirbome tokių nusususių in
teligentų, kad net koktu da
rosi, pamačius kokį visai 
netašytų stovint kur pryša- 
kyje tautos reikalų. Tokiu 
yra vienas iš paskiau
siai iškeptų daktarų. Ir 
bet jis gali pasigirti, kad jis 
atkreipė ant savęs malonių 
akį „Aušros” Dr-tės, kuri 
pagelbėjo jam gauti diplio- 
mų. Klausiu aš Gugio,kaipo 
sekretoriaus ,,Aušros” drau
gystės, kokį gerų ,,Aušros” 
Dr-tė tuomi padarė visuome
nei? Tikrai, jokio. Teisy
bė, aš ir pats prisidėjau prie 
iškepimo to daktaro gal dau
giau, kaip ,,Aušros” Dr-tė, 
bet gerų ar blogų padarius, 
vis reikia prisipažinti; gyri
mais blogo nepataisysi ir tuo
mi savęs neapgausi. Sunku 
yra ligų girti, jeigu tėvas nuo 
jos mirė.

Apie tuos inteligetus, ku
rie turi ambicijų ir seka bal
sų saužinės,aš neturėjau mis- 
lies rašyti. Ant galo aš juos 
greičiau vadinčiau pseudo, o 
ne tikrais inteligentais, nes 
toksai skursna, kaip aš pats, 
kuris visų laikų praverčia 
ant fiziško darbo, mažai turi- £ *progos protiškai pasikelti. Su 
tuo, manau, sutiks kožnas, 
kuriam toksai likimas yra 
lemta. Šitų vyrų, žinau aš 
kelis ir jais tik gėrėtis galiu. 
Bet kas iš to? Ar žmonės 
supranta jų idealus? ar bent 
pagiria juos už tai, kad jie 
nelipa kitam ant sprando, 
bet patys apsirūpina apie sa
vę?

Vienas tos rųšies vyras su 
aniuoliška širdžia, prakil
niais idealais ir aukštu moks
lu gyveno New Yorke; di
džiausia ir, galbūt, vieninte
lė jo yda buvo ta, kad jis jo
kiu budu negalėjo save pri
versti parsiduoti kitam. Teip 
jis bado ir šalčio suspaustas, 
varė savo ilgus metus,ant ga
lo sunyko ir pasimirė. Dabar 
viena Pennsylvanijos, anot 
anglų išsitarimo, „up to-date” 
inteligentė, be ceremonijos 
pasakė man apie jį, buk jis

buvęs beprotis. Viešpatie, 
atleisk jai, nes ji nežino ge
riau, o tas, kur| ji šiteip že
mina, jos negirdi; skaudu tas 
tik mums, kurie laikomės! 
teisybės ir laukiame jos nuo 
kitų. Bet svietas priklauso 
ne teisingiems, tik laimin
giems, o šitie paskutiniai nie
kados aniems kitokio vardo 
neduos, kaip tik vardų be
pročių.

Bagočiui tiek pasakysiu, 
kad jis,nežiūrint knt viso sa
vo gabumo, nesuprato net 
kame aš jį kaltinu. Pripa
žįstu, kad nėra blogo gvil
denti ir aiškinti Biblijų; būti 
socijalistu yra pagirtinu, 
bet kaip galima vienu ir 
tuom patim laiku įtikti Die
vui ir Velniui, tai nesupran
tu. Socijalisto pareiga yra 
nusileisti žemyn iki žemiau
sio savo brolio ir žiūrėti į 
svietų perjo akinius; vieta gi 
skelbiančio Dievo žodį yra 
aukštai, aukščiau mirtino 
žmogaus, nuo kur jis su 
pasigailėjimu žiuri į savo že
mesniuosius brolius ir moki
na juos, kad jie neišklystų iš 
paskirto jiems tako. Taigi, 
kaip tas vaikinas gali užimti 
abi tas vietas vienu ir tuo 
patim laiku, man tas yra to
kiu jau stebuklu, kaip ir Ne
kaltas Prasidėjimas Panelės 
Švenčiausios. Bet atmetus 

į svietų svietiškomis akimis, 
matai, kad tas vaikinas pats 
netiki tam, kame jis nori 
pertikrinti kitus. Toki žmo
nės, mano akyse, yra aršiau
siais niekšais. •

Bet B. užmeta man, kad 
aš ir toksai jau paukštis 
kaip ir jie, nes, važinėdama, 
pardavinėjau Aukso Alto
rius, Balandėlės, Balsus ir 
tt.

Edwarsvilėje viena dievo
baiminga žmona, paprašius 
man pas jų vietos knygoms 
pasidėti,atsakė, jog galėčiau 
pasidėti, jei neturiu ra savim 
bedieviškų. Ant to aš jai 
atsakiau, kad pas mane- teip 
geros bedieviškos, kaip ir 
šventos ir aš kožnas parduo
du, kas kokias perka. Žino
ma, pagal supratimų B., aš 
turėjau kožnų versti nuo ti
kėjimo,' pagal supratimų gi 
anos žmonos visus turėjau 
versti prie tikėjimo. Mano 
gi supratime tegul kožnas 
būva ten, kur jam jo protas 
liepia būti. Per prievartų 
versti žmogų nė į vienų pusę 
neturiu tiesos. Šito princi
po aš laikausi ir laikysiuosi ir 
man neužmes nė B., nė kas 
kitas, kad aš įsiulinėjau kam 
knygas, kurios jam buvo ne
reikalingos.

Ant galo, užbaigdamas šitų 
straipsnį, pasakysiu, kad 
kaip anų, teip ir šitų rašau 
ne dėlto, kad B. ar kų kitų 
įžeisti, tik dėlto, kad iš tokių 
darbų, kokius aprašiau, pasi
piktinau; žmonės man visi 
geri, kurie geriau daro; blo
gai daranti ir draugai nėra 
pas m anędraugais.

J. Laukis.

Revoliucija Rusijoj.
Terptautinis pranešimas 22

D. SAUSIO.

Terpta utinis socijališkas 
biuras paduoda šiokį atsišau
kimų:
Visų š a 1 i ų d a r b i- 

n i n k a i I
22 d. sausio sueis metai, 

kaip Mikalojus II ir jo rodos 
davėjai sušaudė Petrapilės 
darbininkus, kurie be gin
klų atėjo prašyti, kad pa
baigtų tų begėdiškų karę, kad 
pagerintų jų sunkiausių ir 
nepakeliamų būvio naštų,kad 
duotų reikalingiausias tiesas, 
kų jau turi darbininkai (pro
letarai) beveik visų kitų ša
lių.

Ta 22 d. sausio yra atsižy
mint! Rusijos revoliucijoj. 

rizmo sugriuvimo. Bet darbas 
dar neatliktas. Nors revo
liucija priveikė dvasioje,bet 
kaip materijališkas 'veikalas 
ji kųtik prasidėjo. Koliai 
Rusijos valstybės socijalištai 
galės švęsti galutinį užveiki
mų, proletarijatui priseis ko
voti daug mėnesių, o gal ir 
metų. Toje kovoje, kuri yra 
ir musų kova, Rusijos valsty
bės proletarijatas gali atsi
dėti ant mus doriškos pagel
tos ir ant medegiškos pašal
pos viso terptautiško proleta- 
rijate.

Ir pagal mus nuomonę, 
Jungtinių Valstijų socijali- 
stai labai gerai pasielgė, už- 
k vi ėsdami karštu atsišauki
mu terptautinį socijalistu 
biurų, kad per jį ta istoriška 
diena 22 sausio butų iškil- 
-mingai apvaikščiota ir švęsta 
visų prisidėjusių partijų. 
Mes esam persitikrinę, kad 
mus užprašymas visiems pa
liks, kurie jau socijalistiškai 
pradėjo raustanti. Taigi mus 
žodis lai būva toksai:

„Panedėlį, sausio 22 dienų, 
ar bent vakarų prieš tai (ne- 
dėldienį) padarys didelius 
susirinkimus visos sųjungos 
prisidėjusių . socijalistiškų 
partijų ir jei bus galima su 
vaikščiojimu. Iš anksto pas* 
kirtiejie kalbėtojai atmins 
apie karžygiškų kovų mus 
brolių Rusijoj ir rinks pini
gus, kad būt paskui galima 
iš visų pajiegų tuos šelpti, 
kurie kovoja prieš carizmų 
už šventų laisvės dalykų. Su- 
rinktiejie pinigai turi, būti 
perduoti į Centro organizaci
jas prisidėjusių partijų, ar į 
terptautinį socijalistu biu-

Salin vienvaldybė!
Lai gyvuoja terptautinis 

socijalizmas!
Terptautinis Socijalistu 

Biuras.

Pats savę šmeižtame.
Visiem! suprantama, kad 

visoki tušti ginčai ir polemi
kos, einančios per laikraščius, 
neatneša naudos visuomenei. 
Bet kai kada priverčia per 
nevalių juos vesti. 15-me nr. 
„Lietuvos” musų L. S. P. A. 
Ima kuopa užprotestavo (tai 
jra aš vardan kuopos) prieš 
sauvališkų balsavimų p. J. 
Butkaus, vardan 30 draugys
čių. Dabar p. B. rauda, 17 
nr. „Lietuvos”, kad aš jį ap- 
šmežiau, ir prašo darodyt,' 
kame jis balsavo vardan 30 
draugysčių. Tokiu budu 
pats p^ J. B. pripažįsta, kad 
balsavimas toksai nėra geru 
daiktu, jeigu jis mano savę 
apšmeižtu. P. Butkus prašo 
darodyt, kame jis balsavo 
vardan 30 draugysčių ir, sa
ve nuteisindamas, priveda 
balsarvimus apie pinigus su
dėtus delegato kelionei į Ny
derlandus. Aš nesiknisiu il
gai po laikraščius, tiktai pra
šau paimti 18 nr.,, Lietų vos”, 
ir tenai atras, kaip jis , pri
tarė Artojaus užmanymui” 
vardan 30 draugysčių. Tuom- 
tarpu jokio pritarimo drau
gysčių, jokio įgaliavimo pri
tarimo keno nors „užmany
mams”, ar tai geriems, ar 
blogiems, p. Butkus niekada 
negavo. Jeigu kas įgaliavo 
privatiškame pasikalbėjime, 
tai tas nėra vardan 30 drau
gysčių. Ir tų aš ir kiti gerai 
žinome, nes visada susirinki
muose suvienytų draugysčių 
dalyvaujame. Todėl p. J. 
Butkui nėra kų rugoti ant 
manęs, nes, viena, aš ypatiš- 
kai nieko prieš p. Butkų ne
turiu, o jeigu ir turėčiau, tai 
mums laikraščiuos nereikėtų 
j ieškot apkaltinimų ir nusi
teisinimų; aš protestavau var
dan kuopos. Antra, p. But
kus, žinodamas, kad teip da
ryt negražu, bet visgi darė, 
tai pats savę apsišmeižė. Aš 
nežinau, ko tad p. Butkus 
nori? Čia ir pasirodo, kad

Toji diena atvėrė ,tautai 
akis. Toji ffrt diena ^sunai
kino visus įsiveli i njr>us tų, 
kurie dar tikėjoifį gptų caro 
širdį. Pagalbius ta n diena 
padarė ženklų baisiosios 
kovos, kovos int Jmt-but 
su paskutiniais įlamš&ais tos 
valdžios, kuri jau seniai pra
keikta yra visų dorų ožmonių 
sųžinės. — Derinai stengiasi 
carizmas savo likimųj praša
linti, naujus ir naujus nusi
dėjimus sumanydamas: jisai 
mobilizuoja kazokus, jis or
ganizuoja ir apginkluoja juo
dąsias šimtines, jisai piudo 
niekingiausius tamsunus ant 
žydų, armėnų, ant apšviestų
jų, ant visų tų, kurių išmin
tis, tautystė ar kilmė gali 
būti parok uotą biurokratijos 
ir vien valdybės priešais. Tai 
begėdiškiausiai politikai prie
šinasi revoliucijoniškas pro-; 
letarijatas jau nuo praėjusių 
metų su dyvniansia atyda, 
kurios dar nė viena tauta ne 
vartojo savo kovoje už lais
vę. — Visa valstija apimta 
nuolatinės revoliucijos. Strei
kas sėk ė už streiko. Nepra
eina nė mėnesio* kaip iš caro 
išlupami nauji nusileidimai, 
per kuriuos prirengiamas 
jam paskutinis galas. Neilg- 
trukus po 22 8 kilo Lenki
jos streikas, prie kurio prisi
dėjo suvirš 600 t. žmonių ir 
paskui apėmė visų valstijų, 
su šauksmu: - „mirtis ar lais
vė!” Kaliajev nužudė di
dį kunigaikštį Sergijų. Dar
bininkai atmeta baugius mė
ginimus Šidlovskio ir mini- 
sterio Kokovcevo komisijos. 
Prasidėjo laukiniečių riau
šės, jie paima ponų dvarus, 
ponai gi pabėgo į miestus. 
Jurininkai „Potemkino” pri
sideda prie liaudies kovos ir 
ant karo laivo^jškejta tapo 
internacijolinė Vėliava. Ka
reivių skaitlius, kurie atsisa
ko šaudyt savo brolius, vis 
didinasi. Aukščiausioji ko
manda begėdiškai apleidžia 
Mandžurijos armijų ir nepa- 
sidrųsino jų gražinti. Pirmų 
kartų pasirodo viešai politiš
kos partijos. Joms prižada, 
joms ketina duoti šiokius to
kius nusileidimus. Caras ap
reiškia savo , ,neapverčiamų 
norų” sušaukti tautos seimų 
bet tokį, kurs galėtų tik rodų 
duoti, ir butų išrinktas dva
rininkų ir turtingųjų, praša
linus visus darbininkus ir in
teligencijų. Jisai pakardino 
neužmirštinus revoliucijos di
džiavyrius, kaip Vasiljevų, 
Gerskovičų, Kaspšakų, Krau
zę, Chmelnickį, Nlkiforovų ir 
kitus. Jisai sušaudino Pet
rovų, Titovų, Adamenho, Čar- 
ny, Motchesloverų ir drau
gus. Bet kankinių krau
jas vaisingas. Vis augan
tis socijalistiškas judė
jimas suvienijo per visuotinų 
pasistengimų ir per patrau
kiančių galybę miestų proleta 
rijų,laukiniečius ir liberalus- 
piliečius. Visuose didesniuo
se miestuose prasidėjo visuo
tinas streikas. Keliai užkir
sti. Valdžia tampa užgkuta 
skaudžiausioj 7sąvo vietoj 
gelžkelių darbininkų streiku 
ir keletą dienų; dermai prie- 
šįnųsįs tam. Mikė lt j viešai ir 
iškilmingai apreiškia savo 
nuveikimų, naa prižada šį tų 
duoti. 9if

1905 m. istorija viešai pa
rodė pasauliui^ kokia svarbų 
turi rusiskas sdfeijaKzmas. Ir 
tokiu budu pfknaŠ^stė 1889 
m. ant kongrecži Paryžiuje iš
sipildė: reVblirf&jon iškas
krutėjimas R tiki jo j priveiks 
kaipo darbininkų "Judėjimas 
ar jisai visai nenuveiks. Bet 
dabar, dėl tokiu atsidavimo, 
dėl tokio pasiaukavimo ir to
kio drųsumo proletarijato, ta
sai judėjimas nuveiks,be abe
jonės, ir jau dabar visur Eu
ropoj dreba dikčiai visi rams- 

Ičiai ramios atžagareivy stos 
nuo to neprašalinamoje ca

p. Butkus nori būt vienval
džiu, nes per nevalių nori 
balsuot sulyg savo noro (to 
jo rašte ne matyt Rd.). 
Kaslink kitų dalykų, kųp. 
Butkus prikaišioja man, kad 
aš uesenei pribuvęs iš Lietu
vos ir nieko nešinęs, ir apie 
8 draugystes, kurios teipgi p. 
Butkaus neįgaliavo balsuoti, 
kas, laikui bėgant išsiaiš
kins, tai aš apie tai nekalbė
siu dabar, ir pirma nekalbė
jau. Tik tiek pasakysiu, kad 
aš, būdamas Lietuvoj, nė 
kiek nemažiau sekiau lietu- 

J

vių judėjimų, kaip ir dabar 
seku (apie tokias dalykus ga
li tik kiti spręsti. Rd.). Ant 
galo p. Butkus giriasi, kad 
renkųs aukas ir man liepia 
tuom pat užsiimti. Tai la
bai pagirtinas daiktas, bet 
mes viens kito negalim susekt, 
katras renkam, o katras ne. 
Bet aut tokios revoliucijos, 
kurios nėra (22 d. balanžio 
susirinkime draugysčių dele
gatų buvo atrasta, su pagel- 
ba Dr. Šliupo, kad revoliuci
jos nėra, nebuvo ir negali 
būt; tai ėsų niekiški išmis
tai. Tų susirinkimo , atradi
mų” ne aš viens, .bet labai 
daug gal patvirtint), kų ir 
pats p. Butkus pritarė, aš 
negaliu rinkt aukų. Aš 
rinksiu ant tos revoliucijos, 
kuri yra ir kurios nieks ne
gali užgint. — Su šiuom aš 
užbaigiu visokius ginčus su 
p. Butkum; tikiuosi kad ir 
p. Butkus tų patį padarys 
(butų tai labai gerai. Rd.).

A. Bernotas.

Protestas.
Vorcester, Mass. Lietuvos 

Sūnų ir Lietuvos Dukterų 
draugystės protestuojame 
prieš vietinį kunigų Jakštį, 
kuris per Velykas užsakė 
žmonėms susirinkti į bažny
čių, kur žadėjo pasakyti tokį 
pamokslų, kokio dar negir
dėjo.

Žmonės lauke tos dienos ir 
to negirdėto pamokslo. Žmo
nių ant paskirto laiko prisi
rinko pilna bažnyčia. Bet 
pamokslas buvo vaikiškas, 
žmonėms ne patiko ir jie pra
dėjo eiti iš bažnyčios. Pa
matęs tų, _ pamokslininkas 
pradėjo šaukti, keikti, ko
kius ten pranašus, koki ant 
susirinkimų šaukia žmonės į 
vienybę, kviečia darbuotiesi 
krūvoj. Liepė saugotiesi tų 
pranašų, kadangi jie esu žmo
nes be tikėjimo. Kad kų 
sutverti, girdi, reikia gero ti
kėjimo ir godoti kunigus ir 
bažnyčių, o ne kokių ten be
dievių.

Argi musų draugystės ne 
turi tiesos šaukti į vienybę? 
Bet mums riekia vienybės su 
mums, su musų broliais, o ne 
su bažnyčia, bažnyčia ir ku
nigai, piudymais brolių su 
broliais, mums vienybės ne 
sutvers.

Toliaus kalbėjo, kad musų 
tikėjimų išjuokia ne vien žy
dai. protestonai, bet net lie
tuviai, pametę tikėjimų, išjuo
kianti kunigus (tikėjimas ir 
kunigai ne reiškia tų patį. 
Ir terp kunigų yra gana ne
tikinčių, kuriems tikėjimas 
yra tik įnagiu. Rd.); tie nei
na prie išpažinties. Tie, gir 
di, priguli į visokias ne kata
likiškas be švento vardo 
(vardas dar šventenybės ne 
padaro. Rd.) draugystes. 
Mums, girdi, reikia, kad 
draugystės vienytusi po glo
ba bažnyčios, po sparnu 
šventųjų, o ne kitokių. Da
bar, girdi, yra viena tokia 
draugystė Lietuvos Sūnų. 
Ar, girdi, ne stebėtinas daly
kas, kad keli bedieviai, iš
tvirkėliai vadinasi Lietuvos 
Sūnumis? Ar tik jie lietuviai? 
Jie, girdi, kunigo neklauso, 
išpažinties neina. Tai kų jie 
verti? _ - .

Mums, rodosi, kad ne pri
dera varyti prie išpažin

ties, ne galima žmonių pri< 
versti klausyti kunigo, duoti 
dragystėms vien šventus vau 
dus, kadangi gyvenime juk 
yra ne vien šventiejie reika
lai. Kunigas sako, kad mu
sų draugystėj yra bedieviai. 
Katrie yra tie bedieviai 
(mums rodosi, kad laikas jau 
liautiesi tuščių ginčų ir besi- 
koliojimų už dievystę ir be
dievystę. Tie tušti ginčai 
nė padidys, nė sumažys die- 
vuotų ir bedievių. Argi jau 
mes nieko svarbesnio surasti 
negalime? Rd.). Kunigai 
vien katalikus laiko už Lie
tuvos sūnūs. Tai kuomgt 
yra protestonai, kuom esame 
mes? Mes musų koliotojų 
pripažįstame ne už Lietuvos 
sūnų, bet už lietuviškų išga
mų. Kur gi gali gauti pa
šalpų tie musų broliai, kurie 
nepanorėtų spaugai klausyti 
išgamų kunigų? .

Toliau kunigėlis įkalbinė
jo, buk tokios draugystės ne 
turi jokios vertės.. Liepė 
saugotiesi tokių draugysčių 
kaip Lietuvos Sūnų. Girdi, 
čia yra ir kelios ištvirkusios 
moterys ir merginos susitvė
rusios Lietuvos Dukterų 
Dr-tę. Argi ta draugystė ne 
gali vadintiesi kitokiu, kokiu 
šventu vardu? Kalbėjo to
liau, buk koksai ten žmogelis 
jam kalbėjo ir kunigas tų r 
patvirtina, jog iš Lietuvos1 
Sūnų pasidarys šunes, o iš 
Lietuvos Dukterų kalės-(Jei- 
gu teip, tai užgauti geriau 
padarytų, vietoj pro tęst t
laikraščiuose, kad kreiptųsi į 
sudų. Protestai ne uždarys 
burnos niekintojams, o sūdąs 
gali tų padaryti. Laikraš
čiai ne gali ir vietos per daug j 
pašvęsti nesutikimame vieti
nių draugysčių su kunigais, 
ypač jeigu nesutikimai ne už 
svarbius viešus reikalus. 
Rd.), kadangi, girdi, nuėję 
aut mitingų vyrai ir mergi
nos biaurius atlieka dar
bus.

Čia jau Jakštys neteisybę 
skelbia ir dagi bažnyčioj. 
Mes mitingų ne laikome sy
kiu, moterys ne ateina ant 
Sūnų mitingų, o vyrai ne 
ateina ant Dukterų mitingų 
(Jeigu ir ateitų, blogo dar 
nebūtų. Svetimtaučių drau
gysčių susirinkimuose būva 
moterys ir vyrai, o iš to dar 
danguj skylė ne pasidaro. 
Rd.), tai kaip galima tuos 
biaurius darbus atlikti? Apie 
musų niekintojų vienok ga
lėtume šį tų pasakyti. Jeigu 
mes ir tylėtume, tai apie bu
čiavimus merginų kalba visi 
čia gyvenanti lietuviai ir tai 
dagi šventoje vietoj, bažny
čioj ir tų darė ne koki bedie
viai. Kų gi ant to gali atsa
kyti kun. Jakštys? (Apie 
panašius dalykus musų re
dakcija gavo korespondenci
jas ir nuo tūlų kunigų. 
Vienos korespondencijos pa
sislėpusio kunigo mes turime 
net tyčių nuimtų rankraščio 
klyšę. Gal reikės kada su-* 
naudoti. Rd.). Na, argi 
musų niekintojui ne atsėjo 
eiti į sudų ant provos su men 
gina? Kas negražius darbus 
dirbo, mes norėtume žinoti: 
Lietuvos Sūnų, Lietuvos 
Dukterų sanarės, ar šventos 
ypatos? Mes tikėjome, kad 
bažnyčia yra namai Dievo, 
namai maldos, o ne vieta gla 
monėjimų gražiosios lyties, 
ne vieta darymo juokų!

Mes ne tikime, kad gamta 
gali permainyti žmogų į šunį 
(o vienok mokslas ' mokina, 
kad žmogus išsivystė iš žemes 
nių gyvūnų, ar kad šunes 
atsirado pirma negu žmogus. 
Tų galima rasti ir šventraš- 
tyj, kur pasakyta, kad Die
vas žmogų sutvėrė tųsyk, ka 
da buvo jau visi kiti gyvū
nai. Rd.).

Musų organizacijos neturi 
tiesos versti sąnarius atlikti



išpažintį, arba kitokias tikėji- 
miškas pareigas, kadangi ti
kėjimas yra žmogaus sąžinės 
reikalas, o į sanžinę žmogaus 
nieks neturi tiesos kišti savo 
nagų teip jau, kaip ir į šei
mynų ryšius. x

Mes reikalaujame, kad ku
nigas Jakštis atšauktų ap
šmeižimus, kokius ant mus 
metė; reikalaujame, kad at
šauktų koliojimus šunims ir 
kalėms musų draugysčių są
narių (geriau to per sūdą, 
O'ne per laikraščius reikalau
ti. Rd.). Mes nežinome, ko 
kunigas nuo mus nori, ir už 
kų mus keikia ir niekina? 
Reikalaujame, kad mums iš 
rodytų musų klaidas (be klai
dų nėra nė vieno žmogaus 
Rd.). Kad klaidai pažinti, 
reikia ateiti ant mitingų, jas 
reikia mums tuojaus parody 
ti, o ne bažnyčioj niekinti, 
apšmeižinėti. Tas yra biau- 
riu darbu!

Šalyn išgamos! Lai gy
vuoja Lietuvos Sūnų ir Lie
tuvos Dukterų Dr-tės! Lai 
gyvuoja vienybė ir meilė terp 
musų brolių ir seserų. Vie- 
nykimėsi visi!

Vardu Lietuvos Sūnų D-tės 
— Pauliukonis,

Vardu Lietuvos Dukterų 
draugystės — O. Rauliniutė.

Atitaisymas klaidos.
17 numery j „Lietuvos” pa- 

tjlpo po pagarsinimais apie 
susirinkimus parašas ,,Už L. 
S. P. A. atstovų A. Petrai
tis”. Kaip aplikybės, prie 
katrų tas atsitiko ir forma 
minėto parašo, duoda mislyt, 
kad Petraitis turėjo būt au
torių tokio parašo. Iš tikro 
yra čia klaida: jis nepasira
šė už L.; S. P. A. atsto
vų: čia turi būt už vietinio 
komiteto atstovų.
XXI Seimas Susi vienysi

mo Liet. Am.
Kaip jau buvo apskelbta 

Centrališko Komiteto „At
skaitos nr. 16 apie busiantį 
XXI seimą S. L. A., tai šiuo- 
mi mes, rengėjai seimo, pra
nešame S. L. A. sąnariams ir 
visuomenei, kad seimui sve
tainė yra SOUTH SIDE 
TURNER HALL, po nr. 
3143—3147 So. State Street, 
nusamdyta sioms dienoms: 
28, 29, 30 ir 31 gegužio. 
Viešbutis delegatams apsisto
ti yra COLUMBIA HOTEL, 
kertė 31st ir So. State str.

Atvažiavę ant bent kokios 
stoties delegatai, klauskite 
State Street tramvajaus (ka
ro) į South, kuris atvež iki 
31 gatvės, kur yra viešbutis, 
ten pat netoli ir minėta sei
mo svetainė.

Geistina, kad delegatai 
pribūtų į Chicagų nedėlioj, 
27 d. gegužio prieš pietus, 
nes po pietų tų dienų, apie 
trečių valandų, turėsime iš
kilmingų apvaikščiojimų; vie
tinės visos lietuviškos drau
gystės bei S. L. A. kuopos 
maršuos nuo Morgan iki 
State str. ir į minėtų salę, 
kur bus prakalbos, dainos, 
dekliamacijos, muzika ir tt. 
Todėl delegatai rytinių val
stijų malonėkite tuojaus pra
nešti apie savę ir pasišvęski
te su kalboms, kad mes su
spėtume patalpinti į progra
mų apvaikščiojimo.

Klausiant kokių artesnių 
informacijų, kreipkitės ant 
žemiaus pasirašiusio adreso, 
o siunčiant linkėjimus ar te- 
legramus, adresuokite . ant 
virš minėtos salės.

M. J. Damijonaitis, 
3108 So. Halsted st.

Chicago, Iii.
Draugai „ Aušriečial”.
Malopėkite atsilankyti ant 

mėnesinio ,, Aušros” draugy
stės susirinkimo, pn. 869— 
33rd Place,13 d.gegužio, 1906 
m. 3 vai. po pietų. Neuž
mirškite atsivesti ir savo 
draugus, kujie dar negirdė
jo apie mierius šios instituci
jos, tai ant šio susirinkimo 
išgirs, ir be abejonės kiekvie
nas panorės sušelpti savo bro
lius mokslųeivius. Komitetas.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Pagal SchmelT

eina į smegenis dar kiti dratai nuo visokių 
kūno dalių, jiems suteikianti žinias iš lauko. 
Nervų tų yra dvi veisli: krutanti nervai ne
šioja po kūnų prisakymus iš smegenų, Jausli- 
niai gi nervai suteikia smegenims visokius 
jausmus iš lauko, praneša žinias apie atsiti
kimus atskiruose organuose.

Galvos smegenys susideda iš minkštos 
m a bos; kaip jau sakėme, kaukolio sienos 
saugoja juos nuo visokių užgavimų. Nuo 
atšalimo ir įšilimo smegenis dar saugoja gal
vos plaukai ir oras esantis terp plaukų. 
Nuo galvos smegenų eina nervai į jausmų or
ganus ir galvos raumenis. Didesnę dalį gal
vos vidurių užima didiejie smegenys, užpa
kalinėj galvos dalyj yra mažiejie smegenys 
arba teip vadinami smegenėliai. Pailgiejie 
smegenys jungia galvos smegenis su nugar
kauliu smegenims.

Nugarkaulio smegenys turi ilgo virbalo 
pavidalų ir susideda iš smegeninės masos. 
Kaip jau paminėjome, jie pripildo nugar
kaulio kanalų. Nuo nugarkaulinių ' smege
nų, lygiuose tarpuose, eina po porų nervų. 
Nervai tie, kaip medžio šakos, išsikeroja po 
visų kūnų ir tokiu bud u jungia nugarkaulio 
smegenis, o tuo pačiu ir galvos smegenis, ka
dangi, kaip sakėme, vieni su kitais sujungti 
pailgaisiais smegenims, — su visoms kūno 
dalims. ’

Kartas nuo karto, galvos, nugarkaulio 
smegenys, teipgi nervai, apilsta, nesidarbuo- 
ja. Tašyk žmogus miega, smegenys ir ner
vai ilsisi. Jeigu žmogus neišsimiega, ypač 
vaikystės amžyj, jeigu per ištisų dienų be pa
silsėjimo ištempia savo nervus protišku dar
bu, arba jeigu per daug erzina nervus varto
damas be mieros apsvaiginančius gėrymus ir 
kitokioms medegoms, kaip tai: degtine, vy
nu, alum, teipgi drūta kava, arbata, tabaku 
— nervai apsilpsta ir nesidarbuoja kaip rei
kia, o kad nervai yra labai svarbus, tai tas 
gimdo sunkias ligas. Ypač vaikams svaigi
nanti gėrymai, tabakas, drūta kava, yra nuo
dais, todėl nereikia vaikams duoti nė gėry
nių, nė tabako rūkyti.

SKYRIUS I.
Jausmų organai.

DALIS I.
Akys — matymo organai.

Akys telpa kaulinėj kaukolio lomoj, 
teip vadinamoj akių lomoj. Apaugę plau
kais antakiai neduoda ėdančiam prakaitui 
nuo kaktos prisigriebti į akį, nuvaro jį į ša
lis. Jeigu akims gręsia pavojus nuo didelės 
šviesos, arba nuo ko kito, akis tuojaus užsi
daro voku. Blakstienai teipgi saugoja akis: 
prie mažiausio dasilytėjimo prie jauslių blak
stienų, akis saugojanti vokai užsidaro. 
Apart to, blakstienai saugoja akį nuo dul
kių. Besitrynimų akies į vokus naikina aša
ros, kurios yra kaipi tepalu akims. Ašaros 
išeina iš ašarinių grumulų esančių viršutinėj 
dalyj akies lomos.

Vokai kartas nuo karto daro krutėji
mus, tų vadina mirkčiojimu. Prie to ašaros 
išsiskirsto ant viso akies obuolio, apmazgoja 
jį, nuplauja dulkes. Tas yra reikalingu, be 
tokio nuplovimo akis negalėtų aiškiai ma
tyt. Juk męs karts nuo karto nušluostome 
dulkes ir nuo akinių stiklų, jeigu jie apdul
ka, arba jeigu juos aptraukia rasa, kitaip 
per stiklų negalime gerai matyti. Išplovu
sios akį, ašaros įeina į vidurinę akies kerčių, 
iš čia mažais kanalėliais pereina į nosį. Tai
gi dabar gal kiekvienas supras priežastį, ko
dėl, verkiant žmogui, kada į akį patenka 
daugiau ašarų ir nosį reikia tankiau valyti. 
Vokų kraštai ištepti ypatiška taukine mede- 
ga, kuri neduoda ašaroms išeiti laukan per 
vokų kraštus. Tik verkiant žmogui, kada 

W Au —baltymo plėve. H — raginė plėve. A — juo
doji plėvė. R— spalvuota plėvė. P — vyzdis. Su — 
matymo nervai. N — tinklinė plėvė. L — krištalėlls. 
G —stiklui panašus kūnelis. Pf — nuo Šia ant tinklinės 

plėvės atsimuša sumažinti atbuli daiktai.

į akį prisirenka perdaug ašarų, jos per vokų 
kraštus išeina laukan ir bėga per veidus.

Sienelės akies obuolio susideda iš trijų 
pievučių, gulinčių viena ant kitos. Viršuti
nė pievutė — baltos parvos, vadinama bal
tymu arba sklerotika (W A u — ant pridėto 
paveikslėlio), tveria akies baltymų, taigi ma
tomų iš lauko baltų akies dalį, ji saugoja 
akį. Pryšakinė baltymo plėvės dalis perma
toma kaip stiklas. Ta permatomoji baltymo 
plėvės dalis labiau išpusta negu kitos jos 
dalys, panaši laikrodėlio stiklui (H), todėl ji 
truputį atsikiša, pasikelia nuo baltymo. 
Permatomoji baltymo dalis vadinasi ragine 
plėve. Raginė plėvė daug tvirtesnė už bal
tųjų ir ji geriau gali pasipriešinti visokiems 
užgavimams.

Sekanti, taigi antroji akies plėvė, esan
ti už baltosios, turi daugybę kraujinių gy
sločių, ji juodos parvos, todėl ir vadina jų 
juodųja plėve, Ji perima patekusius šviesos

spindulius. Vietoj,‘kur baltymo plėvė per
eina į raginę, juodoji plėvė atstoja nuo bal- 
tosios'ir eina stačiai kaip ^uždanga per akies 
obuolį. Toji etačiojiičLališ juodosios plėvės 
būva pas žmonis visokių parvų: juodos, pal
šos, mėlynos, jų vadina spalvuota plėvute 
(R). Viduryj spalvotosios plėvės yra ap
vali skylutė vadinamą, vyždžiu, per jį eina į 
akį šviesos spinduliai,; Skylutė ta mums ro
dosi juoda todėl, kaų peg jų matyt akies 
dugnas, išklotas juoda, plųyp- Galima patė- 
myti, kad didelėj šviesoj yyzdis susitraukia, 
o mažoj išsiskečia. Tjjdėl tai jis įleidžia ly
giai tiek šviesos, kielį maįymui reikia: per 
susitraukusių šviesos -|ein^ mažiau, bet kad 
akis susitraukia tik tųsyk, kada šviesa dide
lė, tai ir tąsyk jos į akį prisigriebia lygiai 
tiek, kiek reikia. Jeigu šviesos yra mažai, 
tai vysdis išsiskečia, tųsyk jį akį patenka švie
sos daugiau, taigi teipgi tiek, kiek reikia.

Nuo užpakalinės pusės prie akies obuo
lio eina matymo nervas (Su). Matymo ner
vas pereina per baltųjų ir juodųjų akies plė
vę, išsikeroja aut vidurinio plėvės pavir
šiaus ir tveria teip vadinamų tinklelį (N).

Tuojaus už spalvuotos plėvės yra perma
tomas, abipusiai išpustas branduolys. Jį 
vadina krištaline akių mędega (L). Tarpų 
terp spalvuotos ir raginės plėvės pripildo pa
našus į vandenį skystimas, o tarpų terp 
spalvuotos plėvės ir užpakalinės akies sienos 
— medega vadinama stikline (G).

Vandeninis skystimas ir stiklinė medega 
visai permatomos, todėl per jas lengvai per-1 
eina šviesos spinduliai.

Tokiu budu akis teip sudėta kaip foto- 
grafiškas aparatas, arba, geriau sakaut, išra
dėjai fotografiško aparato jį dirbo ant tų pa
čių pamatų, ant kokių sutverta žmogaus 
akis. Fotografiškame aparate šviesos spin
duliai, perlužę ant dvigubai išpusto abjekti- 
vo stiklo, ant fotografiškos lentutės atmuša 
sumažintų atbulų paveikslų visokiųrfotogra
fuojamų daiktų. Teipjau ir žmogaus akyje 
ant kristalinės medegos, teipgi dvigubai iš
pustos, atbulai atsimuša sumažinti pavidalai 
visokių daiktų. Jeigu tasai pavidalas puola 
ant akies tinklelio, tai pavidalas tas jį suer
zina. Suerzinimų matymo nervas perduoda 
smegenims ir tųsyk, su smegenų pagelba, 
jau męs suprantame tų daiktų, kokį mato 
akis, taigi matome. Jeigu nervas apmiršta, 
nors akis būva sveika, žmogus nemato, ka
dangi akies matomi daiktai smegenyse ne
gimdo supratimo matomo daikto. Besiilsint 
akims, ant tinklelio puola vien paveikslai 
toliau esančių daiktų. Pavidalai gi arti 
esančių daiktų, jeigu šviesa galėtų prisi
griebti, pultų užpakalyj tinklelio ir todėl 
męs negalėtume matyti arti stovinčių daik
tų. Bet teip neatsitinka todėl,, kad žiūrint 
mums į arti esančius daiktus, akies kryštalė- 
lis labiau išsipučia: Todėl ir šviesos spindu
liai labiau užsilaužia if daiktų pavidalai pa
tenka ant tinklelio. * Taigi akis prisitaiko 
prie aplinkybių,4 priė* matytojo toli ir arti 
esančių daiktų.

Sęstant žmogui, akies kryštalėlis žudo 
galę labiau išsipūsti ir pertai netinka maty
mui arti esančių daiktų: žmogus stojasi toli
mačiu. Jeigu tokiam tolimačiu! reikia įžiū
rėti arti ėsančiuš daiktus, jis užsideda aki
nius su dvejopai išpustais stiklais; toki sti
klai labiau užlaužia patenkančius į akį švie
sos spindulius ir tųsyk daiktų pavidalai pa
tenka į akies tinklelį.

Jeigu gi žmogus priverstas žiūrėti nuo
latai į arti esančius daiktus, paveikslan, 
daug skaitydamas ar rašydamas, tai akis pri
pranta žiūrėti į arti esančius daiktus, akies 
krištalėlis paskui neįstengia labiau išsilygin
ti. Tųsyk žmogus pastoja trumpa m ačiū. 
Paveikslai toliau esančių daiktų puola prieš 
akies tinklelį. Toki žmonės, kad matyti to
liau esančius daiktus, turi vartoti dvejopai 
įgaubtus stiklus. Dvejopai įgaubti stiklai 
išsklaido šviesos spiudulius, pertai ir paveik
slai toliau esančių daiktų patenka į akies 
tinklelį. Akiniai tik tųsyk bus tinkami, jei
gu su jų pagelba daiktų pavidalai puola ly
giai ant akies tinklelio. Negerai pririnkti 
akiniai labai vodingi akims, todėl parinkimų 
jų reikia pavesti geram akių daktarui.

Išto, kų kalbėjome apie akies sudėjimų, 
išpuola, kad saugojimui akių reikia: sergėti 
akis nuo spaudimo, sudavimo, teipgi nuo du
rnų, dulkių ir karščio. Reikia saugotiesi 
ūmo perėjimo iš tamsos į šviesų. Nereikia 
dirbti, taigi skaityti, rašyti, išsiuvinėti ir tt. 
prie perdaug didelės, kaip ir prie permažos 
šviesos; taigi nereikia, paveikslan, skaityti, 
jeigu skaitoma knyga perdaug apšviesta 
saulės spindulių, arba vakare, prietamsoj, 
kada šviesos yra per mažai, teipgi vakare 
prie tamsiai degančio žiburio. Skaitant, 
reikia laikyti knygų apįe 101 colių nuo akies, 
kadangi žiūrint iš arti,*£.kis>prie tokio žiūrė
jimo pripranta ir žmogus stojasi trumpama- 
čiu. Nereikia perdaug alsinti akių, bet ir 
prie darbo reikia joms duotj^ karts nuo karto 
atsilsėti. Suskaudėjus akims, reikia tuojaus 
kreiptiesi prie akių daktaro^

si Ji
DALIS II. i

Ausis — girdėjo Omanas.
Kiekvienų balsų gimdo-oro drebėjimas; 

kur oro nėra, negal bų| ną balso, nors kas- 
žinkaip baladotume. Nuo drebėjimo, oro da
lelės pradeda linguoti ir ore darosi balsinės 
vilnys. Balsinės vilnys, prisigriebusios į au
sį, ausinių grybelių (M) būva atmuštos per 
ausies skylę į girdėjimo kanalų (G). Vidu
rinis galas girdėjimo kanalo užtrauktas kaip 
būgnas plona plėve — būgnine plėve vadi
nama. Balsinės vilnys, pasidariusios ore, 
muša į būgninę plėvę ir verčia jų drebėti. 
Maži gumbe liai ėsanti odoj ausinio kanalo 
leidžia tamsiai geltonų skystintų. Tasai sky

Vidurinė ausis arba labirintas (V geb ir 
hK) yra tai uždarytas iš visų pusių gurbelis 
pripildytas skystimo vadinamo girdėjimo 
skystimu. Labirinte išsišakoja girdėjimo 
nervas, pasidalinęs Jame į daugelį smulku
čių valakuėlių. Kaip tik pievutė, į kurių 
remiasi trečiasis girdėjimo kaulelis, pradeda 
krutėti, krutina teipgi girdėjimo skystimų, 
o drebėjimas to skystimo erzina girdėjimo 
nervų, o nervas gabena smegenims ir tokiu 
budu męs girdime visokius balsus, kalbų, 
giesmę ir tt.. \

Vidurinė ir vidutinė ausis — labai Jau
slus organai. Todėl reikia saugotiesi suda- 
vimų į galvų, kadangi tas gali užgauti ir pa- 
gadyti ausį. Sukietėjusį ausų skystimų ga
lima prašalinti įčirškiant i ausį šiltų vande
nį. Užgimus ausų ligai, 7 reikia saugotiesi 
visokių išgiriamų vaistų, bet reikia kreiptie
si prie daktaro.

DALIS III.
Nosis — vuostymo organas.

Į viršutinę dalį šnervių eina vuostymo 
nervas, kuris ten išsikeroja į daugybę smul
kių siūlelių. Galai tų siūlelių išrodo kaipi 
mažyčiai virbalėliai, pereina per drėgnų plė
vę, kuria išklotos šnervės ir įeina į šnervių 
vidurius. Galus vuostymo nervų suerzina 
tik kvepiančios gazinės medegos. Bet ir tos 
medegos veikia, taigi erzina vuostymo nervų 
vien tųsyk, Jeigu šnervių sienos drėgnos. 
Todėl tai šnervių sienos išklotos drėgna plė
ve. Visokius suerzinimus .vuostymo nervas 
perduoda smegenims ir tokiu budu męs Jau
čiame visokius kvapus.

DALIS IV.
Liežuvis — organas ragavimo.

Norėdami žinoti skonį kokios nors me
degos, męs imame jų į burnų, dedame ant 
liežuvio. Organas ragavimo arba skonio su
koncentruotas musų liežuvyj ir susideda iš 
daugybės grumulėlių, kuriuose baigiasi siū
leliai ragavimo nervo. Tuos galus nervo 
siūlelių suerzina skystos arba ir kitokios me
degos tirpstančios seilėse arba kitokiuose 
skystimuose. Suerzinimai ragavimo nervo 
persiduoda smegenims ir męs tų Jaučiame 
kaipo visiems žinomų skonį.

. DALIS V.
Oda — dasilytėjimo organas.

« Odoj, terp kitko, yra dasilytėjimo orga
nai. Stf pagelba dasilytėjimo organų męs 
jaučiame ypatybes ir pavidalų visokių daik
tų, teipgi temperatūrų ir spaudimų gimdomų 
svarumo kokio nors daikto.

Organais tų visokeriopų pajautimų yra 
arba besibaigianti odoj siūleliai jautimo ner
vo, arba visokeriopai sutaisyti kūneliai, į ko
kius įeina tie nervų siūleliai. Svarbiausi iš 
tokių kūnelių yra teip vadinami dasilytėji
mo kūneliai. 1

SKYRIUS II.
„ Kvėpavimas.

DALIS I.
Kam reikalingas kvėpavimas?

Jeigu žmogų arba kokį žvėrį, paukštį, 
ar kitokį gyvūnų per ilgesnį laikų palikti be 
oro, tai jie užtrokšta. Bet teip žvėrims, 
kaip ir žmogui nevis tiek, kokiu oru jie kvė
puoja. Ore, kuriame nebus ozygeno, . jie

stimas ištepa būgninę plėvę Todėl tai ta 
plėvė visada minkšta ir lanki. Apart to, ta
sai ausinis skystimas sulaiko dulkes pateku
sias į ausinį kanalų.

teipgi užtrokš. Ištyrę išpustų žmonių ir žvė
rių orų, męs galime persitikrinti, kad dalis 
ozygeno jame prapuolė, jo vietų užima ki
toks gazas— angliarugŠtis. Todėl tai žmo-

Už būgninės plėvės yra vidurinė ausis 
arba būgninė loma — nedidelė loma pripil
dyta oro (P). Nuo lauko ji atidalyta būgni
ne plėve, o iš vidurio vidurinėms ausims. Iš 
būgninės lomos traukiasi kanalėlis vadina
mas Eustachiaus kanalu (cu R) į gerklę. 
Tuom kanalu būgninė loma jungiasi su lau
ko oru. Todėl oro spaudimas iš abiejų būg
ninės plėvės pusių visada vienoks. Jeigu gi 
oro spaudimas iš abiejų pusių nebūtų vieno
das, tai ausies būgninė plėvė išsipūstų tai į 
vidurį, tai į lauko pusę, negalėtų prideran
čiai drebėti nuo oro sudrebėjimo, o pertai 
negalėtume gerai girdėti.

Terp būgninės plėvės ir vidurinės au
sies, skersai būgninės lomos, yra tiltukas iš 
trijų mažų girdėjimo kaulelių. Kaip tik oro 
vilnys pradeda krutinti būgnelio plėvę, drau
ge su Ja kruta ir minėti girdėjimo kauleliai. 
Galas trečiojo kaulelio remiasi į plonutę plėr 
vutę, įsodintų į kaulinę sienų vidurinės au
sies. Tokiu budu’ drebėjimas balsinių arba 
girdėjimo kaulelių persiduoda vidurinėms 
ausims.

Žmogaus ausis.
M — ausies grybelis. G — gtrdSJimo kanalas, T — bū
gnine plėvute. P — būgninė loma. cuR — Eustachiaus 
tridbeli. GK — girdėjimo kanalėliai. V Sch ir hK — 

vidurinė ausis arba labirintas.

gus turi stengtiesi kvėpuoti tokiu oru, kuria
me yra daug oxygeno. Tokį orų galima ra
sti ypač laukuose, giriose, taigi ten, kur yra 
daug augmenų. Taigi sveikiausias, atsakau- 
čiausias kvėpavimui oras yra laukuose, bet 
ne miestuose, ne nevėdinamuose kambariuo
se. Miestuose, ypač gi nevėdinamuose kam
bariuose oras visada sugedęs. Todėl kam
barius reikia tankiai vėdinti, tankiai atidari
nėti langus. Žmogus, kvėpuodamas, sunau
doja, kaip sakėme, oxygenų, o išpučia vodin 
gų gazų angliarugštį, todėl ypač pagedęs oras 
uždarytose vietose, kur susirenka daug žmo
nių.

DALIS II.
Sutaisymas kvėpavimo organų. Nosis.
Oras, kurium męs kvėpuojame, įeina į 

musų kūnų per nosį, per šnerves ir iš Jų pa
tenka į gerklę. Taigi pirma, negu jis pa
tenka į plaučius, pereina per vuostymo orga
nus. Tas yra svarbiu, nes didesnę dalį vo- 
dingų medegų suseka jau vuostymo organai 
ir, teip sakant, persergsti mus, kad įtraukia
mas į Jauslius plaučius oras yra nesveiku. 
Šnervių sienos išklotos drėgna plėve. To
dėl įtrauktas į šnerves oras, pirma negu pa
tenka į plaučius, turi pereiti per drėgnų ir 
apšildytų ruimų. Taigi oras sušyla ir stoja
si drėgnu. Apart to, didesnė dalis buvusių 
ore dulkių pasilieka ant drėgnų šnervių sie
nų. Plaučiai labai lepus, jie nepakenčia nė 
dulkių, nė šalčio. Todėl visada reikia kvė
puoti per nosį, o ne per burnų.

Perplauta galva ir kaklas.
I. Dalis skeleto: 1-3 — kaukolie kaulai. 4 — viršutinis žan
das. 5 — apatinis landas. 6 gomurio kaulai. 8-10 — da
lys nugarkaulio. II. Galvos Ir nugarkaulio smegenys: 12 — 
smegenine plėvė tverianti susistulpavim} (13), atidalinanti di
džiuosius smegenis (14), nuo mažėjų (15). 19 — nosis. 20 — 
vuostymo nervas. 21 — rijimo kanalas. 22 — kanalas einan
tis ii rijimo kanalo į ausies kanalą arba teip vadinamą Eusta-
chiaus triubelę. 23 — gerki?. 24 — gerkline kremzle. 25 — 
kvėpavimo gerkle. - 27—nasrai. 28 —liežuvis. 29 — mink
štasis gomurys. 30 — stemple. Juodoji vilyčaitC rodo keliąt 
kuriuom eina įkvėptas oras, baltoji gi rodo kelią, kuriuom ei
na rijamas maistas.

DALIS III.
Kvėpavimo gerklė.

Iš nasrų oras eina į plaučius ilgu kana
lu, vadinamu kvėpavimo gerkle.

. Viršutinė dalis kvėpavimo gerklės išsi- 
skėtusi, Ji yra balso organu. Pamatas tos 
balsinės gerklės susideda iš kremzlinių len
tučių. Viduryj balsinė gerklė išklota drėg
na plėve. Ta plėvė įeina į balsinę gerklę 
dviem susistulpavimais — balsiniais mazgais. 
Išpučiamas iŠ plaučių oras, pereidamas per 
lalsinius mazgus, Jų galus krutina. Tas 
gimdo skambėjimų, balsų, kalbų ir giesmės 
tonus.

Kvėpavimo gerklė- yra prieš stemplę. 
Todėl, rijant maistų, sukramtytas maistas tu
ri pereiti viršui gerklės skyles. Kad mai
stas, rijant, nepatektų į gerklę, ji užsidaro 
ypatiška uždanga — gerklinėms kremzlėms.

' DALIS IV.
Plaučiai.

Kvėpavimo gerklė apatiniame gale dali
nasi į dvi atžali — į dvi bronchi; kiekviena 
iš tų bronchų dalinasi į mažesnes. Tokiu 
budu bronchai dalinasi, kaip medžio šakos, į 
vis plonesnes ir plonesnes daleles.

Kvėpayimo gerklė, bronchai ir visos Jų 
atžalos, teipgi gerklė išklotos drėgna plėve. 
Nuolatai atidalinamas nuo drėgnosios plėvės 
drėgnumas ir ant jo pasilikusios dulkės ga
lėtų su visu užkimšti kvėpavimo kanalus, bet 
tas neatsitinka, kadangi tas drėgnumas, kai
po skrepliai, būva prie kosėjimo išmestas 
laukan.

Laibiausios bronchų atžalos (L) pasibai
gia lankioms plaučių pūslelėms (B), kurios 
tveria didesnę dalį abiejų plaučių dalių,esan
čių krutinės lomoj.

Kiekviena plautinė pūslelė apsupta, 
kaip tinklu, .siūleliais išnešiojančių kraujų 
indelių (plaukinių indelių). Tais indeliais į 
plaučių pūsleles nuolatai teka kraujas iš šir
dies, kuriame yra daug ozygeno. Taigi plo
nutės sienos pūslelės padalina du gazu: vie
noje pūslelės pusėj yra oxygenas, paimtas iš 
oro įėjusio į plaučius kvėpuojant, o kitoj pu
sėj, kraujiniuose induose, yra angliarugŠtis. 
Abudu gazai pereina per plonutes pūslelių 
sienas: angliarugŠtis pereina iš kraujo į pu

(Toliam bus )



MHXIM GORKIJ

PASAKOJIMAI.
IŠ RUSU KALBOJ VERTE f *

A. L..IS.
išžiuros.... sudėjimo! O moteris —ji la
bai paiso ant žmogaus išžiuros. Jai —* kad 
liemuo butų kaip priguli.... kad viskas — 
kaip reikia! Ir prie to ji labai daboja spė
kų. .... Ranka kad butų — ot!

Kareivis ištraukė iš kišeniaus savo deši
nę, iki alkūnės paraitytu, plikų rankų ir pa
rodė jų mums.... Ranka buvo balta, tvir
ta, apžėlus žvilgančiais geltonais gyvplau- 
kiais.

— Koja, krūtinė — visame reikalingas 
tvirtumas, r.. Beto da — kad žmogus bū
tum apsirengęs kaip priguli.... kaip to rei
kalauja patsai dalykų gražumas.... - Ot ve 
mane — bobos myli. Aš jų nevadinu pas 
save, nevilioju, — pačios, po penkias ant 
syk, ant kaklo kariasi....

Jis atsisėdo ant miltų maišo ir ilgai pa
sakojo apie tai, kaip jį bobos myli ir kaip jis 
vikriai apsieina su jomis. Po to jis išėjo, ir 
kada paskui jį užsidarė girgždėdamos durys, 
męs ilgai tylėjome, raustydami apie jį ir jo 
pasakojimus. Pagalios su sykiu visi sušne
kome, ir tuojau pasirodė, kad kareivis mums 
visiems itin patiko. Tikrai šaunus ir nepui
kus vaikinas — atėjo, pasėdėjo, pasišnekė
jo.... Pas mus niekas nesilankydavo, nie
kas teip draugiškai su mumis da nešufekučia- 
vo.... Ir kalbėjomės męs vis apie jį ir apie 
jo busimus pasisekimus su aukso siuvėjomis, 
kurios, susitikdamos lauke su mumis, arba 
ištolo apeidavo mus, šnairuodamos ir lupas 
kr imtydamoą, arba stačiai eidavo ant musų, 
tarsi musų visai nebūtų buvę joms ant ke
lio.... O męs visada tik gėrėdavomės jo
nus ir ant kiemo, ir kada jos praeidavo pro 
musų langus žiemų pasirėdę dailiomis 
skrandutėmis ir ypatingomis kepuraitėmis, o 
vasarų — kvietkomis papuoštose skrybėlėse 
ir visokių spalvų lietsargėliais rankose. Už
tatai tarp savęs inęs kalbėdavome, apie tas 
merginas teip, jog jeigu jos butų musų žo
džius nugirdę, tai butų iš gėdos ir apmau
dus pasiutę....

— Tik kad jis kaip-nors ir Tanės.... 
nesuviliotų! — staiga susirūpinęs tarė kepė
jas.

Tie žodžiai trenkė mums kaip perkūnas, 
ir męs visi nutilome. Ištikto, buvome visai 
užmiršę apie Tanę: tas kareivis, savo gražiu, 
tvirtu sudėjimu, tartum butų jų nuo musų 
atidalijęs. Paskui prasidėjo karšti ginčai: 
vieni sakėme, kad Tane nesileis savęs suva
džioti, -kiti tvirtinome, kad ji prieš kareivį 
neatstovės, treti, gabaus, sprendė, kad jeigu 
kareivis perdaug pradės lysti prie Tanės, — 
palamdyti jam šonkaulius.... Ant galo 
pagalios nutarėme visi pridaboti ir kareivį, 
ir Tanę, ir prie to persergėti mergaitę, kad 
jijė jo pasisaugotų.... Tuo pasibaigė gin
čai.

Praslinko mėnesis laiko. Kareivis kepė 
pyragus, gūžinėjo su aukso siuvėjomis, tan
kiai užeidavo pas mus į dirbtuvę, bet apie 
savo pergales ant merginų nepasakojo, o vis 
tik usus suko ir saldžiai laižėsi.

Tane kas rytų ateidavo pas mus „baron
kėlių” ir, kaip visada, buvo linksma, meili, 
švelni su mumis. Męs bandėme užvesti su 
ja kalbų apie kareivį, — jijė išvadino jį „iš
verstakiu veršiu” ir kitokiais juokingais pra
vardžiavimais, ir tas mus nuramino. Di- 
džiavomės savo mergše, matydami, kaip ki
tos aukso siuvėjos limpa prie kareivio. At- 
sinešimas jos kareivio link kaip-tai augštino 
mus, ir męs, sekdami jos paveikslų, patys 
pradėjome mažiau apie jį paisėti, beveik nie
kinti. Ojų, Tanę.jda labiau pamylėjome, 
da linksmiau ir lipšniau pasitikdavome jų 
kaS rytų.

Bet sykį atėjo pas mus kareivis truputį 
i-i^anšęs, atsisėdo ir pradėjo juoktis, o kada 
} .. ’ausėme, ko jis juokiasi, — atsakė:

— Dvi mergos susipešė dėl manęs.... 
Lidė su Gruše.... Kaip jiedvi susidra-a- 
skė.... cha, cha, cha! Viena kitų nusistvė- 
rė už plaukų, priemenėje, ir į žemę, apsižer
gė jų.... cha-cha-cha! Snukius susidra
skė, susikruvino.-... Komedijos! Ir kodėl 
tos bobos negal muštis, kaip reikia? Kodėl 
jos tuojau draskosi?.... a?

Jis sėdėjo ant suolelio, toks sveikas, 
švarus, linksmas, sėdėjo ir vis juokėsi. Męs 
tylėjome. Šiuo sykiu, nežinia kodėl tai, 
męs jo nepamėgome.

— Ne, ištikro, jau kaip man pas tas bo
bas sekasi, tai nežinau.... a? Dievai! Mirk
telėsi ir — yra! Pa-araliai!....

Jo baltos, žvilgančios gyvplaukiais apžė
lusios, rankos pakilo augštyn ir smagiai vėl 
nusileido ant kelių, garsiai pliaukšterėda- 
mos. Jis žiurėjo į mus tokiomis priimniai 
nustebintomis akimis, tartum ir patsai nega
lėjo suprasti, būtent kodėl jis toks laimingas 
prietikiuose su moterimis. Jojo storas, rau
donas snukis švietėsi pasiganėdijimu ir lai
mingumu, ir jis be paliovos vis skaniai lai
žėsi.

Musų kepėjas stipriai ir piktai suurk- 
štė liže į kakalio padų ir su pasityčiojimb ta 
rė:

— Mažoms eglutėms paversti didelių 
spėkų nereikia, bet tu paversk pušį....

— Tai yia, vadinas, tu tų man sakai? — 
paklausė kareivis.

Ne kitam....
— Kų gi tokio?
— Nieko.... teip sau!
— Ne, palauk! Kame dalykas? Kokia 

pušis?

Musų kepėjas vienok nieko neatsakė ir 
greitai ruošėsi su liže apie kakalį: šaudė į jį 
virintas baronkas, traukė iškeptas ir su dide
liu bildėjimu žarstė jas ant grindų, kur vai
kai varstė jau jas Į vįrtyhes. Jis tartum bu
vo užmiršęs ir apie kareivį, ir apie neužbaig
tų su juo kalbų. Bet kareivis pradėjo vis la
biau nerimauti. Jis pasikėlė nuo suolelio ir 
artinosi prie kakalio, nepaisėdamas, kad ga
li gauti smarkiai dirbančios ližės kotu į kru
tinę.

— Ne, pasakyk gi, kas tokia? Tu mane 
užgavai.... Aš? Ne, sakau tau, prieš ma
ne neatsilaikys nė viena, — ne-ne! O tu 
man nori tokius niekus pasakoti,' užgauti 
mane....

Jis, rodos, ištikro jautėsi labai užgautas. 
Turi būt jis neturėjo už kų kitų savegodotis, 
apart už savo mokėjimų suvadžioti moteris. 
Galbūt apart šito gabumo pas jį nieko kito 
gyvo ir nebuvo, ir tik tas leido jam jaustis 
gyvu žmogumi.

Yra juk žmonių, kuriems visųbrangiau- 
siu ir geriausiu gyvenime esti kokia-nors jų 
dūšios ar kūno liga. Jie nešiojasi su ja visų 
savo amžių ir tik jųja gyvena; nuo jos ken
tėdami, jie save jųja maitina; jie guodžiasi 
ant jos kitiems, ir tuo atkreipia ant savęs sa
vo artymo atidų; tuo įgyja sau žmonių sų- 
jausmų. Apart to — pas juos nieko dau
giau nesiranda. Atimkite nuo jų tų ligų, iš- 
gydykite juos, ir jie bus nelaimingi, kadau- 
gi neteks vienintelio pragumo, palaikaučio 
jų gyvenimų, — jie tųsyk tušti pasiliks. 
Kartais žmogaus gyvenimas esti teip nuskur
dęs,kad jis priverčia branginti savo ydų ir 
tuja gyventi. Galima tiesiog sakyti, kad 
taukiai žmonės serga kokia-nors yda iš nuo
bodumo.

■ Kareivis, jausdamasis užgautu, lindo 
prie kepėjo ir rėkė:

— Ne, tu man pasakyk — kas?
— Pasakyti? — staiga atsisuko į jį kepė

jas.
— Nagi?
— Pažysti Tanę?
— Na?
— Taigi! Pabandyk!....
— Aš?
— Tu!
— E! Tai man tik — tfiu!
— Pažiūrėsime!
— Pamatysi! Cha-cha!
— Ji tave.... ‘
— Mėnesį laiko!
— E-e! koks tu pagyrūnas, maskolėli!
— Dvisavaiti! Aš tau parodysiu! Kas 

tokia? Tane! Tfiu!....
— Na, eik sau.... tik maišai dirbti!
— Dvi sųvaiti — ir atlikta! Ei, tu....
— Šelauk, sakau! ' •
Musų kepėjas staiga įtūžo ir užsimojo 

liže. Kareivis, nusistebėjęs, atbulas pasi
traukė nuo jo, pasižiurėjo į mus, patylėjo ir, 
galiaus, tyloms, grūmodamas pasakęs: ,,Ge
rai gi!” — išėjo. !

Laike ginčo męs visi kiti tylėjome, užin- 
teresuoti juo. Bet kada kareivis išėjo, tarp 
musų pakilo karštos, garsios kalbos ir gin
čai.

Kažin kuris šūkterėjo kepėjui:
— Tu, Povyle, niekus padarei!
— Dirbk savo darbų! — piktai atkirto 

kepėjas.
Męs jautėme, kad kareivis įarzintas iki 

gyvam ir kad Tanei gresia pavojus. Jautė
me tų, ir tuo-pat laiku apėmė mus visus ne
suvaldomas, luirštas žingeidumas — kas bus? 
Ar atsispirs Tane kareiviui? Ir beveik visi 
su didžiausiu persiliudijimu tvirtinome:

— Tane? Ji tikrai atsispirs! Plikom 
rankom jos nepaimsi!

Baisiai troškome išmėginti musų dievai
čio tvirtumų; įdėm darodinėjome kits-kitam, 
kad musų dievaitis — tvirtas dievaitis, ir iš 
to susirėmimo išeis pergalėtoju. Galiaus 
mums dagi ėmė roJytis, kad permenkai kar
eivį įarzinome, kad jis užmirš apie tatai ir 
kad reikia da labiau jo savamylystė paku
tenti. Nuo tos dienos męs pradėjome gy
venti kokiu-tai ypatingu, įtemptu nervišku 
gyvenimu, — teip męs da niekada negyveno
me. Per kiauras dienas ginčijomės su kits- 
-kitu, tapome lig protingesni, pradėjome 
daugiau ir geriau kalbėti. Mums rodėsi, 
kad užVedėme kokių-tai lošų su velniu ir kad 
iš savo pusės statome ant kortos — Tanę. Ir 
kada sužinojome nuo pyragių, kad kareivis 
pradėjęs ,,suktis apie musų Tanų”, mums 
pasidarė ir baigų, ir smagu, ir teip žingeidu 
gyventi, jog dagi nė nenutėmijome, kaip šei- 
myninkas, pasinaudodamas tuo musų sųju- 
džiu, pridėjo mums darbo ant keturiolikos 
pūdų tašlos daugiau į parų. Męs, rodos, 
nuo darbo jau nė nepailsdavome. Tanės 
vardas per visų dienų nenuėjo mums nuo lie
žuvio. Ir kiekvienų rytų laukdavome jos su 
didžiausiu nekantrumu. Kartais mums ro
dėsi, kad štai ji ateis pas mus, — bet jau ne 
ta pati, ne pirmykščioji Tanė, tik hokia-tai 
kita....

Vienok męs jai nieko nepasakojome apie 
įvykusį ginčų. Nieko nė jos neklausinėjo- 
me ir, kaip pirmiau, pasitikdavome jų mei
liai, lipšniai. Bet jau musų atsinešlmuose 
Tanės-link įsibriovė kas tokio naujo, svetimo 
pirmutiniemsiems musų jausmams — ir tas 
naujas buvo aštriu žingeidumu, aštriu ir šal
tu, nei plieno peilis....

— Vyručiai! Šiandien suėjo laikas! — 
tarė vienų rytų kepėjas, stovėdamas prie dar
bo.

Męs tų gerai žinojome ir be jo primini
mo, bet vistik subruzdome.

— Žiūrėkite į: jų.... tuojau ateis! — 
pridūrė kepėjas.

— Nežinau kurisiiš musų su pasigailėjimu 
sušuko: s ii!

— Begu ^kiršia kų nors nutėmysi!....
Ir vėl tart) rtftisų užsidegė karštas, gai

vus ginčas. ‘ Siarfdien, pagalios, sužinosime, 
ant kiek vaistus ir purvui neprieinamas tas 
indas, į kurį feęs buvome sudėję visa, kų sa
vyje geriausio tūlojome. Tų rytų męs kaip 
tai sykiu ir p5rm^£artų pasijutome, kad išti
ktųjų lošia rife baisių lošų, būtent, kad tas 
musų užsigeidimątf išbandyti savo dievaičio 
tvirtybę ir nekaltybę, gali jį mums visai su
naikinti. Kasdiėd, ypač paskutiniame lai
ke, girdėjome, kad kareivis atkakliai ir be 
atlaidos persekioja Tanę, bet nežinia kodėl 
tai nė vienas !iš musų nepaklausė jos, kaip 
jijė su kareiviu apseina? O ji tolydžio kas 
rytų ateidavo pas mus baronkėlių ir buvo to- 
kiajau, kaip visada.

Ir tų rytų męs veik išgirdome jos balsų:
— Kaimeliai! Atėjau....
Męs pasiskubinome įleisti jų, ir kada ji 

įėjo, męs, priešingai savo papratimui, susiti
kome jų tylėjimu. Žiūrėdami į jų akis išver
tę, nežinojome, apie kų su ja šnekėti, nė ko 
jos klausti. Ir visa musų gauja stovėjo 
prieš jų paniurus, apsiblausius, tyli. Tanė 
gi, matomai, nusistebėjo tuo musų nepapra
stu pasitikimu, — ir staiga pastebėjome, 
kaip ji nublanko, susirūpino, pradėjo nera
miai žvalgytis ir dusliu balsu paklausė:

— Kas yra.... Ko Jus tokie?....
— O tu? — apsiblausęs ir neatitraukda

mas nuo jos akių, atšovė kepėjas.
— Kų — aš?
— N-nieko....
— Na, greičiau duokite baronkėlių.... 
Pirmiau ji niekada musų neragindavo..
— Paspėsi!- — atsakė kepėjas, nesiju

dindamas ir vis į jų akis įspyręs žiūrėdamas.
Tanė ūmai apsisuko ir išbėgo laukan.
Kepėjas pasiėmė ližę ir, atsikreipdamas 

į kakalį, ramiai tarė į mus:
— Vadinasi — pabaigta!.... Oi gi 

kareivis!.... Žaltys!.... !Latras!....
Męs, kaip avinų buriš, kits-kitų stum

dydami, slinkome prie stalo, tylėdami susė
dome apie Jį ir ėmėmės už darbo. Darbas 
nesisekė.... Galiaus, kažiu-kas tarė:

— O gal da ir ne.;..
— Kų jau čia niekus kalbėti! — suriko 

kepėjas.
Męs visi žinojome, kad kepėjas — pro

tingas žmogus, protingesnis už mus. Ir jo 
riktelėjimų priėmėme kaipo pilniausių persi
tikrinimų apie kareivio pergalę.... Mums 
buvo ir liūdna, ir neramu....

Dvyliktų yalandų, — pietų laike, — at
ėjo ir kareivis. Jis buvo, kaip visada, šva
riai pasirėdęs, puošnus ir, kaip visada, žiurė
jo tiesiog mums į akis. O mums buvo ne
smagu žiūrėti į J į.

.— Na, jus mano vyručiai, norite, aš 
jums parodysiu kareivio mitrumų? — tarė 
jis, šypsodamasis ir didžiuodamasis. — Jei 
norite, tai išeikite ve į priemenę ir pro ply
šius žiūrėkite.... Suprantate?

Męs išėjome ir, grumdamiesi ant kits-ki- 
to, prisikišome prie plyšių iš lentų sukaltos 
priemenės sienos į kiemo pusę. Ilgai* laukti 
neprisiėjo.... Neužilgio, skubiais žing
sniais, ir lig susirupinusi, kiemu praėjo Ta
nė, šokirfeį<i/a per ištirpusio sniego balas ir 
purvynus. įaTi nuėjo į rųsį ir privėrė paskui 
savęs durisfir Veikiai po to, nesiskubindamas 
ir švilpaudamas, nuėjo tengi ir kareivis. 
Rankas turėjo susikišęs į kišenius, ūsai be 
paliovos krutėjo....

Lijo lytus, ir męs matėme, kaip jo lašai 
puolė į balas, o balos nuo jų užgavimo rau
kėsi, drebėjo. Diena buvo darganota, surū
gus — biauriai nuobodi diena. Ant stogų 
da gulėjo sniegas, bet ant žemės jis buvo pa
virtęs į purvynų. Ir ant stogų sniegas buvo 
apneštas purvais, dulkėmis, ir todėl buvo 
pajuodęs. Lytus lijo išlėto, teškeno liūdnai, 
laukščiai. Mums laukti buvo šalta ir nepri- 
imnu.

Pirmas iš rųsio išėjo kareivis, jis ėjo pa* 
lengva, ubus krutindamas, rankas į kišenius 
susikišęs — tokajau, kaip visada.

Paskui — išėjo ir Tanė. Jos akys.... 
jos akys žibėjo džiaugsmu ir laime, o lupos 
— juokėsi. Ir ėjo ji, tartum sapne, nedrų- 
siais žingsniais^ sumodama....

Męs negalėjome ramiai į tų žiūrėti. Vi
si ant syk puolėmės prie durių, iššokome kie
man ir — ėmėme švilpti, rėkti, kaukti ant 
jos, rėkėme piktai, garsiai, nuožmiai....

Pastebėjusi ihus, ji krūpterėjo ir, kaip 
stiebas, sustojo purvyne. Męs apstojome jų 
ir apmaudingame džiaugsme, nesusivaldyda- 
mi, koliojome j;č juobiauriausiais žodžiais, 
pasakojome jai įfuobegėdiškiausius daly
kus ....

Darėme tų palengva, nesiskubindami, 
nes matėme, kad jai nėra kur eiti, kad ji ap
stota musų iš visapusių ir męs galime todėl 
tyčiotis iš jos. niekinti jų kiek tik norime. 
Nežinau kodėl, bet mušti męs jos nemušėme. 
Ji stovėjo musų viduryje ir, klausydama mu
sų koliojimų fr piktžodžiavimų, kraipė galvų 
tai į vienų pušę, tki į kitų. O męs — vis la
biau, vis smarkiau drapstėme į jų purvų ir 
nuodų pilnaiš žodžiais.

Raudonis dingo nuo jos veido. Jos mė
lynos akys, valandėlę prieštai žibėję laime, 
dabar nepaprastai išsiskėtė, krūtinė sunkiai 
kvėpavo, lupos drebėjo.....

O męs, apstoję jų ratu, liejome ant jos 
visų savo pagiežų, nes ji apiplėšė, apvogė 
mus. Ji priklausė mums, męs jai atidavėme 
geriausių, kų 'tdtėjome savo širdyje, ir nors]

tas geriausias — elgetų trupiniai, bet musų 
— dvidešimt šeši, o ji — viena, ir todėl ne
surandame męs jai kankinimų, vertų jos 
prasikaltimo! Kaip męs jų šmeižėme!.... 
Ji vis tylėjo, vis žiurėjo į mus sugauto žvė
ries akimis, ir kartas nuo karto drebėjo.

Męs juokėmės, rėkėme, staugėme.... 
Prie musų prisidėjo,^, iŠ kasžin-kur atbėgę, 
daugiau žmonių j... Vienas iš musų timpte- 
rėjo Tanę už rankovės. .v .

Staiga jos akys sužibėjo; nesiskubinda
ma pakėlė rankas prie galvos ir, taisydamasi 
plaukus, balsiai, bet ramiai tarė stačiai 
mums į akis:

— jŲ8, nebrėkos, nelaimingi kali
niai!. ...

Ir stačiai žengė prie musų, teip tiesiog 
žengė, tartum musų visai prieš jų nebūtų bu
vę, tartum męs nebūtumėm stovėję jai ant 
kelio. -Todėl ištikrųjų nė vienas iš musų ir 
neišdryso užstoti jai kelių....

Išėjus iš musų rato, ji, neatsigryždama 
į mus, teipjau gjarsiai ir su neapsakomu pa
niekinimu, pridūrė da:

— O, jus, va-alkatos.... gyva ačiai!....
Ir — nuėjo sau.
Męs gi pasilikome kiemo viduryje, pur

vyne, ant lytaus po pliku, .pilku, be saulės 
dangumi....

Paskui ir męs, tylėdami, nuvėžliojome į 
savo drėgnų akmeninį rųsį. Kaip ir pir
miau, saulutė niekada nežvilgterėjo pas mus 
pro apstyrusius langus, ir Tanė niekada jau 
daugiau nebeatėjo....

— Pabaiga.—

Kokiu badu gali svietas kada-nors 
. pasibaigti? =—

Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
Verte J. ILGAŪDAS. '

Į Z E N G A.
Iš šiaurės pučia šaltas, žiaurus rudens 

vėjas. Augmenys, negaudami pakaktinai 
saulės spindulių, šilumos — gelsta, miršta ir 
nepoilgio bematyti vien juoda, be gyvybės, 
žemė. Tada uždengia žemę balta kristalinė 
užklodė — sniegas, kuris žemėje pasilikusias 
želmenų šaknis, diegus saugoja, it po moti
niška globa. Visa gyvybė ilsisi gamtos glė
byje. Vienok besiilsėjimas nesitveria amži
nai. Užėjus pavasario šildančiai saulutei, 
ištirpsta sniego užklodė: ji dabar lieka ne
reikalinga; vietoj daryti gerų, saugoti želme
nis kaip pirma tų darė, būna ji dabar želme
nims blėdinga, nenaudinga. Jos geradary - 
stos vietų užėmė saulė. Pasilsėję augmenų 
diegai, sėklos, pradeda dygti ir bujoti. Gam
ta puošiasi įgavus per atgaivinantį miegų 
naujų, gyvenimui reikalingų, pajiegų. Ta
da, išdavus naujoje gyvybė vaisių, jį išau- 
klėjus ir nunokinus, vėl miršta žiauriam ru
dens orui užėjus, idant paskui, kitų metų, ta 
pati gyvybė tobulesnė ir dailesnė iš savo ka
po keltųsi. Taigi, gyvybė nepatenka viena
me stovyje amžinai, bet gimsta ir miršta.

Nė svietas nėra amžinas! Ir jis gema, 
vystosi, išduoda vaisių ir tada miršta, idant 
iš mirusio kitoj formoj, tobulesnėj ir daile
snėj, naujas prisikeltų. Ir svietas turi to- 
kius-jau gyvenimo laipsnius pereiti, kų ir ki
ta gyvybė. Tiktai jo amžiuje tokis trum
pas kaip musų ar kitų ant jo esančių gyvū
nų; jo amžius apima milijonų milijonus me
tų, taigi mums neapimamus laikus.

PROTOKOLAS 
Pirmo polytiškoįo lietu
vių seimo Amerikoje, at
sibuvusio 22 d. vasario, 
1906 m. Philadelphijoje, 

Pa.
I SESIJA.

10 valandų ryto seimų ati
darė VincaeSkaržinckas, pirm- 
sėdie, vietinių . draugysčių 
atstovų, išrinktų surengimui 
seimo. Jis paaiškino, kad 
seimas tapo sušauktas su 
mieriu, idant susiėjus yvai- 
rių partijų ir nuomonių at
stovams, butų galima susivie
nyti ir drauge remti musų 
tėvynės reikalus. Iš vien gi 
eidami, kur kas daugiau 
įstengsime nuveikti. Toliau 
jis užklausė, kaip susirinku
sieji^ patarę priiminėti man
datus, kiek organizacijos tu
rėtų tiesų atstovų seime tu
rėti, kaip jos gali būti repre
zentuojamos ir tt. Dėl tos 
priežasties pakilusios disku
sijos ir visokeriopi įnešimai 
užėmė gerokai laiko. Galu
tinai nutarta: jeigu užkvie- 
time seiman nėra jokių nu
rodymų rinkimo atstovų, tai 
dabar ne laikas apie tai 
svarstyti. Organizacijos rin
ko atstovus, kaip jos geriau 
galėjo ir po kiek siųsti ište
sėjo ir seime dalyvauti galės 
tie, kurie turi atsakančiai iš
duotų paliudijimų,j kokios 
nors organizacijos. į Teip-pat 
nutarta paskirti komisijų 
priėmimui ir peržiūrėjimui 
mandatų. Į komisijų išrink
ti tapo:

J. F. Šimkevičia, iš Brock- 
ton, Mase.

J. Perkūnas, iš New York, 
N. Y.

J. Rukevičius, iš Philadel 
phia, Pa.

Peržiurėjus mandatus, pa
sirodė šie atstovai nuo lietu
viškųjų organizacijų:

PHILADELPHIA, PA.
Liet. kriauČiu Dr-tč.

1) Sabas Maukus.
2) Antanas Jasiulis.

Lietuvos Dukteru Dr-tč.
3) Berta Saldariutė.
4) Marė Paznokaičiutė.

Gedimino Kliubas.
5) Stasys Baironas.
6) Kazys Karpavičius.

Šv. Maruos' Magdelenos , 
Dr rė.

7) Kazys Kazakauckas.
8) Stasys Baironas.

Laisvus Kliubas.
Senei jau žmonės svieto pabaigos laukė. 

Ir jau ne vienų, bet kelis kartus tikėjo, kad 
ji jau atėjusi, kad jau žemės amžio kamuo
lys nusivyniojęs. Bet, vienok, ir šiųdien da 
žmonės ant svieto gyvena kaip gyvenę — 
svieto pabaiga da neįvyko. Ir, turbut, da 
negreit ji įvyks. Galime da labai drųsiai 
ant jo gyventi ir džiaugties gamtos dailu
mais. Tečiaus — nė svietas nėra amžinu ir

9) Kazys Velykis.
10) Izidorius Augaitis.
11) St. Ramulis.
12) Antanas Ožemeckis.
13) Bonifacas Ramanauckas,

- Usėsų Kliubas.
14) Andrius Martišius.

jis turi savo galų, ir šitų jo amžio galų pasi- 
ryžome šitoje knygelėje apmųsty ti. Bet jau 
iš laiko turime pasakyti (kas jau ir kiekvie
nam skaitytojui gana aišku bus), kad šito
kioje mažoje, sugrustoje formoje jokiu bud u 
visų apsireiškimų, besirišančių su svieto pa
baiga, o teipjau nė nuodugnių išvedžiojimų 
paduoti negalima. Tam tikslui reikia ne 
vienos tokio mažo apėmio knygelės, bet ke
lių didžių knygų. Paduodame čionai tiktai 
škicų didžiojo paveikslo, vien grobių, rubė- 
žius, o pačius raumenis ir viekų kas su tuom 
rišasi turi pats skaitytojas savo mųstims pa
pildyti. Skaitytojas turi sau iš paduoto 
grobto(skeleto), gyvų, tobulų organizmų pasi
daryti, kas ir gana lengva bus, ypatingai 
prisilaikant duotų rubežių. Vienok, kas 
čionai paduodama, yra tikru naujausio mok
slo ištyrimu. Paduoti čionai per ilgus lai
kus ir begalinį mokslinčių triūsų surasti ti
kri faktai. Ir jau viens autoriaus vardas, 
kaipo garsiausio šiuomlaikinio tos mokslo ša
kos tirinėtojo ir mokslinčiaus ne vien Vokie
tijoj, bet visoj Europoj, duoda užtikrinimų, 
kad čionai- ne ant by-kokių žmonių pasakų 
remtasi, bet ant gryno mokslo. Pridursime 
da, kad knygelės tikslas labiau šitas yra: su
žadinti skaitytojaus galvoje neveikiantį pro
tų, idant tokiu budu pats skaitytojas šiek- 
•tiek daugiau protauti pradėtų, o ne ant li
kimo valios atsiduotų. • Pasitikiu, kad kny
gelės tema tikrai kelių valandų sumanaus 
(rūstaus) galvojimo verta bus. Bet tegul 
nebus užmiršta pasakyti, ka4 ir svietai kovų 
už būvį veda, kad Ir jie su viens-kitu kovo
ja, lenktyniuoja, lygiai kaip ir męs, ir kad 

(Toliaus bus)-

GlEDORių I>R-Tė BlRUTė.

15) Julius J. Savickas.
Olgirdo Uzarai.

16) Mykolas Velykis.
17) Stasys Čeledinas.
18) Jurgis Bieiiauckas.

Šv. Ceciluos Dr-Tė.

19) Barbora Žiliūtė.
20) Petronė Šimkiutė.

Dr-tč Gyvojo Rožančiaus.
21) Petronė Narkevičiūtė.
22) Izabelė Mačiūnienė.
Šv. Juzapato Vyskupo Dr-tū

23) Antanas Tamulevyčius.
24) Antanas Bujanauckas.

Lietuvos Sunu Dr-tc.
25) B. Adomavičius. •
26) K. StepanaviČius.

Šv. Mykolo Arkaniuolo
Dr-t6.

27) Konstantas Muzikevičius
28) Juozas Sungaila.

x f _
, 8v. Antano Dr-tč.

29) Antanas Linaubkas.
30} Liudvikas Najulis.
31) Franas Juodis.
32) Aleksandras Jocis.
33) Apolinaras Danilevičius.



T. M. D. 5 kuopa.
33) Vincas Daukšys.

Lietuvos Gvardija.
Ęazys Kaząkauckas.
34) Dom. Baironas,

Šv. JURGIO PARAPIJA, 
v - • *—

35) Kazys Skapars.
26) Viktoras Kuraitis.
Dr-tč Gyvojo RažanČiaus II.
37) Tadas Dočka.

Sv. Petro ir Povilo Dr-tS.v
38) Mikolas A. Ignotas.
39) Edvardas Daujotas.
40) Simas Arbašauckas.

Vytauto Gvardija.
41) Vincas Skaržinckas.
42) Jonas Rukevičius.
43) Jonas Augustaitis.
44) Romanas Dambrauckas.

Šv. Kazimiero parap.
Juozas Sungaila.
45) Pranas Vaičys.
46) Kun. Kau lakia.
Šv. Jurgio Kareiviu Dr-tč.

{redakcija visai ko kito klau
sė: ji klausė, kas yra bendro 
terp Šliupo ir Miluko? Rd.). 
Kunigas Milukas — tai vie
nas iš lietuviškų žmonių 
Amerikoje — kuris ardo dar
bus kitų, rengėsi atlošt ko
medijų ant šešiolikto seimo 
S. L. A. O kas link socija- 
lįstų, jeigu butų galima, tai 
jisai šaukšte vandens prigir
dytų. Pereitų žiemų, pasiva
dinęs kelis airiškus kunigus 
ant Kobins salės, dergė ir 
niekino soči jai istiškų idčjų!Tų 
patį daro ir Šliupas: viešai 
išvadino J. O. Širvydų giva- 
te, J. Lizdeikų ubagu, kitus 
socijalistų partijos sąnarius 
trumparegiais ir tt. Jisai 
pirmutiniui savo straipsniui 
davė užvardinimip. „Reikia 
sugriuvimo”. • Žiūrėk 41 nr. 
,,Vienybės L.” 1905 m. Ji
sai suprato tąsyk, kad su
griaus socijaMstų partijų. Bet 
jis ne įstengė jos- sugriaut 
kaip kun. Milukas S. L. A. 
ne įstengė sugriaut. Tai jau 
jie stovi toj pačioj eilei: kų 
pirmiau tvėrė, vėliau tų patį 
arde.

„Lietuvos” redakcija sako, 
jog naujų komitetų - rinko ne 
Šliupas ir jis jame nė jokios 
rolės ne lošė. Tai dėlko ant 
seimo vien tik Šliupo rezoliu
cija ?buvo tinkama (dėlto 
kad jų daugumas delegatų 
priėmė. Ra.)? Kas kėlė vai
dus, ar ne Šliupas? Kas no
rėjo išvaryt delegatas iš sa
lės, ar ne kunigas Kaulakis? 
Argi ne geda tokiam tautiš
kam seimui išrinkt už prezi
dentų seimo kun. Kaulakį, 
kuris keli metai atgal skerdė 
ne kaltus savo parapijonis su 
pagelba airiškos policijos? 
(Čia jau ne tiek paties seimo 
buvo kaltė, kiek ant seimo 
suvažiavusių delegatų. Rd.).

Aš ir sakau, kad tik tie 
turi tiesų skirt aukas, kurie 
aukauja, o ne tie, kurie pri
ima. Bet aš norėčiau, kad 
„Lietuvos”, redakcija paaiš
kintu visuomenei, kas butų, 
jeigu Dūdas visus skirstyto
jus ignoruotų ir jų aukas 
surinkęs, kelis tūkstančius 
doliarių, laikytų pas savę ki- 
šeniuje, arba siųstų tokiai 
partijai, kokia jam patinka. 
Na ir kaip gi jau jį lietuviš
ka visuomenė galėtų nu
baust? ' Amerikos kapitali
stai eina už carų, jie bijosi 
revoliucijos ne mažiaus už

*)Vlcuomen« niekur Bešaukia ir na ga
li šaukti. Ir čia, kaip matyt, p, Rut- 
kui visuomenę ima prasmėj visų iiatu* 
▼ią, o ją yra apie 4 milijonai. Susiva
žiavimus turi jau Tie tie 4 milijonai žmo
nių užmanyti, bet kas nore iš tą 4 mili
joną; tie gi tik pritaria užmanymui arba 
jį atmeta. Teip padaryta ir su Phila- 
delphios seimu, kurio, turbut,' išėmus 
mėgstančią iš mažą daiktą daryti dide
lius, laikraščių korespondentą, nieks ne 
ne laiko už visuomeniška. Buvo tai tik 
Amerikos lietuvių susivažiavimas su
rengta* be programo, apie ką jau Ir be p. 
Butkaus rašto gana tašyta lietuviškuose 
laikraščiuose. Kviesti europiečius ne 
buvo galima. Kaagi butą kaštus kelio
nes uždengęs, o jie butą juk didesni kur 

•kas iš Europos negu iš Amerikos, o nau
da, ne esant programoj butą ta pati.

47) Stasys Masickas.
48) Antanas Grabauckas.

S. L. A. 10 kp.
49) Teofilius Dūdas.
50) Tarnas Astromskas.
51) Veronika Unikienė.
52) Liudvika Šliūpienė.
53) Ona Rukevičienė.

S. L. R. K. A. 20 kp.
54) Simas Puskepalis.
55) Mateušas Dauknis.

Šv. Juozapo Dr-tč.
56) Augustas Leistrunas.
57) Juozas Gudiškis,
58) Aleksandras Špėra.

Petro Armino Dr-tč.
59) Antanas Juška.
60) Stasys T. Andziulaitis.
61) Kazys Karpus.

L. L. S. kp.
62) J. Butkus.
63) Dr. Jonas Šliupas.

L. S. P. A. 1 kp.
64) Teofilė Andziulaitienė.
65) Antanas .Kvederas.
66) A. Bernotas.
67) Jurgis Lukoševičius.
Giedoriškoji bei Dramatiško

ji Dr-tč.
68) Keistutis Šliupas.
69) Mykolas Miliauckas.
70) Veronika Mankuvienė. 

frankford’ PA.
Dr-tč Lietuvos. t

71) Jonas Klusas.
72) Stasys Kišonas.

MAHANOY CITY, PA.
S. L. A. 31 kp.

73) Juozas Petriką/
- SHENANDOAH, PA.

Dr tč Laisvo Lietuviu.
75) Jurgis Valaitis.
L. S.P. A.28 kp. ir T.M.D. kp.
75) Jonas Kunca.

S. L. A. 23 kp.
76) Vincas Šliakye.
Sunu Lietuvninku Citizens.
77) L. M. Kaziunas.

PITTSBURG, PA. 
Lietuviu Mokslo Dr-tč.

D. L. K. Keistučio.
(Toliau bus).

Atsakymas „Lietuvai”.
‘16 nr. „Lietuvos” aš ra

šiau straipsnį: „Reikaluose 
aukų dalinimo.” Prie to 
„Lietuva” pridėjo tulus 
klausymus, ant kurių duodu 
atsakymų (bet jis neišaiški
na tų klausymų. Rd.). Tik- 
gi man labai akyva žinoti, 
kodėl „Lietuva” stoja klie- 
rikalų pusėje ,(ji nestoja 
niekeno pusėj, kadangi sta
tydama klausymus, neturėjo 
ne progos stoti keno nors pu
sėj. Rd.)? Ar todėl, kad 
jų yra didesnis skaitliui?

Kas link Šliupo, tai nė aš 
ne rašiau, kad priklauso prie 
naujai išrinkto (reikia 
rašyti suprantamai, apmisli- 
jus, kitaip juk rašto 
ne gulima suj/rasti. Rd.) 
C. K. R. Š. Bet jisai, susi-

taręs bu kun. J. Žilinsku, Mikę II. Ir jie tęsias aukas
umu laiku saukė seimų į Phi- 
ladelphių, bet ne visuomene! 
Jeigu lietuviška visuomenė 
sušauktų tautos seimų, tai ja* 
me turėtų dalyvaut ne tik 
amerikiečiai, bet ir europie
čiai*). Su vienu mėnesiu 
laiko sušaukt tokį seimų ne
galima. Laikytų seimų Phi- 
ladelphioj, Pa. 22 d. sausio 
negalima vadint visuomet’S- 
ku jau dėl to, kad jame da
Iyvavotik79 delegatai.Tai iš
pultų, kad ant visuomeniško 
ce’.mo reikėtų šimtų delegatų 
(ne skaitlius sveria, bet pa
kelti ir svarstomi klausymai. 
Rd.) vien iš Amerikos. Aiš
kiai reikėjo parodyt ribinio 
programų, o to programo 
prieš seimų nieks ne garsino. 
Tąsyk visus svarstomi reika
lai apeitų.

„Lietuvos” redakcija klau
sia koks skirtumas yra tarpe 
Dr. Šliupo ir kun. Miluko,

rau išsidalintų, o revoliuci- 
jonieriai ar galėtų (revoliu- 
oijonieriai svetur esati gal ne, 
bet aukautojai, turbut, galėtų 
teip Dūdų, kaip ir kiekvienų 
kitų prisisavinusį viešos nau
dos pinigus nubausti. Rd.). 
Kunigai tai pirma ranka val
džių. Tokių provų užvilks ant 
keliolikos metų ir butų ty
ku. Tad Centrališkas iždi
ninkas R. Š. K. turi ne tik 

“t * atl t -
Kad planetos, bu savo mė

nuliais parėdytu būdu susi
vienija, tų matome ir ant 
planetos Saturno. Planeta 
Saturnas t$ri lįęlis didelius 
lankus; lankai tie susideda 
iš dulkių,’fcr gž.1 miglų, žo
džiu sakant, iš/įnedegų kos- 
miško kūnai » Taigi planeta 
Saturnas ^lenljasi dabar su 
artimiausiubuvusiu mė
nuliu. Dabar jau mėnulio 
nėra, bet tas yra išsisklaidęs 
ant viso planetos kelio, iš kū
no yra pasidaręs lankas arba 
lankai, nes planeta Saturnas 
tari ne vienų, bet kelis dide
lius, storus lankus, arba žie
dus, kurie vėl į plonesnius iš
sidėsto.

Vienok gali ir kitokiu bu
du mėnulis su žemė susivie
nyti: mėnulis gali neišsidė-’ 
stęs, kaip dabar yra, ant že
mės užkristi. Kad tas gali 
įvykti, ir kadi tas begalinėje 
erdmėje įvyksta, tai tų daro- 
dysiu: žiloj-žiloj senovėj, ka
da žemė buvo daug karštesnė, 
žeme turėjo da vienų mėnulį, 
daug mažesnį už dabartinį, 
lyginai kaip Marš kad turi 
du, o kitos planetos ir po 
daugiau. Ant krantų Di
džiojo arba Ramiojo oceano 
yra visur dideli vulkanai; 
vulkanai jungiasi vienas su 
kitu lyg kokiu retčžiu, pa- 
veizdau, ant viso vakarinio 
Amerikos pakraščio yra vie
ni vulkanai, besitraukiu nuo 
šiaurinių Alarikos krantų iki 
Ugninės žemės, arba net iki 
Pietinio žemgalio, kur teipgi 
yra du vulkanai, Erebus ir 
Jerror, priklausą prie to pa
čio vulkanų retežio. Viskas 
tas reiškia, kad kur dabar 
Didysis oceanas, senovėj bu
vo didelis sausžemis, paskui 
šitas sausžemis nugrimzdo, 
atlužo ir toj vietoj pasidarė 
jūrės. Ant perlūžimo yietų, 
ant pjyšių,, paųldarų . vulka
nai, nes ta*, sausžemis gana 
giliai nugrimzdęs. Jeigu gi 
sausžemis pats, be prisidėji
mo kokios-nors išlaukinės kos- 
miškos pa j i ego 3 butų nu
grimzdęs, butų persikeitęs į 
jūres, tai, be abejonės, ne
būtų ant oceno krantų pasi
darę toki dideli kalnai, da
gi vulkanai Kad teip besi
keičiant, nesidaro dideli kal
nai ar vulkanai, tų galime 
patėmyti. Paveizdan, Švedi
jos krantas kaskart kyla 
augštin, laike 10 metų žy
miai jau iškilo, o bet gi ten 
nesidaro vulkanai. Taigi, 
nuslūgimas to didelio žemės 
ploto turėjo staiga įvykti, 
nuo išlaukinės kosmiškos pa- 
jiegos.

Dalykas čia aiškus: ant to 
sausžemio, kur dabar yra Di
dysis oceanas, užkrito antra
sis žemės mėnulis, pramušė 
jos plutų ir per plyšius pra
dėjo veržtis magma. Kran
tai iškilo labai į augštį ir 
ant jų pasidarė didelė dau
gybė vulkaną.. Boto, per 
plyšius pradėjo' veržtis van
duo į žemės vidurius, pradė
jo maišytis su magma, nuo 
ko visokį garai pasidarė, o 
pasekmė to įviso, buvo — be 
galo didelesc.eipįiozijos. Kų 
tokios didėlės eipliozijos ir 
nuolatiniai ^al^nų išsiver
žimai gali- pagimdyti, tai pri
vestu čia nors mažų paveik
slų. Sundcujuuų siaurumo
je (jūrės esančios prie salų 
Java, Sumano? kitų) buvo 
ant vienos salos «gana dide
lis užgesęs^flvullunas, Kra- 
katoa. 20 <3. gegužio, 1883 
metuose, šitas vulkanas pra
dėjo su sykiu veįktl, atidarė 
savo pragariškų gerklę, ir 
išmetė karštus purvus, ak
menis ir pelenus. 27 d. rug- 
piučio to pat meto įvyko gar
sioji expliozija. Mat vanduo 
buvo įsigriebęs į vulkano vi
durius ir pagimdė garus. 
Expliozija buvo teip didelė,

užsistatyt savo turtu kauci
jų, bet turėtų būt žinomas 
žmogus kaipo idealistas, 
stovintis už revoliucijų.*) 

K. Rutkus.

*) Ir toki kartais perkeičia savo nuo
mones ir Iš idealistų pasidaro realistais. 
Vieši pinigai tari būt kaucijoms apsau
goti. Juk žmogų tik tąsyk galima pa
ginti, jeigu jis, turėdamas progą būti 
blogu, vis pasilieka geru, teisingu ir 
idealistu. Yra daug idealus mainančių 
kaip pirštinu žiemos laike.

Red.

.Saule, mėnulis ir 
žvaigždės.

Astronomiškas vaizdelis.
J.Ilgaudas.

Tųsa.
Mėnulis, kaipo sūnūs mu

sų žemės, susideda iš tų pa
čių medegų kų ir musų žemė; 
ant jo nėra ne jokios mede- 
gos, kuri nebūtų ir ant že
mes, o, apskritai imant, visi 
kosmiškl kūnai susideda iš 
vienokių medegų. Kaip jau 
sakyta, mėnulis jau nukar
šęs, pasenęs, atšalęs, jis jau 
savo dienas pergyveno ir da
bar jau, galima sakyti, numi
ręs. Kaip kiekvienas kūnas 
negyvena amžinai, teip ir 
mėnulis negyveno amžinai. 
Pereis šimtai tūkstančių, mi
lijonai metų ir mėnulio jau 
nebus — jis susivienys su že
me.

Jau dabar ant menulio ga
lima pa tėmy t i tulus apsireiš
kimus rodančius,- kad jis tu
rės su žeme susivienyti. Mat 
mėnulio pavidalas ne tikrai 
apvalainis, bet pailgas, ly
giai kaipi kiaušinis, vienas 
galas storesnis, antras plones
nis. Už plonojo galo žemė 
mėnulį laiko. Žemė pasitvė- 
rė mėnulį už vieno šono, ir 
dabar tas šonas jau gana 
ištysęs ir jis, žinoma, 
kaskart labiau tysta, bet ty- 
simas .yra teip mažas, kad 
mes to negalime patėmyti. 
Laikui bėgant, menulis da 
labiau ištys ir nuo jo uode
gos pradės nuplyšinėti ske- 
veldos. Jeigu žemė tuomet 
turės didelę pritraukimo pa- 
jiegų, tai ji tas skeveldas 
prie savęs pritrauks, skevel- 
dos ant žemės nukris. Jeigu 
gi žemė neįstengs skeveldas 
teip pritraukti, kad tos ant 
žemės užkristų, tai jos lėks 
paskui mėnulį, skeveldos 
skries aplink žemę tuo pa
čiu keliu kų ir mėnulis, vie
nok jos,skriesdamos, kaskart 
labiau nuo pačio mėnulio 
ušpakalyj pasiliks. Tokiu 
budu atplyš nuo mėnulio vie
na skevelda po kitai ir išsi
skleis ant jo kelio. Su laiku 
išsiskaldys visas mėnulis į 
tokias skeveldas — į dides
nes ir mažesnes — ir padarys 
čielų lankų, skeveldos išsi
skleis ant viso mėnulio kelio. 
Žemė . tuomet teip išrodys 
kaip planeta Saturnas.

Besidarant iš pačio mėnu
lio lankui, užkris nuolatai 
ant žemės viena-kita skevel
da ir, žinoma, tuomet ant že
mės ne kasžin koks bebus 
gyvenimas. Galbūt, kad tuo
met jau ant žemės gyvūnų ne 
bebus, jie bus išmirę, žemė 
bus per daug atšalus. Bet 
jeigu koks didesnis kūnas, 
kokia didesnė skevelda ant 
žemės užkristų, tai ji galėtų 
žemės plutų pramušti ir žemę 
vėl teip įkaitinti, kad ant 
jos vėl pradčtų gygybė vjsty- 

kad kuone visas kalnas išlė
kė į padanges, o kas liko, tai 
nugrimzdo. Nuo 334 ketvir
tainių kiliometrų salos ploto 
beliko vos 10| kiliometrų; 
kur pirma žemė buvo,ten pa
sidarė gilios jūrės. Vienok 
negana to: nuo expliozijos 
užgimė apie 30 metrų 
augšta vandens banga ir už
liejo visas artymesnes salas, 
nunešė viską nuo salų- ir 
abelnai nuo tos bangos ir 
vulkano išmetu tuomet apie 
40000 žmonių pražuvo. Ban
ga ėjo net penkis kartus ap
link visų žemę, vienok kitur 
nepridirbo ji teip daug :ble- 
dies. Vulkano išmotos užsili
ko ilgų laikų ore ir pagimdė 
visokias meteorologiškas per
mainas. Vulkano išmetu 
buvo teip daug, kad net 12 
kiiiomęfrų apskrityje 20—40 
metrų storio žemės sluogams 
nuo tų išmetu pasidarė.

Jeigu gi jau nuo tokio ma
žo vulkano tokia dideli ex- 
pliozija su baisiomis pasek
mėmis įvyko, tai kokios buvo 
expliozijos įvykusios nuo 
tuametinio žemes perversmo? 
Oras prisipildė vulkanų iš
motomis, pelenais, kas papra
stai prie kiekvieno vulkano 
išsiveržimo atsitinka. Sau
lės spinduliai negalėjo persi- 
griebti iki žemės; oras atšalo, 
dangus tapo perdaug debe
suotas ir ant galo užstojo 
nuolatinis lytus. Kadangi 
oras buvo jau labai atšalęs, 
tai ant žemės pradėjo ledai 
darytis, kurie, einant orui 
kas-kart šaltyn, teipgi kas
kart storėjo. Mat saulės spin
duliai, nepersigriebdami per 
oro sluogsn|, negalėjo spėti 
sniegų sutirpinti ir pasekmė 
to viso buvo — ledų gady
nė.

Tas viskas vienok atsitiko 
žiloj-žiloj senovėj, kada gal 
žmogaus da ant žemės nebu
vo, nes sulyg kai-kurių mok
slinčių išvadžiojimų, ledų ga
dynė buvo nemažiau kaip 
500 tūkstančių metų atgal. 
Vienok aut žemes buvo trys 
didelės ledų gadynės ir dau
gumas mažesnių; nuo pas
kiausios ledų gadyųės perėjo 
vos 15000 metų, ir kad tame 
laike jau žmogus gyveno, tai 
nėra abejonės, nes tą parodo 
Prancūzijos uolose žmogaus 
padaryti išbraižymai.

Bet kaip ten nebūtų, visgi 
ir dabartinis musų žemės mė
nulis kada-nors su žeme su
sivienys, nors gal ne vienas 
100 tūkstančių ar milijonų 
metų pereis. Mėnulis, „ži
burys, valdąs naktį”, iš že
mės kilęs,- vėl į žemę pavirs, 
nepasiliks jis ant „tvirtybės 
dangaus”. Mat nieko gam
toj nėra amžino. Kas iš ko 
pasidarė, ten ir sugrįžta.

Bemąstant apie musų žemės 
mėnulį, reikia da pridurti, 
kad beveik visos musų saulės 
sistemo planetos turi mėnu
lius. Marš turi 2 mėnuliu, 
Jupiter — 5. Saturn—8, Ura
nus’— 4, Neptun — 1. Mė
nulių neturi vien dvi plane
tos — Merkuras ir Venera. 
Tolumos mėnulių nao plane
tų, didumai ir jų vardai skir
stosi šiteip (tolumai ir didu
mai paduoti kiliometrais) že
mė — mėnulis nuo jos 884- 
415 kiliometrų atstu, diamet
ras 3480 kiliometrų. Marš 
— P bobos, 5900 klm., dia
metras 9—10 klm., Deimos 
20200 klm.,diametras 8 klm.; 
Jupiter — I, atstumas nuo 
planetos centro 420000, dia
metras 3814, II.—669000,dia
metras 8413, III.— 1067000, 
diametras 5580,1V. • •1877000, 
diametras 4770; Saturn —Mi 
nas 184000 klm. nuo plane- 
tos,diametras 518,Enceladus- 
236700, diametraa685,  Tethys- 
298000,diametras 990,Dione- 
887700, diametras 940,Rhea- 
528000, diametras 1800, Ti
tanus 1215000, diametras 
2448,Hyperion—1471000,dia- 

metrasSBO, tapetus—3464000, 
diametras 848; Uranus — 
Ariel 194000, Umbriel 271- 
000, Titania 444000, diamet
ras 900, Oberon—593000,dia
metras 900; Neptun turi vie
nų mėnulį, kuris nuo plane
tų yra apie 360000 klm.

(Pabaiga bus).

IŠ VISUR.
| Pasitraukė galutinai nuo 

vietos Maskųlijos ministerių 
perdėtini^ grafas Witte ir ca
ras jo atsisakymų priėmė. 
Gaila, kad jis tų padarė teip 
vėlai. Wittės vietų užima 
Goremikin. Jis nuo 1895— 
1899 metų buvo Maskolijos 
vidaus ministerių. Jis, ma
tyt, ir būdamas vidaus mini- 
steriu, didelės rolės ne lošė, 
kadangi net revoliucijonie- 
riai apie jo ypatų nesirūpino 
labai. Dabar laukia Masko- 
UJoJ dar didesnės reakcijos, 
bet. su tuom ginklu vargiai 
bo galima bus Maskolijos 
žmonis nuraminti.

| Varšavoj, ant Maršalki- 
nęs gatvės, Austrijos konsu
line, baronas Ugron, gavo 
nuo maskoliško kareivio per 
antausį. Konsulius padavė 
skundų jeneral-gubernato- 
riui. 1 d. gegužio ant Varša- 
vos gatvių buvo susirėmimai 
minių su kareiviais. Karei
viai daužė žmonės su karabi
nų kulbėmis ir daug jų su
žeidė.. Tų dieną visi kromai 
buvo uždaryti, aut gatvių ne 
buvo nė karų, nė drožkų; 
neišėjo nė vienas laikraš
ti s.’

| Laikraščiai garsina, buk 
garsus žmogžudys, Maskoli
jos vidaus ministeris Durno- 
vo, teipgi carui padavė savo 
rezignacijų. Gaila, kad jis 
to ne padarė pirma, negu 
ant jo kvailo prisakymo tiek 
žmonių Maskolijoj paskersta. 
Žmogžudžius visur baudžia,ar 
baus kas Durnovų, ant kurio 
prisakymo tukstanč. nekaltų 
žmonių likosi užmuštų? Laik
raščiai mano, jog į naujų mi
nisterijų bus caro paskirti: 
ministerių perdėtiniu — Go- 
remikin; vidaus ministeris — 
Saratovo gubernatorius Sto- 
lypin; iždo ministerių — Ko- 
kovcev; kelių ministerių — 
kunigaištis Galicin; apšvieti
mo ministerių — Kaufman; 
perdėtiniu stačiatikiško si
nodo — kunigaikštis Šerin- 
skyj-Šachmatov; tiesų mi- 
nisteriu — Člepoverov. Vi
si tie ministerijos kandidatai 
yra biurokratai reakcijonie- 
riai.

| Stokholme, Švedijoj, di
namito dirbtuvėse atsitiko 
ezpliozija, kurios keturi dar- 
ninkai likosi užmušti.

| Manitoboj, darbininkų 
stovyklose Cruilagber Camp. 
expliodavo parakas. Explio- 
zijos penki italijonai darbi
ninkai ir vienas negras liko
si užmušti, o 12 tapo sužei
stų. • '

| Pagarsintos jau žinios 
apie išrinkimų 370 durnos at
stovų. Tame skaitliuje yra 
193 demokratai, 52 rando ša
lininkai, 126 neprigulinti nė 
prie jokios partijos. Tame 
yra 190 Kaimiečių ūkininkų, 
95 bajorai. Stačiatikių yra 
315, katalikai 29, liuteronai 
6, žydai 9, mahometonų 11. 
Terp išrinktų—8 ne moka nė 
rašyti, neskaityti.

| Prancūzijoj atsibuvo rin
kimai parlamento pasiunti
nių. Žinios yra apie 411 
pasiuntinių. Rando šalinin
kų išrinko 188, jo priešinin
kų 112, o reikia antra kartu 
rinkti 111. Randas pelnė 18 
naujų šalininkų, o nužudė 
tik 2. t

| Netoli New Haven, An
glijos pakrantėse, garlaivys 
„Bianefield” užbėgo ant lai
vo „Kate Thomas” ir jį pa
skandino. Penki jurininkai 
prigėrė.

| Viatkos kariumenės va
dovas, pulkauninkas Bubėto
je v, likosi ne sugauto vyriškio 
mirtinai sužeistas. .

| Paryžiuj, Vincentes gi
raitėj, expliodave dinamitinė 
bomba, kurios maskolius 
Striga likosi užmuštas, o jo 
sandraugas Sokolov tapo sun
kiai sužeistas.

| Mieste Murcia, Išpanijoj, 
zokristijoj Švento Dominin
ko bažnyčios prabaščius 
Morales nudurė kuni- - 
g% jėzuitų Martineza ir 
pats nusižudė. Kokios prie
žastys tų pagimdė, dar nieks 
nežino.

| Siberijoj, mieste irkucke 
badas, geležinkelis ne atga
bena ne jokių maisto produk
tų, o ant vietos jų teipgi nė
ra.

| Vokietijoj yra* 97254 ki- 
liometrai geležinkelių, taigi 
geležinkeliai tie užima 21 sy
kio tiek, kiek užima žemės 
ekvatorius, taigi ratas aplink 
visų musų žemę.

| Kaip parlamente apreiš
kė Vokietijos socijalistų va
dovas Bebel, maskoliški pa
bėgėliai sudėjo Vokietijos 
bankuose $187500000.

Vokietijos darbdaviai 
prašalino visus darbininkus 
dalyvavusius demonstracijo
se 1 d. gegužio.

| Hamburgo laivų kompa
nijos nutarė prašalinti visus 
dirbančius ant laivų darbi
ninkus, kurie iki 11 d. gegu
žio nesugrįž prie darbo.

| Nataliuj, pietinėj Afri
koj, pulkininkas Mousell tu
rėjo ''smarkų susirėmimų su 
200 sukilusių kafrų. Mūšy 
je kafrų krito 60, anglijonai 
gi turėjo tik 3 sužeistus

NAUJI RASTAI
Numiręs lietuviškas laik

raštis, „Laikas”, išeidinejęs 
tūlų laikų Škotijoj, vėl pra
dėjo išeidinėti, tik dabar .jis 
visai kitoks. Da^ar jį išlei- 
dinėja Šv. Kazimiero parapi
jos draugija, žinoma, po cen
zūra ir priežiūra kunigo Čiu- 
berkio. Tokiose sanlygose, 
suprantama, laikraštis turi > 
būt klerikališkas. Tokiu 
,, Laikas” dabar yra ištikro. 
Išleistojai mano, kad laikraš
tis Škotijos lietuviams turi 
užstoti bažnyčių. Nr. 9, tai
gi pirmame po nauja redak
cija, „L^iko” numeryj telpa: 
ilgas redakcijos atsišauki
mas; „Evangelija pirmos Ve
lykų dienos”, Pamokslas 
kunigo Čiuberkio, kuris ro
do, kad šitas kunigėlis ne
priguli prie gerų pamoksli
ninkų. Toliau eina žinios 
apie lietuviškas dievmaldy- 
stas ir apie kunigo Čiuber
kio geradėjystes, - kiek kam 
davė pinigų. Argi tai nege
rai turėti laikraštį? . Yra 
bent kur pagarsinti labdarin
gus savo darbus! To jau nę 
daro nė teip labai mėgstanti 
rekliamų Amerikos didžtur
čiai. Telpa dar pora žinučių 
iš Lietuvos ir iš kitų kraštų. 
Tai ir viskas. Ir pats laik- ' 
raštis per pusę mažesnis.

Darbininkas. Mė
nesinis darbininkų laikraštis. 
Nr. 6. Šitam numeryj telpa 
straipsniai: Kas mums reikia 
dabar daryti? Kruvinos re
voliucijos ‘dienos. Da apie 
pereitų metų dvaro darbinin-



kų štraikus. Kas darosi mu
sų miestuose ir sodžiuose (ži
nios iš Lietuvos). Naujoji 
valsčių tvarka ir caro valdžių 
siutimas. Lietuvos soči jai- 
demokratų pasikalbėjimas. 
Redakcijos pagarsinimai.

Darbininkų B a 1- 
s a s. Lietuvęs socijal-de- 
mokratų Partijos centro or
ganas. No. 1. Šitame laik
raščio numeryj telpa sekanti 
straipsniai: Lietuvos soci- 
jal-demokratų partijos kon
ferencija. Reakcija ir toles
nis jos pasisekimo bėgis. Re
voliucija Rusijoj. Apie Ru
sijos finansų stovį šiuose me
tuose. Korespondencijos iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kan
kinių kasos atskaita. Prane
šimas L. S. D. P.

ties ne kaip gyvenimo, net 
nuo žmonių kavojausi, nes ti
kėjausi kad viso svieto ligas 
savyje turiu sutraukęs, bet 
kaip perskaitęs apgarsinima, 
Dr. Collins M. I. laikraštyje, 
aprašiau liga kiek pajiegiau 
prašydamas rodos, ir kad 
man atsiuntė iš to Instituto 
Laboratorijos vaistus kuriuos 
vartojau ir pasilikau suvisai 
sveikas. Dabar jau antras 
mėnesis esu visai sveikas ir 
jokio apsireiškimo atsinauji
nimo ligos suvisai nejaučiu, 
už tai už išgydima kaip ir 
kalno nnkasimo nuo manę 
ligos, skaitau už prideryšt^ 
viešai padėkavot tam garsin
gam Institutui. Su guodone 
John Siemilas, 418 So. Srd 
st., Isphemiug, Mich.

Padekavone.
Parapija Apvaizdos Dievo Munczla 

sslrdinga padekavone Bsv. Kryžiau* 
draugystei už paaukavima priduotu mu
mis per Joną Juodintu 910.00 musu pa
rapijos reikalam*. Ui ka visa parapija 
yra didelei dėkinga.

Su guodone Apvaizdos Dievo parapijos 
Komitetas.

Šviesa (Lietuvos 
Bitininkas). No. 4. 
Telpa čia straipsniai: Apie 
bitininkystę. Apie ukinin- 
kystę. Apie sodauninkystę. 
Apie žemdirbiškus padarus. 
Apie pievas. Iš kitokios rū
šies straipsnių šitam numeryj 
telpa vien: Apie tėvynės 
meilę ir du polemiški straips
niai: Dr. Basanavičiaus — 
Iš Lenkiškai lietuviškų prie
tikių ir atsakymas Bitinin
ko kritikui ,,Lietuvos Ūki
ninko.

Draugysčių Reikalai.
Lletavtszkaa Pikuinkas.

8o Chicagę* Busivienyjimo Lietuviu 
Ame. 74 kuopa, turės tavo pikninka, 
nedalioj, 13 d. gegužio, P. Karecko dar
že, 753 123czla ui., West Pullman, III. 
Prasidės 9 vai. ryto. Bus tai pirmas 
pikninkas ežiuose metuose. Bus gera 
muzika ir po ilgos žiemes kiekvienas ga
lės pasilinksminti ant atviro sveiko oro. 
Pelnas isz pikninko eis nandai bu
simo Chicagoje Busivienyjimo seimo. 
Visus .lietuviu* ir lietuvaites szirdingal 
kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Didelis ąpvaikszczioiimas 
Su h. Liet. Am. XXI Seimo!

Chicago, III., nedalioje 27 d. gegužio, 
1906 m. bu* takilminga* apvaik*zczio- 
j.imas, gatvėmis. PrgsĮdėjus nuo South 
Morgan ir 33czios gatvių. Drau
gystes ir Kliubai katrie imsite dalyvuma 
parodoje in Čorpore priesz apvaikszczio- 
jima apie 1 ar 2ra vai. po pietų, susirin
kite in>*ales szitu tautiecziu: L. Ažuko< 
nr. 33CT1 Auburn avė., P Szllakto nr. 3321 
Aubunr avė., J. Ruigio nr. 3301 So. Mor 
gan st., K. Liaudanskio nr. 3117 So.Mor- 
gan st. ir T. Reda vi ožio nr. 942 33rd 
st.. kur katrai bus parankiau*, dėl susi- 
tvarkinimo, o musu marszalkos visom* 
pranesz apie susigrupavima ant gatvių 
ir ant 3iu po pietų visi pradėsim* mar- 
szuotf linkui State Street in South 
Side Turner Hali; ten visiems nu
ėjus prasidės prakalbos, dainos, deklia- 
macijos, muzika ir tt.

Ant minėtos dideles ir gražios sales 
telpa keli tukstanczlai žmonių, todėl 
apart imaneziu dalyvuma draugyseziu, 
kviecziame kuoskaitlinriausiaj visu* lie
tuvius būti ir pripildin 1 ta ruiminga sa
le, kad pribuvus valstijos gubernatorius 
ir miesto majoras galėtu matyti musu 
lietuviu gražu būreli. Pribuvęs kožnus 
buž užganėdintas isz geru kalbėtoju, 
dainininku choru, dideliu ir mažu, gerai 
iszsilavinusiu dekliamatorlu ir puikios 
orchestros kokios dauguma* nėra girdė
jęs, nes grajis lletuviszka* ir kita* kon
certu meliodijas.

Serėdos vakar* 30 d. gegužio aut tos 
paczioi 8143—47 South SideTur- 
uer Hali bus balius, teipgi grajis pui
kiausia orchestra Chicago. Vyrai su

vybėe yra padėjimais, ku~ -mergelėms gale* smagiai pasiszokti Ir 
visi gražiai-iszredytoje saleje pasilinks
minti prie* iszleldlma sveczlu-delegatu.

Rengimo XXI seimo 6. L. A.
Komitetas.

Ar žmonija išnyks?
,,Žmonės išnyktų, — sako 

Walter Scott, — jei jie pasi
liautų vienas kitų gelbėję. 
Pradėjus nuo laiko kada mo
tina tariša galvelę kūdikiui 
iki laiko kada jam koksai 
geradėjas nubraukia rasų 
mirštančiam nuo kaktos, męs 
negalėtume gyvuoti be savi
tarpinės pagelbos. Nė vie
na?, kuria turi galybę dudjti 
pa geibų be nusidėjimo negali 
atsakyti jos.” Prie šito męs 
pridėtume, jog greita pagelba 
yra dviguba pagelba. Męs 
galime matyti tų musų kas
dieniniame gyvenime.
gul kas pradeda jaustis ne
smagiai, paduok jam tuojaus 
Trinerio AmerikoniškųjįElik- 
syrų Karčiojo Vyno. Vienas 
ymis gali pagelbėti jam dau
giau, negu daugybės dakta
rų galėtų pagelbėti vėliąus. 
Nustojimas valgumo, prigim
tos išveizdos, stiprumo-ir gy$

Pajieszkolimal.
Pajieszkau Juozapo Burbos, Kauno 

gub , Telsziu pav., Varnių medines baž- 
nycaioe parap., Drabukszcztu sodos, 4 
metai kaip Amerikoje; turiu pas ji labai 
svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žine adresu:

Alek. Nork* vieži a,
320 Waston su Philad’a, Pa.

Pajlesako darbo vaikinas, mokantis 
kalbeli ir raszyti lietuviszkai, rusiszkai, 
lenkiszkei, elovakiszkai ir pusėtinai an
gliukai. Kam reikalinga* darbininkas 
malones ataiazaukti adresu:

Jurgis Tankus,
1010 Harkemer st. Joliet, III.

Pajieszkau savo brolio Jono Kuntinio. 
Kauno gub., Telsziu pav., Sz.aduvos pa
rėpi joe, Dagiu sodos, apie 15 metu Ame
rikoje, gyveno Chicagoje ir apie 8 me
nesiai iizvažiavo in W*ukegana. 
Ji* pats ar kas kita* teiksi* duoti žine 
adresu:

Juozapas Kuntiois,
3311 Aurburn avė. Chicago, III.

Pajieazkau apsieedlmui mergino* ar 
jaunos naszles su pinigais, norinezio* 
gauti fermeri už vyre. Norinti arezisua 
susiraszyti malone* prisiųsti ir uvo pa- 
veiks.a adresu:

Mat. Eshorait,
Box 15 Stanley, Wi*.

Pajieszkau uvo kaimyno Zigmanto 
Degenio, 3 metai atgal iuvažiavo isz 
Pittzburgo in kaatynes. Ji* yra Kauno 
gub., Panevėžio pap., Remigaloe v oi., 
Vadokliu parapijos, Suodžių kaimo. 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Bimana* Zupke,
2134 Forbes st. Pittsburg, Pa.

Pajieszkau Juozo Linkevlczluko Ru
daminos parap. ir gm , teipgi Jono Juo- 
daieztuko ir Tamosziaus Tam ulevl- 
esiauz, Pilekalnio kaimo, Bartininkų 
parap. ir Jono Juodaicziuko, Paluobių 
kaimo, Panemunes parap., Svetuszino 
gm., apie 15 metu kaip Amerikoje; tu
riu pa* juos labai svarbu reiksią 
Jie patys ar ka* kita* teiksi* duoti žine 
adresu:

Kazimieras Steponaiti*
307 Center at. Carnegie, Pa.

Pajieszkau Petro Szimultuno. gyvenu
sio pirmiau North Hannoveryj, o pas 
kui tavaravusio in Centerapoli, Mass. 
Jie^pat* ar kas kita* teiksis duoti žinia 
adresu:

Praszymas dėl sibartSeutijlmo yra su
dėtas kompaniją ..Ą^rican Reeerve 
Bond” ir „CoUonial Cecurity" isz St. 
Lonis, Mo. K P

Visiems kreditg^amg^leikes, kgd ka* 
apieju reikalus pasirunlntu, Idaht jie 
nors iziek tiek galėtu gauti isz savo inde 
tu pinigu ‘ ’tDti Ja

Komisija yra juaihgruai kolektuotl 
visus inmokeseziu* nuo tu kompanijų, 
teip kad visi kreAitortaiI galėtu stoti isz 
vieno ir būti apeiflkotajg

Ataineszk lavędfnygM ir popietes pa* 
Dantei Beltsco, Advokate, 

kambarys 513 Tebtonic HBldg 171 Wa- 
ihlpgton et, arba

Staii Kodi, jo atilota, kuris, yra pusklj- 
ta* komisijos kaipo ju advokatas.

Kam įsi j*
Ant. Stefanovlcz, 
Dr. A. L. Graiczunas.

<18—V)

Pranešiu savo giminėm* ir pažysta
miems, jog asz su savo sseimina iszlikom 
gyvi nors tik vienuose marszkiniuose 
užbėgom e, bet sveiki. Adresas:

J. V. Proleko,
Gen. Deli very San Frsnclsco, Cll.

Atsissaokinias in delegatu* kuo
pa Sus. Liet. Amen

Žadanti atkeliauti ant seimo Su*. Liet 
Am. Kuopu delegatai kiek ankseziau ir 
Dorinti dalyvauti apvalkizcziojime 27 
d. gegužio, ypacz norinti važiuoti kari*, 
tos*, malones atsiliepti savaite laiko 
ankseziau, idant galima butu parūpinti 
atsakanti skaitliu karietų, kad polam 
nebutu kokiu nesusipratimu. Su guo
done. Užlaikytojas karietų

POVILAS MAŽEIKA,
3315 Auburn av*. Chlcage, III.

(11-V)

Reikalauju 10000 darbininku bei ama
tininku, vedusiu ir nevedusiu žmonių 
prie darbų pabrikuose, ant geležinkeliu, 
akmenyne**, geležies ir anglies kasty- 
nese, kur Dera s t raiko, intakuose, lentų 
pioviaycziose, restauracijose ir viešina
mi tiese Chicagoje ir Vakaiinese valsti
jose; algos nuo 61.75 iki 62.25 ant die
nos; dykai kelione isz Chicago*; 1000 vy
ru reikia prie darbu W^shingtono val
stijoje; a’gos 62 50 iki 64.00 už d'ena; 
darbas miszkuote, piovinyczioee ir pa
brikuose; kelione isz Chicagos 12 Ir 15 
gegužio tik 633.00. Pigus namai ir fer
mos — tiesiog žadate ž4me ten. Ateik 
tuojaui arba raszyk savg kalboj, inde- 
damas už 2c. marke atsakymui. Chica
go* A beinąs Terptautistkas Biuras ad
resas: h.

J. Lucas, Superintcndctas, 
066 Mllwaukee avė. x': Chicago, III.

Te-

riuose Trinerio Amerikoniš
kasis Eliksyras Karčiojo Vy
no yra tikrai reikalingu. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantų Juozapu Trinferį, 
799 So. Ashland avė., Chica
go, III.

Kaip kaina nukasė.
Jeigu kiti išgydyti, dėka- 

veja už išgydymą, tai jau 
mano tikra priderysti, iš
reikšt padėkavonę Dr. E. C. 
Collins Medical Institutui už 
išgydimų ligos, kurių nuo 
manęs kaip sloginantį kalnų 
nukasė, per galybę augšto 
mokslo ir gerų vaistų, ku
riuos man prisiųstus suvarto
jau, nes prieš tai, nė pats ne
tikėjau, kad dar galėsiu gy
vent ir būti teip sveiku kaip 
niekad nesirgęs, ka pats per 
savo išdykumą 
suardžiau, nes 
kankino aštrus 
jose ir rankose, 
nose ir krutinėję, kad labai 1 
sunku kvapų buvo atgaut, 
galvos skaudėjimas kaip k u- » 
jais mušė, abelnas nusilpnė- 1 
jimas ir svaigimas veik iš i 
proto neišvarė, inkstų skau
dėjimas ir gislu, gerkles gerž-

■ dimas kaip .užklijuotas višt- i 
gaidys čirškė ir skaudėjo, 
kaklų vos palenkt galėjau, 
ekrepliavimas, kosėjimas ir 
širdies nusilpnėjimas rodos 
kad paskutinė minuta mano J 
gyvenimo skaitė, tankus šia- 1 
pinimas netik nepriimnuma, ’ 
bet skausmingai, kitus var- i 
ginimus viršijo, teip nuslo-. 
gintas laukiau labiaus smer-

Susirinkimas Sus. Liet. Am.
Chicago, III. Busivienyjimo Lietuviu 

Amerikos 36ta kuopa turės savo mėnesi
ni susirinkimą nedelioje 13 d. gegužio 
1906 m. J. Ruigio saleje po nr. 33 JI So. 
Morgan st., kerte 33czio* ui., tuojau* po 
12 vai. diena.

Bu* daug svarbiu reikalu dėl apsvars
tymo link apvalkszcziojimo 27 d. gegu
žio ir busimo XXI seimo ir tt Todėl 
kiekviena* tanary* būtinai privalo būti 
ant szito susirinkimo. Teipgi norinti 
prisiraszyti prie 8. L. A. meldžiam* 
ateiti ir tapti sąnariais tos garsios ir di
džiausios lietuviu organizacijos 8. L. Ą.

36to* kuopos Komitetas.

8. Arminas,
251 Cinai st. Lavvrence, Mass.

Pajiecakau savo draugo Jono Stanke
vičiaus, Kauno gub, Panevėžio pav., 
Vabalninku parap.., Medinų scd., 6 me
tai kaip Amerikoje, gyveno jis Shenan- 
doah, ta ten tavažiavo In Coal Centre, 
Pa, o isz ten in Himrode, Illinois. 
Jis pat* ar kas kitas teiksi* duoti žinia 
idresu:

Fr. Ridlauski*.
Box 2 >3 We*tville, III.

Pajieszkau apsiveditnui mergino* lie
tuvaites 25 ar 28 metu senumo; esiu 
Kauno gub., dirbu ant maszinos tinka
ma darbe, turiu savo stuba ir 6800.00. 
Jei kuriai malonėtus! atsiliepti, tegul 
raszo adresu:

Chas Laurynaitls, 
Box 218 Piney Fork, Ohio.

(18-V)
Pajieszkau savo vyro JonoKaniaucko; 

24 d. balandžio pribuvau isz Lietuvos ir 
norecziau su juo susieiti; 3 menesiai at
gal jis buvo Penn, Pa.; paeina jis in 
Kauno gub., Raseinių pav.,Burkenu sod. 
J ii pat* ar kas kilis teiksi* duoti žinia 
adresu:

Urszuli* Kaniauckiene, 
Box 8 Loyalhanm, Pa.

(I-VI)
Pajieszkau savo draugo Jono Meiliū

no, K*uqo gub., Panevėžio pav., Cze-' 
koakes paravijos, Dėklu kaimo, pirmiau 
gyveno Anglijoje, paskui rodosi latva- 
žiavo in 
Jis pat* ar 
adresu:

Reikalaujame visokį darbininku, 
prastu ir amatininfcu in vakarines ir pie
tines valstijas, inUHnoie, Indiana, lova, 
Utsh, Alsbama,’jColoffdo, Nebrasco, 
Oregon ir in kits* valstijas; mokestis 
ant dienos 61 75 rtH itOO: rudos kasty- 
neee, leptų piovinyozioe* 626 ant mene
sio su gyvenimu ir valgiu, kelione dykai 
ta Chlcagos; duodame geras isslygas; 
prie akmenų skaldymo 61.75 ant dieno*. 
Teipgi turime gerus darbus ant farm«; 
mokestis 625 ant menesio ir gyvenimas. 
Lietu vii zki s Agentas arti listuviizkos 
szv. Jurgio bažnyczio*.

J. Maizanauckas,
3317 So. 9. Halsted st. Chicago, III.

Reikalinga už pardavinėtoja padori 
jauna lietuvaite; stovi vieta ir gera mo
kesti*.

Arbatos sankrova, 
163—165 Grand st. Brooklyn, N. Y

Darbo ikvalei!
Dabcr laike angliakasiu streiko, kurie 

pavieniai netnrlte darbo pas mane gau
site kasdien darbe ant farmu, plytny- 
cz'.ose ir prie kitokiu darbu. Be baimes 
galite atvažiuoti. Norėdami daslžinoti 
daugiau paraazyklte laisrka indedami už 
2c. marke.

Josepb Rossell
4 Washlngton st., North Boston, Mass.

(5-B) —

Pennsylvanijos valstija.' 
kas kitas teiksis duoti žinia

k ožname dalyke. Degtine ir alų* pui
ku*. ‘Neužmirezkite adreso:

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

KOZMIN8K1 & YONDORF, 
79 Dearborn st.

Mes skoiijame PINIGUS ant turteny- 
blu ir jei tu rengiesi turtenybl pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

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

8266 80, HaJsted Street, CHICAGO, ILL

Tcirai nuraučiau, užsiseiaji-siss tu ■lapt**.

“Liettfvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnieirskis, 144 E.Houston 8t.

So. BOSTON. MASS.
Nlkod. Gsndroli*. 287 3-rd Street

NEWARK, N. J. 
V/AmbrueviMis, 178 Ferry st. 
/ A. Stsnelis, 66 IVest St.

BROOKLYN, N. T.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 131 8. Mainst.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubilee St,

BALTIMORE. MD.
L. Gavslts, 2018 N. Washington st
Jonas Želvis, ' 711 W. Lombard st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd St.

PITTSBŪRG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamood'Sąuare 8.8.
I. M. Maskelinnas, 2137 5rtb Avė.

ELIZA BETH, N. J.
Dom. Bocakus, 211 First st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

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

MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

8PR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

WJLKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st.

WORCE8TER, MASS. 
Ant. Bernote*. 12 Harlem at.

GILBERTON, PA. 
.' J. Ambrazevicziui, Bot 4

Mc KEF.S ROCKS, PA.
Fort. J. Bagocsius, 149 Ohio St.

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

MOUNT CARMEI., PA.
Jonas Banis Box $41

Keliaujanti Agentai. , 
Jur. Kazakevlczia 
Joeeph Petrikis,
8. J. Kasputi* 
Felik. J. Gelmine* 
Stanislova* Valeika*. "

kai! sveikata 
pirmiausiai 

diegliai, ko- 
paskui strė-

Teatras ir Balins.
Nevvark, N. J. Parengė atstovai visu 

draugyseziu ir kuopa. Bus losziamas 
„Amerika Pirtyje”. Komedija trijuose 
atidengimuose, tarpe atidengimu bus 
dainos ir monoliogai. Atsibus subatoj 
19ta d. gegužio, 1906 m. Svetainėje 
Wiesemann’s, 209 
7:30.' Inžanga 25c 
kirtas revolincijos 
kiai užkvleozia

Jonas Jegsla,
701 Riverslde st. W*terbury,Conn.

PajlMzkau ap*lv*dimui merginos ar 
naszles li*tuvaite* nuo 85 iki 45 m*tu 
amžiaus. Esiu 35 metu senumo, turiu 
farma ir pinigu. Artesnėms žinioms 
norinti telksi* kreiptis p*r laisska ad
resu:

J. WITliams, 
Kenora, O n t. Canada.

Ferry st. Pradžia 
ir 35c. Pelnas paa
rei kalama. Nuolan

Komitetai.

/ Pikninkas!
Kenslngton, III. 8zv. Vincento Dr-te 

nedalioj, 13 d. nlo menesio, G ir d nėr 
daria, 123 ui. ir Michlgan are. turės sa
vo pikninka. Prasidės 9 vai. ryto. In- 
ėjimas vyram* 25c; moterims ir mergi
nom* dykai.' yra gražiai intaisy- 
tas su daugybe visokiu žaismių. Muzi
ka grajis kuopuikiausia. Isz Chicago* 
važiuojant reikia važiuoti iki 63 ui., pas
kui taja iki South Perk avė., o nuo ten 
W. Pullman karai nuvesz in vieta. Vi
sus szirdingai prairo atsilankyti.

Komitetas.

Pirmas Didelis Baltas.
Grane! Workr, III. Lietuvos Mylėtoju 

Dr-t* tursa savo pirma bailu subatoj, 12 
d. gegužio, 190d m., Antano Bieliavslrio 
saleje 1411 S. 49th avė., Grand Worska, 
D). Prasidės 7 vakare. Inženga 25c. 
porai. Bus gera'muzika ir daugybe sve- 
cziu. Todėl kv.'ecaiame visus lietuviu*, 
ir lietuvaites atsilankyti.

(U-V)

Box 264
Gera Proga Lietuvaitei.

Pajieszkau sau drauges dėl epai vedi
mo, draugiszkam sugyvlnim*. Asz ne 
perseniai eami atkeliavee isz Europos. 
Mano dvaslszka idėja, yra didelis i prisi- 
riszua prie sočiJalizmo ir jo programo 
mlerlu. Kalbu kelioms kalbom*. Mano 
amatas, eami mechanikas, ant dieno* 
uždirbu 92. S0.

Gali auiszaukti tiktai tokia lietuvaite 
kuri nėr* paskendus perdaug fanatizme 
raligijoe! Kuri inoka skaityt ir rassyt. 
Teisinga, doraus gyvenimo, netingine, 
negirtuokle ir kuri myli skaityt laikrass- 
czlus ir knygas svietiszko* intalpos. Se
nume nuo 18—80 metu, gal atsiszaukt 
ant žemiau* nurodyto adreso. Paskui 
privatisskal susirauydm* laiszkala, ge
riau* sakant galėsime pasimatyt viens 
kita ypatiszkai.

t K. Rudokas, 
100 Davidson st. Loveli, Mas*

* $10.00 Dovanu tam, 
ka* pranesz, kur yra Vincas Savickas, 
Suvalkų gub . 4) pėdu aukirtai, hz-odo 
ant 19 metu amžiaus,gzneka lietuviazkai 
tik; aky* rudos, ūseliai ka lik kalasi, 
plaukai beri, veidas smulkus, siutas juo
da* ir jam perdfdells, brusiota* paisau*. 
Iseejo pirma diena velyku ir itzsinesze 
mano pinigu, laikrodėli ir kitokie daik
tu ant 6300.00. Meldžia praneszti adre-

| su: Vincas Medžius,
1513 8a Front st;

Ka* nori ingyti narna ir rando* nemo
kėti kitam, tegul at*ina pa* mus. Mes 
turim* daugeli namu ir lotu ant parda
vimo, ant geriausiu iszlygu ir mažai pi
nigu inmokejimo.

S. MACK,
212 First at., Ellzabeth, N. J.
102 Ferry si., Neverk, N- J.

Pigiai ant pardaVimo kerpėtu fabri
kas, su maazlnomli^ arkliu ir vežimu. 
Szi fabrike laiko lietuvy* jau 10 metu 
ir daro gera bitai. Savininkas iszva- 
žluoja in kraju lodai parduoda pigiai. 
Ats'izausit* pas .

Joną Palczauski,
1071 W. Madlson st. Chicago, DL 

(U-V)

Pigiai ant pardbvlmo^keptuve; pri*- 
iaatis pardavimo eavin^k0 Biznis 
iszdirbtas nuo aeno; platesnėms žiniom* 
atsissaukti reikia'ždresG:

Augiu* PMgMkis,
208 Midleen ave..n Rookdale, J o! i e t, III.

r i
iOf-uM
4 Mafisinoe Pigiai!
i proga plrUl pigiai Dra-

kuojama Mastine. '1

Driski

kurios iksziolei preke buvo 610 00, dabar 
ja galite pirkti u#....?...............$0.90

Mat mes nupirkome saitu masziou 
1000 ta vienus subankrutyiusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
Esi. Maizino* yra naujutėlės, tik ka 

i fabriko paimto*. •
Kas reikalaujate geros drukuojamos 

massinoe, tai pirkite dabar pakol pigios, 
ne* kaip szi 1000 issmrduosime, tai jau 
kitu taip pigiai negausite-

Kita* reik* pirkti is* fabriko, kur ta* 
kantupja po 610.00.. Taig pirkite d* 
bar pakol pigios yra. .

Gausite ja* po 66.96 paa: - '
A. OL8«V8KI,

M2 66rd vTud Chieago, DL

Philad’a, Pa.

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej, 
Bostone ir Brock.tone.

Betai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand si.
ą. Diriulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotai, 1028 So. 2-nd St., 

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

F. J. Mackevicz, 83 Endioott Su
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
B. E. Oor. Sharp & Oamden str. 

F. Bakutiz, 521 Columbia avė
Brock^on, Mass.

Jonas Pocius, 14 Intervalle st
Pas sziluo* agentu* gausite „Lietuva” 

už 5c. ka* subata.

Knygų Kataliogas.
80 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti ilaitoonla 

eekantiu (raZlu pasakaičių : AtztsveilclnlmM; 
— Varis; —Kai kaltas; — Gatves vaikai; — 
Paparčio Žiedas;— Kitko urna; — SItimŪm;
— Keleivis. Chicago. III. iw.>2, pusi. SS..ISo 

48 Pasako* II gyvenimo lletaviika Velia bei
puilsp . Chfcsgo. m. ISO* n. 8i0> knygots 
telpa keli Įimtai sroSla pasaka: apie raju 
(danga), čyHlu, pekla: apie giltine, mara. 
ketera, apte dvaaes (dalias), velnius, *u vai- 
dlnlmasi ir tt. Pasakos užralytee 4 klote 
kalboje kokioj buvo pasakotos Kauno gub. 
pagal kauatelia keli«. Suvalkų gub. togai 
suvalkiečiu kalba,Prusu Lietuvoje pagal Pru
sa lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzūką kalba w- ------- ------------ .— tegul au-

~gl.8O 
>40.00Apdarytos 

4 14 mano------------- --------------------- .---------
ola). ParaH Droš Vincas Ptelaris. spaudos ------------------- ---- --------- ..— ----- w

venimo sodiečių.
07 Lietuviškos Pasako* Y vairios. Dalis I. Su 

rinko Dr. J. BaaaeaviMu*. Obksago, IIL, ĮSOS 
m. pusi. *80. Čia telpa 141 labai gražiu. juo
kingo ir žingeidžių paseku. Ka* šita knyga 

, Sere*, tam geru ir gražiu pasaka niekada* ne
truks- Pretes neapdarytos............. H OS
Apdaryta.................................. ...............61.00

Šlako Dr. J. Basanavičius, Cblcaao. III. IMS 
•osl. *30. Te< pa čia graliu, žiogeld*iu ir 
htoMac* pasaka, beryjančiu kteknena .kai-

09 Llstuviikoa Pasakos Yvalrios. Dalis m. S* 
rinko D-ras Basanavičius, Cbk-o^o, 111., liKM, 
puti.333. Te Įpučia 30* gražiu ir laLol juokingu

rO Lietuviškos Pasakos Y vairios. Dell* IV. Su
rinko D-r** J. Basanavičius. Cbicago, III. 1KB. 
puti Telpa ii* su labai gražios ir užl-
tetoje ir klausytoja 
Drūtuose Apdaruose

skaitymu; tegul nusiperka šia knygste, o tart* 
k* papasakoti Ir ant kiekviena klausimo mo

vargu iškentėjo. Chicafu,DL lKMpusi.SS.lJOe

Paiki Proga Grant Work*uoBe.

. Banda dykai! Banda dykai!
Gyvenk vienoj ir išrandavok kitą.

Už $2700 iki $3250
J i . . Pirksi vien| iš .

50 Nanjn dviem anksztais namu
Aru WMtarn Eteotrto Ko*p., Sears. Boeboek & Oo., National Mal- 

teabls CasUngsKomp., Wlaalo« Broliu ornamentalisakn geležini! darbą 
ir amerikinio spiraliszku dudu tszdlrblnlu.

20,000 Darbininku Žmonių

$30° įmokesties,
Ltekiays po 632.00 kas maeasls. Imant palaki dranga. Bandos *30 0* 

ant menesio; B ar * kambariais trioba su aaksztu Ir 7 pėdu ponamlu su 
Iszltetais pamatais. Gnoreljos pnszies apdabai; maudykla, szlltas Ir szal- 
tas vanduo. Visokį gatvių pagerinimai intalsytl ir apmokėti.

14 TA ŪC. lr4»-TAAvs.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils 
vcrtžj e.

(Dovydas B. Lymsu, globėjas. V'lllard T. Blook, lazdininkas.)
Męs parduodame juos dabar po $450 

lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $ro kas 
mėnesis.
Penki centai nnvaziaoti in Yidnri miesto.

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietinis ofisas: It-ta ui. ir 48-ta Ava. Atdaras kasdien Ir nedaliomis.
JAS: E. HILDRETH, 

Užveizda. Bavinybes Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS. 
n.

104 Roblnaoftai Kruzlua.1 
saka. Antra peruuelte 
1903 pusL 83............ .

180 Žmogus NeplluCkis. Vert* iižvedižko Nėris 
Chicago. m.. 1800. pusi. 23. Graži apyeakčlč: 
kaip tortingo prekejo tunus apsivedė eu var
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kitas, 
su turtingom, apsivedusius................. lOo

90*

MALDAKNYGES.
Msžai Aukso Altcria*.kataliklsxka maldo kny 

gule. Maldos yra rytmetines, wakannes, prie 
■pavriednes, komunijos, mi.ziu. miazpsru it 
daugybe kitu; mlsziu maldo, su abrozeliaie: 
miszparai giedami lietuwiszkt ir lotiniszki: 
daug totynteaku giesmių giedama prie i.zsta 
tymo 68. Sakrameoto, procesija, pakrapini- 
motrtt. Yra * litanijos: poalmes Bz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido. aktai, ražauczial,

Miera S!ti*S coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezioa.

1801 Mažas Aukso Altorius, pra
stais, drūtais apdarais, auk
sintais kraštais, be apkali- 

' mo....................................... GOc

1809 Mažas Aukso Altorius, 
prastais drūtais, apdarais, auk
sintais kraštais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotomis

, bitelėmis, su kabute..,..7£»c

1803 Mažas Anloo Altorius, 
moroko .kuro, minkštais apda
rais. apvaliais kampais, auk- • 
sinti kraštai, su parašais ir 

kvistk*...................41.90

180-4 Mažu Aukso Altorius, 
franeuziško. gluosnio* tkure- 

Ms apdarais, apvaliais kam
pais, auksinė kvtetka, kryžius 

V kraštai. ......... . ..6100

1800 Mažas Aukso Altorius, ap
dėta baltais atoniaue kaulais, 

aksomo au
kaityto* briau 
sis blėtelčmls, 
itl kraštai....!.61.00

1807 Mažas Aukso Altorius, bsL, 
tęs oeliulloldoa apdarai, kvietkos 
ant vieno šono išklotos sidabru ir

ti kraštai 69.00

1800 Mažas Aukso Altorius, baltos 
celiulioidos apdarai, iškilusios 
kvietkos. su kauline kabute, auk

siniai kraštai................61.00

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele, 

Pavesta Lietuvos Katalikiškai JaunuemėneL
Knygalaemtera*KX3H* Puetep“ 140, .toris K colio.

Jlaiiautia, graiienuia ir tma g tauria 
rnalilakn^įi neUir bainyfioii. MUiot, mif- 
parai ir tuplUatSiot drięjofatalbotą: lotp- 
tiiitai ir ligtuvii&i.‘ Tari Haas reitalingat 
foaldat ir talendbri^į taip taip dideli Imp- 
ga. Balta plona y t ra popiora. Čia yra Jm 
pateittlėliai irprttit:

u No.1901.
-juodi, kteti,adrntl au

dimo apdarai, išrodo kaip 
skuriniai. gražus išspausti 
išmarginimal, lapų kraštai 

,raudonL Prekš....4Oo

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, išrodo lyg 
skuriniai, gražus išspausti 
^marginimai, auksuotas 
kryžutis ant šono, auksuo
ti lapu kraštai. Prekė 5Oc

Nc.1903.
Juodos francuzlfi-oe 

skarelės kieti lygus apda
rai, aukriniai persfoi ant 
fono ir nugaras, lapų kraš
tai begotai raudonai auk
suoti, rundini kampai.

No.1904.
Juodos franeuziškos ly

gios skarelės, minkštai iš
kimšti apdarai, kampai iš
marginti. auksiniai parašai 
ant nugaros ir fono, raudo 
nei begotai auksinti lapų 
kraštai, rundlnl kampai.

Prekė $1.00

Ne.1905.
Baltos skurelču kieti 

drūti spdarai, gražus iš
spausti išmarginimal. a«Lt- 
auotl lapų kraštai. •

Prekė 5Oo

N*.19O6.
Baltos sknrelSs Minkš

tai iškimšti apdarai, per a-

t ant nugaros parašas, 
mksuot 1 lapų kraštai, ruo
žtai kampai. PnkKO0o

Beitos oeluloidos 
žus apdarai, išrodo kaif

taa.eyata, slidi, žvtlguatl;

kvietkelė žaliais ir kV 
įiervų lapeliais, run- 
anpal, lapų kraštai 
.1 auksinti, su viena 
te aut vidurio kabu- 
Prekš.......$1-941

> 994 88-rd«6,



MARJA DOWLATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bzaultu pavvieto.

723 W. 18th Street.
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Telefoną*: CssdbI 7088.
Teiefonuot galina la*4d*kvienoe 

apdakoa* ;

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 ypatiskai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savizagybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsiaeka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais. — .
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atšilau- 
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 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

LINKSMYBE NAMUOSE. I 
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. 
• Gsajyjama maszina arba vargonėliai, su 

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok. 
slo visokius marszus, vahcus, polkas, kad
rilius, giesmes, dainas irt t. Labai naudinga 
dėl giedorią, kliubą, draugysczių, vese- 
lią, vakarinszką ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausis dalykas dėl užbovyiymo sve- 
czių. Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet ją galima 
gauti nuo musų kiek kąs nori po 25 cen

tus ui volelj.Turime 800 viskių gatunką volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarą; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug- 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti/— 

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16* ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko 
už $10.00. •

Degtine! ■yg’.t.SL Slyvine!
H P1TTSBURG, PA.

Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstija* kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu koki-nors kita firma ar degtines 

i®*1 krautuve Amerikoj. *
Mes apmokame visas siuntimo lesias (ka*Mis) in rytus iki 

L New Yorko ir ip vakarus Iki Chicagos ant pirkiniu viršiau* 65.00. 
Jeigu parsieina toliau siunsti, duodame 10 nuonžmti, idanttuomi 

JI pirkėjas panislunsdinlmo lesias galėtu apmokėti.

gB Orderi uoj ant siu nik i te pinigus registruotame laiszke ar-per

|ĮR Money Orderi ant vardo Morris Forst & Co , Cor. Second 
H Avė. & Bmithfleld Bt,, Pittebunc, P*.

Parsisiunsdinkite musu privatiszkajl prekių surasią. Kai- 
IR bame visuose kalbose.

gi Morris Forst di Co.
C0R- SECOND AVĖ. A S8ITHFIEL0 STREET OVklr/Jvr!

Vynas! pittsbubg, pa. lorKoly!

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
Musų Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter druka- 
vojama maszina yra reikalinga 
dėl kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir 
gražiai kaip su masžina už 
$100. Kiekvienas be jokio mok- 
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kalbuose. Maszina yra 
|deta j puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
Ii taros ir ženklai.Tą masziną ga- > 
Įima gauti sekancziuose kalbuo
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis, 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkoniis ir skandinaviszkomis. American 
dmkaupjama maszina yra visur žinoma Itaii—1 ——-  --------- J—-
$10.00, bet mes ant t___ r T——-_______ w____ ________ ____________
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visą pinigą isz 
kalno, tegul prisiunczia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiąsime ta vorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Ta vorą galime prisiųsti | 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius ta voru s, kokius kas tiktai nori ir pigiaus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gražj kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoms 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerą agentą.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT7 6. 
218 FULTON STREET NEW YORK CITY. U. S. A

na yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po | 
trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti į | ii

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Htlsted ulycifa. t

Gyvenimas viriui Aptieko*.
CHICAGO, - ItL.

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

JOHN’S ELIXIR
Užgydo visas skilvio ligas, n-gromuliavima, 
negalėj ima valgyti, skaodejlma kratines duo- 
biukete ir szonuose. atsirūgima vėjo ir negar
džia skystimu, gurgima ir Užpūtima viduriu, 
ėdimą temos, Jautimą lyg guzą arba kamuoly 
gerbtoje ir oegalejima Jo nuryti, suspaudimą 
szirdies, gumba, vėmimą rytmety! ir atsikosė
jimą t Irsiu skrepliu, kartais labai pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausme viduriuose, 
tryda, apsivelusy. istakyjusy ir skaudama lie
žuvy, bėgimą kraujo iss dantų smegenų, sllp- 
buma viso kūno ir plaucziu, szirdies plakime, 
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalime 
ar pageitouavima veido, svaigime ir skaudė
jime galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa- 
Vinaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena iss viražui paminėtu ženklu, tai tuojaus 
ontoriuok John’s Blivir geriause gyduole nuo 
skilvio ilgu. Gaunam su virsi *00 padekavoniu 
ant nedėlios. Preke 91.00 už butely, 6 buteliai 
už S5.U0. Viduriai turi isssiliuosuoli mažiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
jie yra uesveikL Naudok John’s Liver Pilis, 
nuo viuuriu užkietėjimo, tiktai 25c už skry
nele. elndek pinigus in gromata ir adresuok* 

JOHM’S SUPPLY HOUSE CHICAGOJLL

j Naaiantal lurastos ■•dlcincs: Nsajais- 
■usu vaisiai yra pasekmlngiauai, gydo daugybe 
Uge. Plaukus tikrai ataugina, slinkime, pleia- 
naas, papucrkua ir dangei kitu Ilgu su naujas 
Siu beda Bedikai gydymas, paraszykite pas

Pro i. J. M. Brands*
Ne w York ABrooklyn, U. B. A,

Nerviszki Vyrai.
Vyrams r.ikataujantisma pagalbos prlslunslu 

kopija garaaMS racapto dykai. Ne O.O.O. 
ne apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Pcrikaityttte »zia patarga 
ATSARGIAI.

Šri pasarga yra vyrams sugriautos nervisa- 
koa sistemos, kurte per save Jaunystes klaidas Ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
baade patentuotus sws vingu* vaistu, elektriss- 
kus diržus, ••specialistus" ir kitus netikusius be 
vertes gydymu*. Nuo diržu aepegysite, o a uolė
tai vartodami vaistu- sunaikysite pilvo žlabcsio- 
Jima, užnuodiasite visa sistema ir padarysite 
savo Mga neiszgydoma.

Daug metu asa kės tolau savo Jaunystes klai
das, nervink urna, ■aktinius tekėjimus, skoka 
vyrisaksmo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gėdingumą, stresu ekaudeilms. visa- 
tiny nustiptas ir tt. kaip peiksiąs pirkau ir var
tojau visokias pateoSeotas gyduoles Ir visko ka 
tik Isaglrdeo. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti In Eropa pagalbos jlesttoU pas ganu daktare, 
kurs mane ir isagyde. ,

taigi rausykite man saiandien, o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus dykai 
teojsus. Siy pęslu liti m s asa galiu atlikti be Jo
kiu Jutas kasatu. Adresuokite: g

C. Bentson, P. H. box 655, Chlcago, III.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj Ui atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO
844 South šute St Chieago, IU.

Ineiimaa Dykai
Patemyk stebuklu* Osteologijos 
r „ Fiziologijos

„ „ Neurologijos
,, ,, Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
lopszio iki grabui.

Mlliinifzkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuofi ryto iki tt vidnrnakczlo. 

Papraazyk dažiaretojo prie dera lietuvisikos 
Knygos visai dykai! AUissaakitsaladien.
844 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILU

AR LINKSMA TAVO N AM UOSI A?
Edison'o Fhonograph'ai palinksmina kiekvisnj, geny 
ir jauny girdint kaip puikiai visokiaasnelodija* grajl- 
na, dainas dainuoja, dekliamacijas kalba, ir ky pats 
nori įdainuoji arba įkalbi, o Pbenofragfc’M žodis į žodį 
išduoda tuom patim balsu.

Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak
tiškiausia mašina garsaus išradėjo 
Thontas A.Editon'o. Kataliogy Phono- 
graphų ir Recordij prisfančiu kožnam 
dykai. Reoordi}lurial4 kalbų, tarp 

ir lietuviškų. .Reikalaudami kata- 
pridtkite marky prisiuntimui.
M. J. Damijonaitis

3108 S. Halstei St.,3 Chicago, Dl.
PASARGA. Teip-gl si parduodu islkrodlliu*, armonikas, ir k litai u s tąsomis. Lietuvižkaa

KaTALiooaa kulnam dykai, kuria prisius saro adresu ir už porj centą murtty dėl palto kaitų.

Abi 17 Akmena
L&ikroddte

PateDtDotaa regulia
torius, susukta užsuks-
rišiku ar moterį) 
19 K Baksnotas, di 
"Huntlag*’ iuk

taattua it pasiimk laikrod.Įy, Jei ne, namoknk 
m vi-noonato. Aunlnk. kad už toki pat iaikro. 
lelykitsr mokėsi 939.00, Prie la krodello dar 
znoedsaa 14K auksinta Ubui gražu lenciugely 
■a kompasą dykai.

Tikrai gerai laika rodo 
Vre vteur vartolairiaa 
Ktežlnkeilo (.rmi,

geei.usl.1 talka 
laikanti*; gvarsuy 
tuotaa ant 25 metu. 
Siy laikrodėly pasius. 

stata C. O. D. ant kiekvieno adreso, ga aaveiyj> 
-ntt tovegaamlnuou. Jelga bas toks kaip rasto- 
-ne, nžaimokek n presai 60.7* ir atv«s,mo

Ršcelstor Watch Co..
MM) Ontral Bank IHriff,Chlcago.

i*z Havanoe, o is»igenu gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Tau 
ilgiau *u tamlsta kalbėti negaliu. Lik 
veika* turiu akubintl*. Prie to ji* turi 
puikia salą dėl veseliu ir mitingu ir pa- 
klauso kiekvieno, o ypao* už tlumooaia 
susikalbėti angliukai. Ateikite pa* ma
ne, o uz Jum pntarnnuBiu ui dyka viao 
kiuoee reikaluose ir pievose. Atvažiavę 
1m kitu miestu galite gauti pa* mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakfs,
8321 Anburn *v., Cbicagfo, f 11.

(Tarpe 83-loe ui. ir 33-io Pi.) 
Telephona* Yards 6012.SKUTAMOI MASZINA 

I 
Szvelnej 

skuta, nie 
kad flti- 
sipjcusi, 
storaj pa 
sidabru o • 
ta, ueru 
dtje, su 8

exra gelasztems, su kozna-ga Ii 
skustis kelis kaltus be gelandimo, 
o acziupuaes mias pigej apmaj 
nom au nauju.

Jos preke $5 mes ant niekurio 
lajko prisiusim kozoam tik uz 
Ii.50. Įpakuota gražioj^aksomo 
dėžutėj adresuokit

International Supply Houae, 
1419 Oragon Ava. 

CLEVELAND, OH1O

Tikėk Geroms Gyduolėm*.
Gyduoles nuo rpuogu, pilnai iuaydan- 

czioa, tik už 62.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, rett.gal- 

va pilna pleiskanų, Ui vartok musu gy
duole*, o tikrai busi užganėdinus; preke 
lik 62.00.

Jei tikrai reikalauji pagelboa, nelauk 
toliau, vartok ja* dabar, ne* toliau* ja 
preke bu* triguba. Norinti* auakyma 
gauti *u rodą, Uprislunozia 10c. stempo- 
mi*. Nno musu metodo* tukstaneliai 
puigelbejo. Paraižyk aiszklai ka nori.

Koenlgsberg Specialiste, 
Bcx 103, No. South Eight Btroet, Wiiiiaiaabarg 

Brooklys, N. Y.

Tiktai $5.85
A t pirkome ka tik už gry

nus pinigus visa laikrodėliu 
dirbtuves sankrova litu laik
rodėliu už labai pigia kaina 
įpreke]. Paprastai parduo- 
dami po *15.00. bet mes Juos 
parduodame už *5 85. Tik
rai aukauotas su „Hun- 
tlng" viduriai*, gražiai gra
viruotas. Užtikrintas ant 
25 metu [užllkriulmas in

lukitus inspaustas] ant 11 akmens. Gerai laika 
rodą*. ypatiŲnal gera* obįkžimkblių Ta*N<xa ir 
tt. Šiitas laikrodėlius prislunslme savYležom*, 
aplaike (6.86. ar ei presu su tąžymejimn, kkd ga
lite ant eipreso laikrodėli apžiūrėti ir tada (6.86 ir 
expresoie*M užmokėti. GBntavMa rnoaa moty Ji 
MIH LAKBODBLIO AKT VISO AMŽtACK Pataiyk 
adresa ilr rarda aiikial.

L. D. FRKIGHTKR ACo. 
19* E. Wa*bington sK, CHICAGO, ILL.

F.PBradchulis
Attornej ud Ceaosder it Lai. 
Ciumter of Connirci Bldg. Reom 70i 
8. E. Corner LaSalle A Waahington etai 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Maln 8642.

VVienlntelt* Hetuvvy* advvokataa, baigė* 
mok»l| juriapradenciloeosion Amerikoj 
Weda provra* kaip clvilieakas teip.ir 
krlminaliKka* vriauoee suduota.
Be*. 8112 B.H*lsted*rti 81 mo *

Tel.Yarda 6046

D*b*r yr* L*ika* Pirkti Geru* 
. ir Pini (M Lotus.

Ant Auburn avė., prieazai 8zv. Jurgio 
Bažuyczla, terp N ir 18 ui. Yra ozia 11 
lotu pritašai bažnycsia ant Auburn avė , 
taip gražioje vietoj* ir prie placzioa uly- 
sioe, kad geriau rišama mieste negali 

ma rasti. Ant Abuns avė. dabar deda 
cementiniu* azalitaktna ir inveda van
deni in kiekviena lota, teip kad pirku
siam lota jokiu iazkaeaoziu daugiau nė
ra. Lotu preke* 6500 ir augssosiau. 
Kas norite gauti pigiai geroje vietoje 
lota, pasiskubinkite, nea tiktai 12 lotu 
yra ant pardavimo. Juoa netrukus žmo
nes tsspirk* ir paskui bu* jau per vėlu. 
Pirkite tuojau**** Atasuukti reikia pa* 
A. Ol*xevski, 934.83 *|ą arba pa* Feli* 
J. Wengierakl, 8137 SJMorgan st.

Farmofi Ir 4*rbal.
New Yorko vahtijosdietuviszka kolio- 

nija da turi kelta darni m t farmu ant 
pardavimo, kai-kųriu prekes ežia inde- 
dame: 40 akru fasma uM800,99 akru fer
ma už 61000. 19Mkni 4h r m a nž 61650, 
133 akru farina u>6l70fi ir kito*. Visos 
tos fermos di trinbonrta, reikalingomis 
ūkininkui. Partadnoda ant lengvu iaz- 
mckeacziu. DeK-artemiu informacijų 
raszykite pa* cztonykesozius lietuvi**- 
kus fermeriu* indedami už 2c marke at
sakymui.

Geo«leok> Co.
Poolville, N. Y.

CHAS JURKUS.
1404 52nd *v#.. GRAIšT WORKS,lLL. 

Pirmos KUmos 8*liun*s ir
OffiM* cundimui darbo ir rodą davimui. 
Am pampinu darba kožnam lietuviui 
pas mane atalasaukušiam ir visame rodą 
duodu dykai.

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraitis skiriama* Lietuvos darbo 

žmonėms, eina ii Viniaos kas savaite.
DMSmli: ŠH x ii ediį »o pusią. Aazerikojant 

metą ge.0O. Km* rupi Uetav* ir žinoti km 
dabar tenai* dedatk tai už*tvatykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teiiingoe iinioa 11 viaoa 
Lietuvoa ir kitą kraltą svieto. Ka*noretą užrašy
ti d«l tavo draugą T(vjm*j gyvanaalią, metą pre- 
M H.7M Amartlro vimmnmum. dkl pametimo 7 ot
Agentas: M. J. Dteaijoftaitio, f 

•KO* fik Salsted M. Chiomso, 1U.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs 
stantis, nespakainas ir išerzinantis?

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo* 
dus paakins, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemota* 
liškus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių 
Užakimą Varpos? '

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.

ReiBzyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*
Ofllrn atidarytas kofaq dtaną *uo 10 ryto Iki 4 *• pietą Ir vii 
**• 6 Iki 7 vakar*. NedMion Ir šventodisnoiu nuo 10 Iki 12.

Chlcago IVIedical Clitilc, 
344 S. State Street, arti Harrison d., . CHICAGO, ILL.

Szaltims Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligoš 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 ir būna linksmas ant visados.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu 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 ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

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 Instituto daktarų,kurių niekur 
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

uzrydytM nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
trT^umatiBmobei tos matyt iš daugybės padėkavonių
durinraV11©** ^ur'°® tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jou. zabukevieze stitutuijpagal prašymą dekavojanČių, kaipo pavyzdį, 
boi so, paduudame čion kelias:

I*sffydyta nao 
sunkio* moteri 
rako* TidurineB 
lifi^O*.
M. Vidicsiene 

We*twood.
N. Y.

GarblnjrM Profesoriau;
Teikis priimti nuo many*, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už l(gjrdymą mangs nuo uerogu- 
liarilkos mėnesinės, varginusio* mane per 6 
metus; kankine mane didelis ptosta-u, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurią '.-ują. skau
dėjimas galvos Ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mane Laikino. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokią daktaru ir 
suvartojau daug visokią alleją bei vyną, bet 
veltai ir tik kada aproSiau savo ligą Jums tuo
jau nuo prisiųstą Jąsą vaistą pasveikau ir to
liau visai iSgiiau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tomistai Širdingą padėkavong

T. Vyslocklenė.
76 Saratoga St, Cuhoes, N. Y.

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma Slrdžia praneiu Tomistai, kad 

estu visai s velkas ir liuesas nuo reumatizmo 
skausmą ir diegUą pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad voa paSJau; perleidau daug daktarą vadi
nusią save specialistais, bet via be naudos, kol 
nedasteirdau apie Jąsą garsąjį Institute, per 
kurj pilnai atgriebiau savosveikate ą* ka e- 
siu dšklagas i* lirdtes Dm i E. C. CoUlns. ve
lydamas pas J{ kreiptis visiems saro tautie
čiams. ligydytasis,

Augustas Bokėa. x
lėto Hudson St., Alleghe^City, Pa.

Mielas Profesoriau:
. Pranešiu TamistaLJog estu pasveikus 1* li

gos, ano kurtos maus gydėte — perteukaus 
Slopinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nubėgimo sėmens. nemigo*. uetviSkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno ausilpnėliroo 
kaip yra apnSyta Jąsą knygoje ant pusi. 96 
Vadovas Į Sveikatą. Jąsą speeialiSki veistai 
mane galutinai iSgvdė ir dabur džiaugiuosi H 
savo laimingo ėeimyniSko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Šitą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir Jie galėtu atgriebti sero 
sveikatą ir bąti laimingais.

Fr. Mandlnas,
Box33S, t Mystic. n rt.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.; Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, 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 sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; 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 nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojau^ į šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o 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, Medlcal Institute, 1401, 34.th St, Nei York City, H. Y.iMHfriR
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