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; POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Atsigriebė jau nuo pase

kmių mestos bombos garsus 
Maskolijos ministerių perdė- 
tinis Stolypin ir pradėjo sa
viškai darbuotis. Jis dauge- 
lyj vietų pailgino ant čielų 
metų karės stovi, bet niekur 
jo nepanaikino.

Visuose didesniuose mie
stuose, žinoma su pritarimu 
ir ant paliepimo Stolypino 
policija darė ir daro dar kra
tas po namus; ir nors papra
stai nepasiseka nieko svar
baus užtikti, areštuoja dau
gybę žmonių. Laikraščiams 
uždrausta rašyti kų nors mi- 
nisterių perdėtiniui nepatin
kančio. Nors reakcija vi
siems į akis puola, bet Stoly
pin, pasikalbėjimuose su sve
timų laikraščių koresponden
tais, stengiasi įkalbėti, kad 
jis nemislyja griebtiesi nė 
keršto, nė reakcijos. Nors 
jis savo darbuose jau pralen
kė garsų savo laike, bombos 
sudraskytų vidaus dalykų 
ministerį Plehwe, jis svetimų 
laikraščių korespondentams 
stengiasi įkalbėti, jog net pa
sielgime su anarchistais jis 
nemokės jielns tuom pačiu, 
bet baus juos tėviškai. Tur
būt išsiųsdamas čielus pul
kus neištikimų, gal visai ne
kaltų žmonių į Siberiją ar į 
Archangelsko gubernijų, 
kimšdamas į kalėjimus, o jau 
tuos, - kurie ištikro kokiu 
nors budu prasižengė, — ant 
kartuvių? Tai mat, sulyg 
Stolypino nuomonės, yra tai 
tėviškas baudimas maži} vai
kų! Tai kasgi, sulyg tos'pa- 
čios nuomonės, vadinasi žiau
rumu? Turbut prasmės to 
žodžio caro ministeris visai 
nesupranta?

Nepereina beveik tos die- 
"nos, kad nesušaūdytų arba 

nepakartų po kelis ar kelias 
dešimtis kareivių dalyvavu- 
siifkareivių sukilimuose.

Kad kareivių ir žmonių 
sukilimai dėlto neišdils, abe
jonės nėra, kadangi daugelis 
svarbių priežasčių juos palai
kys, o randas- neįstengia ir, 
turbut, nė neįstengs jas pra
šalinti. Vietoj stengtiesi 
prašalinti priežastis žmonių 
sukilimų, randas griebiasi 
visai ko kito: jis visokiais 
tamsiais darbais, intrigoms 
stengiasi maišatį palaikyti, 
drumsti vandenį, kadangi to
kiame greičiau galima žuvis į 
biurokratijos tinklų suvary
ti. Tame jam padeda dykai, 
ar gal už pinigus, visokį 
niekšai ir tikri, ar netikri re
akcijos pasekėjai ir fanati
kai. Tame nieko įstabaus 
nėra, kadangi nauji idealai 
neišnaikina urnai senųjų, ne
tikę šeniejie, nors jie butų 
niekiausi, nyksta labai pa
lengva, ypač jeigu prie se
nųjų pritaikytos ir tiesos tu
rinčios neva daboti tvarkų, 
teipgi dora, net Dievo garbė 
ir jo prisakymai. Maskoli- 
joj per amžių eiles garbina
mas buvo carų despotizmas 
ir biurokratijos valdžia, prieš 
tų koalicijų žmonės nė lupų 
negalėjo atidaryti, nes tų 
jiems draudė ir viešpatau
janti dora ir tikėjimas ir tie
sos su rujoms policijos ir 
žandarų. Neįstabu, jeigu su 
pagelba tokių įnagių per am
žių eiles palaikomi idealai 
galėjo kokių, kad ir mažų 
sau jalą fanatiškų pasekėjų

išdirbti ir apart nedorų biu
rokratų, ypač kad fanatikai 
paprastai neprotauja, jiė tiki 
vien tam, kų kiti jiems įkal
ba, savo nuomonių neturi. 
Toki fanatikai buvo ir yra 
visur, jie, be abejonės, yra 
ir Maskolijoj. Tuos tai fa
natiškus pasekėjus senų ide
alų dabar ir sunaudoja caro 
valdžia .savo tamsiems mie- 
riams; prie tų prisideda dar 
tūlas skaitlius tokių, ku
riems po sparnu senosios val
džios buvo gerai, kurie po jos 
globa turėjo gerus laikus, ge
resnius negu kur nors kitur. 

- Tie fanatikai ir nedorėliai 
šiądien dar bando tarnauti 
randui Ir remia jie jo mie- 
rius, nors daugumas, be abe
jonės, visai nežino, kur ran
das veda visų Maskolijų. Su 
tų fanatikų pagelba randui 
pasisekė parengti pietinėj 
Maskolijoj ir Baltstogėj žydų 
skerdynes. Jam teipgi pasi
sekė supiudyti armėnus ir to
torius ant Kaukazo. Iš tų 
fanatikų ir visokių niekšų 
rando organizuojamos ,, juo
dosios šimtinės”, kurias iaip 
kur pasiseka randui siųsti 
ant inteligentijos ir visų pro
taujančių žmonių. Ten vie
nok, kur griūva sena tvarka, 
su tokiais pagelbiuinkais 
randas nieko gero, pasto
vaus sutverti negali. Kur 
griūva seni idealai, ten griū
va paprastai ir prie jų pritai
kyta senoji tvarka. Jeigu 
randas nesinaudotų iš ginkit 
kariumenės ir kariškų sudi 
siunčiančių aut kartuvių pul
kus neištikimų, prieš jo tar
nus nereiktų revoliucijonie- 
riams nė bombų, sena neti
kusi, nieko gero žmonėms 
duoti negalinti tvarka pati 
išnyktų, atiduotų vietų nau
jai. Jeigu randas prieš tei
sybės, geresnės tvarkos rei
kalaujančius žmones, vartoja 
karabinus, kulkasvaidžius, 
tai ir tiems nieko daugiau 
nelieka, kaip griebtiesi atsa
kančio ginklo — bombų, re
volverių ir peilių. Revoliu- 
cijonieriai vienok žudo tik 
niekiausius rando tarnus, la
biausiai skriaudžiančius,žmo
nes ir jų šnipus, randas gi 
žudo kaltus ir nekaltus, skir
tumo nedaro: skaitlių -rero- 
liucijonierių nužudytų rando 
tarnų reikia skaityti šiihtais, 
daugiausiai pavieniais tūk
stančiais, už tai rando netei. 
sybių aukas, drauge su išgui
tais iš gimtinio krašto ir sė
dinčiais kalėjimuose, reikia 
skaityti Šimtais tūkstančių. 
Antai vien Maskvoj nuo ca
ro kareivių kulkų žuvo su 
viršum 20000 žmonių. Toks 
darbas šaukiasi atmonyjimo 
ir už nedorus darbus revoliu- 
cijonieriai rando tarnams at- 
monyja bomboms ir revolve
rių kulkoms. Jeigu čia rei
kia kam susiprasti ir liautie i 
si nedoros naminės karės, tai 
tų privalo daryti randas, o 1 
tąsyk nusiramys žmonės, už
stos gerovė, išnyks maištai i 
lygiai kariumenės, kaip ir 
žmonių. Senoji, netikusi, i 
teip ilgai skriaudusi žmones 
tvarka nesiduoda ilgiau pa
laikyti, kadangi ji nieko ge
ro duoti neįstengia, o to gero 1 
labai reikia nuraminimui 1 
žmonių. Svarbių reikalų 1 
begalo yra daug, jų įvykdyti J 
negalima vienais viliojimais 
ir neišpildomais pažadėji- i 
mais. Reikia darbų, o ne i 
viliojimų, o tų darbų Stoly
pino viliojimuose ir melagy- i
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stėse nematyt, nors jų labai 
reikia, reikia kad jis bent 
nestabdytų doresniųjų darbų, 
bet jis nė to nedarot Jei
gu randas nieko žmonių la
bui nedaro, bet vien juos 
pančioja, tai jo vietų turi už
imti kiti, doresni už jį.

2 d. rugsėjo Maskvoj susi
rinko delegatai žemiškų į- 
staigų 22 gubernijų apkalbė
ti, kaip gelbėti badą kenčian
čius gyventojus, kadangi 
randas, imantis net privati- 
škų šelpėjų aukas, apie ba
dų kenčiančius nesirūpiną, 
priešingai, net * privatišku 
aukautojų sudėti iš geros va
lios pinigai paskęsta caro 
urėduinkų kišeniuose. Su
sirinkę, terp kurių buvo ir 
rando šalininkai, kaip antai: 
kunigaikštis Lvov ir Šipov* 
išreiškė nuomonę, jog reikia, 
kad sušelpiami ba d uolių ran
das paskirtų mažiausiai 75 
milijonus rublių. Badas ir 
tai baisus, pasiekė gyvento
jus 7 gubernijų; jis vienok 
vėliau pasieks ir daugiau 
žmonių, išsiplatys ir aut kiti 
gubernijų. Kadangi randas 
nuo žmonių ėmė vien pini
gus, kurie skendo caro tarni 
kišeniuj, tai žmonių labui 
nieko neliko. Dabar todė 
jis nė baduolių sušelpti ne- 
gal, nėra iš kur imti pinigus: 
Maskolijoj didžturčiai perkė
lė pinigus į užrubežių ban
kus, o užrubežiai nė ant di
džiausių palukenų caro ran
dui daugiau skolinti nenori, 
kadangi jam neužsitiki, kaip 
nusibankrutinusiam vertel-

traktato, . padaryto Port- 
smouthe, japoniečiai turi rie
šą tą daryti, maskoliai nė 
žvejonės, nė medžionės negali 
stabdyti.
. Dėl padaryto Pbrtsmouthe 
traktato užgįmė .dabar gana 
svarbus nesutikimai terp Ja
ponijos ir Amepkėn ir kitų 
vedančių prekystą Maudžuri
joj kraštų. ' Japonija pasiža
dėjo nestabdyti ypariškais 
muitais prekystes kitų kra
štų Mandžurijoj, dabar nesi
skubina tą pažiadėjimą pildy
ti. Ant* protesto Amerikos 
rando, Japonijh ♦ atsakė, kad 
ji noriai visiems kraštams 
pripažys po tos Įtekme ėsan-. 
čioj Mandžurij^š.^alyj lygias 
tiesas prekystes reikaluose, 
jeigu tik. tą patį padarys 
Maskolija šiaurinėj Mandžu
rijoj; Maskolija tfauek nesi
skubina pildyti savo pažadė
jimų, todėl tą daryti ir Japo
nija nelaiko savo pareiga. 
Gal Amerika pakels protestą 
ir prieš Maakolijos neatsa
kantį sutarimui pasielgimą.

iš lieto™.

eteri jos komisija apie Rusi
jos kariumenės būvio page
rinimų išsitarė, kad oftale
riams 1 iuosame nuo pareigų 
pildymo laike galima leisti 
dėvėti ir civiliškus rubus. 
Kareivių šioji palengvenybė 
nepaliečia. Užtai kareiviai 
kasmetą busią paleidžiami 
mėnesiui laiko namon. Jei
gu kurį metą kareivių negali
ma bus paleisti, tai kitą me
tą jie busią paleisti jau 2 mė
nesiams laiko.

„V. 2.”

d.

i
Iš Vilakm&

Vilniaus miaite unp 29 
liepos, iki fili ragpiučio,
tiek ^žmonių sirgo limpan
čioj ligoms: šUtine širgo 4, 
pilvo šiltine 8, paprastais 
raupais 8, skarlatina 10, dif
teritu 6, cho^er#a ir 
krdvinąja 4, o' 
gu.

jo arčiau ir išvydo du karei
viu ir tris prašaliečius. Ofi
cierius paklausė: „kam čia 
susirinkote?” Tuomet vie
nas prašaliečių mėgino iš už
pakalio Oficierių nutverti, 
bet oficierius sudavė jam ka
laviju. Po to visi trys ėmė 
bėgtj.

Metas XV

paskutiniai^ metais maudė
si.... 
išbūti 
kraujo, 
teismo
debesys jau rengias.... 
beužilgio ir perkūnija 
dundės.

Ji valandos negali 
be žmonių nekalto 

Bet jau artinas 
valanda. juodi 

Ne- 
su-

Tuom tarpu politiškos už- 
mušystos siekia vis daugiau 
svarbių caro tarnų. Pereitų 
sanvaitę Varšavoj likosi nu
žudytas vienas iš svarbesnių 
caro tarnų, jenerolas Lelar- 
skyj. Laidojant kūną ant 
stačiatikių kapinių, bemažo 
neužgimė tikras mušis minių 
su caro kareiviais. Žinoma, 
Varšavoj butų užgimę baisus 
kraujo praliejimai, kurie bu
tų atsiliepę ant visos Lenki
jos, o gal ant visos Maskoli
jos, kadangi su caro val
džioms kovojančius lenkus, 
be abejonės, butų parėmę ir 
tikros Maskolijos žmonės, ne
kalbant jau apie kitas pa
vergtas tautas.

2 d. rugsėjo, Varšavoj, re- 
voliucijonierių likosi nepa
vojingai pašautas jenerolas 
Tumenev. Matyt, revoliuci- 
jonieriai jį dabojo, kadangi 
ant jo užpuolė tuojaus išėjus 
jam iš jo gyvenimo. Jenero- 
las Tumenev atsižymėjo žiau
rumu maišydamas latvių su
kilimų.

Varšavoj pasitaiko vis tau
kiau užpuolimai ant polioi- 
8tų. 2 d. rugsėjo likosi ant 
gatvių užmušti du policistai. 
Užmušėjai pabėgo. Kadan
gi policlstų algos mažos, tai 
Varšavoj policijoj tarnauja 
daugiausiai lenkai, iš masko
lių gi tik toki, kokiems Ma
skolijoj nėra vietos, . taigi 
niekiausi, tankiausiai negra
žiais darbais Maskolijoj susi
teršę.

Ant salos Sachalino, kurio 
pietinė pusė perėjo japonų 
savastin, dabar, paženklini
mui rubežiaus, susirinko ma
skolių ir japoniečių komiso- 
riai.

Maskoliai laikraščiuose 
skundžias^ buk japoniečiai 
medžioja ant bobrų ir jūrių 
šunų prie krantų Pribilovo 
salų. Bet sulyg sandaros

r Buddos tikėjimo išpažinto
jų Kauno gubernijoje yra 
apie 90 žmonių; Vilniaus — 
5; kitose gi Lietuvos guber
nijose — tik po kelto žmones. 
Yra buddistų Mizokų ir^dra- 
gunų tarpe. Pa4al viršlau- 
sįjį manifestą ttpie tikėjimo 
laisvę, buddistauis dabar lei
sta nešiotis su savim Buddos 
paveikslų,' kaa. pirma buvo 
aštriai užginta.

„Kur. Lit.” praneša, kad 
siunčiamus į Vietinius vieš
bučius ir cukerplas užsienio 
laikraščius pradėjo cenzūruo
ti. Paveikslus ir straipsnius 
cenzūra tankiai užtepa juodu 
dažu, o kitų kartą iškerpa 
kaip-kurlas laikraščio vietas.

■ T v <' ./ *
„Vilu. Žin.* redakcija, 8 

d. rngpiučio, ritei, gavusi iš 
Peterburgo nur «hvo kore
spondento telegramų 1 lė
tu v i š ko je kalboje 
apie dūmos atstove Michaili- 
čenko sušaudymų ir apie Pe
terburgo socilakietaokratų 
komiteto suėmimų.

Tokiu budu netik Peter
burge, bet ir vuftse pačto-te- 
legrafo kontorėle tOčtų bū
ti priimami tel^rautoi lietu
vių kalboje.

Kadangi pafrinv žinios, 
kad kaip-kurioųfftViNlians ir 
Lydos pavietų Mėtose vilkai

Storių, tai Vilniaus toedžioto- 
jų draugija artįįmltusiame 
laike ketinanti* surengti vil
kų gaudymą.

Pastaromriomls f dienomis

, betvaldybos
tankiausiai, nieko priešingo

,u

reintoterisA-V 
leido dakt 
laiko apsėsti kaimo daktarų 
vietas Vilniaus gubernijoje.

Ateina žinia, kad žinomas 
musų artistas-kompozitorius 
p; M. Petrauskas užbaigė 
partitūrą originali nes Žem
kalnio melodramos „Birutė” 
ir prisiuntė gaidas „Vilniaus 
Kanklėms” rolių išdalinimui. 
Instrumentavimas jau pra
dėtas.

Tokiu budu musų jaunutė 
scena gavo dar vieną naują, 
istorišką, briginalinį veikalą, 
kurį tikimės jau šį rudenį, 
teatro ' sezonui prasidėjus, 
pamatyti ant lietuviškos Vii- 
ųiaus scenos.

„Svob. Slov.” girdėjo, kad 
Vilniuje ketinama leisti t-an- 
vairinį baltgndžių kalboje 
laikraštį.

8 d. rugpjūčio, policija da
rė kratas šiose vietose: Kije
vo gatvėje Tilkenbero na
muose pas kurpių Trockį ir 
kalėjimo skersgatvyje ' na- 
tųuose N r. 7, pas JoselįKa- 
cevą,4>aM kwi netik ką nieko 
nerado, bet dagi nerado pa
čio Kacevo, kadangi jis nė 
vhnunne iš 3 kalėjimo skers
gatvių negyvena ir negyve
no.

Naktį į 8 d. rugp., iš Šv. 
Jokūbo llgonbnčio pabėgo 
jurininkas nuo šarvuotlaivio 
„GeorgiJ Pobiedonoscev” A- 
leksiejev, pasmerktas 5 
metams laiko į areštantų ro
tą ir politiškas suimtasis Lit- 
vonavičius.

Vid. dalykų ministeris pa
liepė gubernijos valdybai iš
tirti medegiškąjį atsarginių 
kareivių būvį, o teippat ir 
užmuštųjų atsarginių šeimy
nų padėjimą, kad galima bu
tų suteikti jiems pašelpą iš 
Iždo.
„ 9 d. rugpjūčio sustreikavo 
Lipskio dirbtuvės alaus vežė
jai ir apreiškė eilę ekonomi
škų reikalavimų.

Gyvenantis Varia vos mie
ste p. J. M. Vagonis lietuvis 
ketina įsteigti Vilniuje siu
vėjų akademiją, tai busianti 
vienintėlė šios rūšies įstaiga 
visoje Rusijos valstybėje.

Karės vyriausybė ketinan
ti dar trumpinti kareiviavi
mo laikų kareiviams ir laivy
no jurininkams.

Telp, pajudintas klausimas 
apie visuotino kareiviavimo 
sutrumpinimų. Kareiviauti, 
kaip žinoma, dabar 
kariumenėje 3 metai 
sargoje 15 metų.

Ketinama atsargos
stę numažinti 3 metais- Ta- 
čiaus kol šitas klausimas dar 
neišaiškintas, tas priderės 
nuo to, kiek dabar kariume- 
nė turinti atsargos kareivių.

reikia 
ir at-

tarny-

Iš Kauno.
į 24 d. liepos, apie 10 valan

dų vakaro, vienas oficierius 
pamatė kelis žmones besto
vint ir terp savęs besikal
bant. Išgirdęs tokius žo
džius: „Męs, dragūnai, jums 
nepadėrime”, oficierius prie-

.Kareiviai pradėjo 
ginties. Qu spėjo į vežimą 
įšokti, užpakalin iš revolve
rio šaudydami. Trečiąjį kar
eiviai buvo nutvėrę už ran
kų, bet ir šis išspruko, pali
kęs kareiviams švarką. Apie 
tą atsitikimą buvo pranešta 
policijai.

Agrariški sukilimai Sena- 
pilės paviete nutilo. Kaip- 
kurie valstiečių reikalavimai 
išpildyti, kaip antai: gavo 
didesnę uždarbio kainą. Su
kilo dabar Kauno gubernijos 
valstiečiai. 14 d. liepfts 
Kaunan atvežta daug suim
tų, terp jų-yra 15—16 metų 
vaikai.

Iš Ramigalos.
Ramygalos (Panevėžio 

skr.) aplinkoje prasiplatino 
negražių raštpalaikių, teip 
antai: „Didžiausi musų ne
prieteliai socijalistai ir maso
nai”, „Žydai mus nori prary
ti.” Tie raštai kelia sodiečių 
neapykantą prieš žydus ir in
teligentus, kuriuos vadina 
socijalistais. Musų sodiečiai 
dar negali atskirti apšvieste- 
snio lietuvio nuo socijalisto. 
Jų nuomone, tas socijalistas, 
kas skaito laikraščius. Kas 
platina tokius nepadorius 
raštus, dar nesusekiau.

,L. U.’

ap-

Iš Telšių.
Neseniai Kartonų valsčiaus 

raštinėje buvo pavogta 905 
rb. 93 kap. valsčiaus pinigų; 
o ant rytojaus raštininko pa
dėjėją Prekšą žmonės rado 
by kaip pakartą, bet dar gy
vų. Jisai pasakė, .kad kam
barin pro langą buvo įlindę 
plėšikai, kurie jį ir pakorę. 
Jokių pasmaugimo. ženklų 
ant jo kaklo nebuvo. Visi 
daiktai kambaryje buvo aut 
savo vietos. Buvo numany
ta, kad raštininko padėjėjas 
buvo tiktai pakorė! Į nuda
vęs. Policija ėmė pinigų 
jieškoti jo bute ir kieme.

Gerai pajieškojus, buvo ra
sta 806 rubliai blektuėje 
skrynutėje žemėje įkasti; 97 
rri 25 kapi buvo rasta Prek- 
šo daiktuose. Jisai yra 'su
imtas, nors nepasisako buvęs 
kaltas („Kov. Tel.”). Kas 
žino, ar nėra tankiai mono
poliai teippat išvagiami, kaip 
tas valsčius: juk ne kartą 
laikraščiuose skaitome, kad 
pardavėjas ar pardavėja ne
spėję policijos pašaukti, kaip 
plėšikai išbėgioję.

Kalvarija, Telšių pav..
Po davatkas plusta daug 

juodašimčių prokliamacijų, 
kaip antai „Socijalistai ir 
masonai didžiausi musų ne- 
pn eteriai.” Pasirodė, kad tų 
apšvietimų terp davatkų pla
tina vietinis kamendorius. 
Kiekviena, nusipirkusi už 5 
kap., turi, perskaičiusi, ki
tiems atiduoti. Vargšas 
iš kailio neriasi, norėdamas 
apšviesti tamsuolius, kad bu
tų ištikimomis avelėmis, kad 
vilnas kerpamos nesispardy
tų.

,L. U

Iš Kamajų, Zarasų pav..
Kokšių sodžiuj nežinoma 

kas pavogė 8 arklius. * Pa
sklydo kalbos, kad Kama
juose arkliai yra. Kokšių 
vyrai suėjo į miesčiukų pasi
teirauti. Bet žemsargiai, 
pamatę vyrus (buvo apie 30), 
nė vieno žodžio nepatarę, 
pradėjo šaudyti. Vienas 
vaikinas, metų 20, liko ant 
vietos nušautas. Kiti keli 
sužeisti. Liepos 24 d. jUū-

Iš Suvalkų gub..
Straikai dvarų darbinin

kų Suv. gub. - jau pačioj ru- 
giapiutės pradžioj buvo apė
mę Pakaunės dvarus, bet ma
tomai buvo menkai sutaisyti 
ir permažai agitatorių palai
komi, ir todėl nepuikiausiai 
nusisekė. Darbininkai dau
gelyje vietų laimėti laimėjo, 
bet nepodaug: po 2 rubliu ir 
po puskartį javų (16 gorčių). 
— Dabar prieš Šv. Oną, apie 
23 d. liepos, dvarų straikai 
kur kas plačiau* užsiėmė, ir 
apėmė lietuvių gyvenamuo
sius apskričius.

Keliuose dvaruose streika- 
vo — dar negalima pasakyti, 
bet vis dėlto bus jųjų apie 
40—50. Pereitais metais
irgi buvo persiritusi straikų 
vilnis per Suvalkų gub. dva
rus. Išsigandę dvarininkai 
buvo po tų straikų susivažia- 
vę Senapylėje ir padarę to
kius nutarimus: 1) kad dva
rų bernams nebūtų duodama # 
daugiaus, kaip 90 rublių per 
metus algos, priskaitant jau 
čionai ir produktus grūdais; 
2) kad kas duos daugiaus, 
tai turės mokėti pabaudos 
100 rublių. Šių metų striu
kai pavertė tuos „dvarinin
kų streikus” į niekus. Kuo
ne visur dvarininkai priver
sti buvo pakelti darbinin
kams 10—20 rublių algos, 
daugiaus per 90 r.. Kaip 
ikišiol matyti, tai darbinin
kai perdėm dvarininkus ap
gali. Kaip-kur dvarininkai 
šaukėsi į pagelbą policiją su 
kareiviais, daugiausia sten
gėsi be policijos apsieiti; 
kaip-kur dvarininkai net ne 
bajoriškai pasielgė, įdavė į 
policijos rankas agitatorius, 
retai kur bandė prieš agita
torius šūviais atsispirti, tik 
tą padaryti nesisekė. Ap
skritai imant, straikai gerai 
nuėjo, bereikalingų žudymų, 
plėšimų negirdėti. Kituose 
dvaruose darbininkai turėjo 
duoti savo ponams net pamo
kymus, kad nemoka lietuvi
škai: „mokate jus.visokias 
Svetimąsias kalbas, bet ne
mokate lietuviškai ir negali
te su mumis susikalbėti!” — 
šaukė ponams žmonės. Rei
kalavimai perdėm ekouomi-

šautasai vaikinas tapo iškil- ški, vadinasi toki, kad page-
minga! palaidotas. Vėl nau
ja valdžios auka.... Tai 
jau antras kruvinas darbas 
Kamajų žemsargių. Pirmąjį 
sykį 28 d. balandžio sušaudė 
Jukintose kelis žmones. Val
džia negana dar kraujuose

retų gyvenimas. Niekur ne
girdėt, kad butų dvarų daf- 
bininkai pareikalavę, idant 
ponas mokyklų vaikams įtai
sytų. Tokio reikalo ir ne
jaučia.

Pernai^ metais apskelbus



vyriausybei paliepimų, kad 
langelis varžomųjų dėl tikė
jimo ' įstatymų panaikinta, 
Lietuvoje ir šalimuose Balt- 
rusijos ir Lenkų žemės kra
štuose daug unijotų perėjo 
katalikų tikėjiman. Kaip- 

į, kur net visos parapijos išny
ko ir reikėjo cerkves uždary
ti. Todėl ne vienoje vietoje 
labai sumažėjo cerkvių pel
nas. Minėtuose kraštuose, 
kaip rašo laikraščiai, turėjo 
cerkvės 360,000 mažiau pel" 
no, negu seniau būdavę; dė
lei tos priežasties daug cer
kvių nebuvę galima pataisy
ti. Kad ir toliau teip nenu
tiktų, Sinodas (teip vadinasi 

- vyriausioji cerkvių valdyba) 
prašo pridėti dar 300,000 ru
blių Lietuvos, Baltarusijos ir 
Lenkų žemės cerkvių reika
lams.

,L. U.’

Iš Trostenų, Gard. gub..
Valstiečiai sukilo. • Kerta 

valstijos miškus ir suvežą 
pas save javus nuo žemiečių 
laukų. - Atsitinka susirėmi
mai su žemsargiais. į w

Iš Rygos.
Pastaruoju laiku bruzdėji

mas mieste kaskart vis didi
nasi. Laukiamas yra visuo
tinis straikas. Darbininkų 
padėjimas sunkus. Bedar
bių daugybė. Bedarbiai, ku
rių padėjimas kaskart vis ei
na blogyn, apskelbė, kad 
miesto valdyba nesirūpina jų 
gerove ir neduoda jiems vi
suomenės darbų, todėl jie 
kviečia visus darbininkus 
prie visuotino straiko. Kaip- 
kuriose miesto dalyse darbi
ninkai sulaikė tramvajų ir 
reikalavo, kad tramvajų tar- 
naujantie prisidėtų prie 
straiko, kų pastariejie ir iš
pildė. Sustreikavo uosto 
darbininkai. Kaip-kuriegar
laivių savininkai norėjo į- 
krauti garlaivius, bet nepasi
sekė. Pradeda streikuoti ir 
fabrikų darbininkai ne tiktai 
mieste, bet ir priemiesčiuose.

Straikas eina ramiai; jo
kių susirėmimų nė su polici
ja, nė su kariumene nebuvo. 
Streikuoja teippat ir spau
stuvių darbininkai.

Kasdien už miesto atsibūva 
skaitlingi mitingai.

Nors straikas prasidėjo dėl 
ekonomiškų reikalavimų, ta
čiaus, galima tikėtis, pavirs 
į politiškų.

. Iš Minsko.
Karės vyriausybė išvengti 

kareivių riaušėms ateinan
čiame laike, paliepė kariume- 
nės dvasiškiemsiems tankiai 
lankytis kariumenės lage
riuose ir aiškinti ten karei
viams jų pareigas ir prisiegų 
carui ir tėvynei.

Išsiaiškina, anot „Birž. 
Ved.”, kad Kronštadto gar
nizono kareivine sukurstė, 
daugiausiai kursistkos, ku
rios agitacijos tikslui aukavo 
save, pastodamos dagi į kek- 
šynus.

. „Taisyklių” stoka.
Viršiausia manifestas nuo 

, 17 d. spalių suteikė, aiškiau, 
pažadėjo sujudusiai Rusijos 
visuomenei kaip-kurias „ma
lones”. Ant kiek „malo
ninga” valdžia išties manė 
apskelbtas „malonias” įvyk
dyti gyveniman, šiądien ai
škiai matome: laisvė žodžio 
apsireiškia uždarymu kuone 
visų pirmeiviškų laikraščių, 
sutupdymu į kalėjimus lai
svai kalbančių, ką -sakau, 
kalbančių, — ne tik kalban
čių, bet šiek-tiek laisviau ma
nančių. Laisvė . susidrauga
vimo — tai persekiojamos 
sąjungos ne tik bu politiškos 
spalvos veikimu, bet ir gry- 
nai profesijonališko turinio.

• Ypatos nepalie'iamybė — 
tai sukišti augštalangėse „ne-

* ; paliečiami” Rusijos pyŪečiai,

kurie, pasitikėdami viršiau- 
siamjam manifestui, pasiti
kėdami iš augšto duotom? 
malonėms, dryso kolioti „že
mesnius1’ biurokratų šlyžius, 
kurie trukdydami pažadėtos 
laisvės įvykdymų, tuom pa
čiu prisipažino, kad su jais 
reikia daugiau skaitytis, ne
gu su vyriausybe, nes šią- 
dien kiekvienas policistas, 
nuovada, pavieto viršinin
kas,'gubernatorius, tai pat
valdys, * kurie, ypač šiuose 
laikuose, teip įgalioti, kad 
išrodo, jog visa valstybė iš
dalinta Į mažas, smulkias 
valstybėles, savarankiškai 
valdomas. Išties giliau da
lykams prisižiūrėjus supran
tami terminai „patvaldystė” 
ir absoliutizmas.... ”

Turto ir gyvenimo nepalie- 
čiamybė — tai Baltstogėje iš
plėštos sankrovos, išvogtos 
prekės, šimtai išmuštų gy
ventojų. Nevieno iš lietu
vių išvogtas uždaras, kardais 
sukapotos drobės, išverstos 
grindys — vis tai vaisiai ka
zokų, bei dragūnų ,,maišti
ninkų” malšinimo, ginklų, 
nelegališkij raštų jieškojimo, 
o teisingiau, tai neva gųzdi- 
nimas gyventojų, kad ramiai 
po senovės slegiantį jungų 
neštų, nė nemanydami apie 
kokias tai permainas, laisvų.

Kas link pažadėtų „malo
nių” ir kitų „konstitucijoni
škų” permainų, tai nė užsi
minti nedryski, nesą apie tai 
nėra išdirbtų atsakančių 
„taisyklių”. Pamėgink „kon- 
stitucijoniškos” Rusijos pa
lytėti,. atidengti Kaune pra
dedamųjų mokyklų, kaip pa
darė du lietuviu-mokytoju 
Vlis ir V-tis, ir jus gausite 
atsakymų: „labai nemalonu, 
kad jums prašomosios moky
klos atidengti negalime lei
sti, kadangi ikšiol apie tokias 
(t y. su išguldymn lietuvių 
kalboje, apart rusų kalbos 
geografijos ir istorijos. Kas 
gi išties pradedamojoj moky
kloj lietuviškai išguldyti, lie
ka?!!) mokyklas nėra tam ti
krų ,, taisyklių.”

Ką gi čia kalbėti apie 
Kauno gub., z kur dar ikšiol 
musų mokyklas užėmę rusai 
ir kur, išties, dar vos „taisy
klės” apie jas (mokyklas) 
taisomos ir, paibelis žino, 
kuomet bus sutaisytos. Su
valkų gub., rodos, šiek-tiek 
geresniame padėjime. Bet 
kų gi tenai matome?....

Aplinkraštyje Varšavos 
apskričio mokslo globėjo, iš
siųstam 10 gub. viršininkams 
yra aiškiai pasakyta, kad 
Lenkų karalystės ribose (ka
me skaitoma ir Suvalkų gu- 
bern.) visos mokslo šakoa 
(apart rusų kalbos) prade
damoje mokykloje butų iš- 
guldoma prigimta mokinių 
kalba, aiškiau: lenkams — 
lenkiškai, lietuviams — lie
tuviškai. Tokia cirkuliaras 
jau keli mėnesiaj atgal liko 
pagarsintas visose Lenkų g., 
tik vienoj Suvalkų gub. apie 
jį nieko negirdėti, neregėti.

Teko girdėti, kad Suv. di
rekcijos viršininkas apie šį 
dalykų teip išsireiškęs:’ kur, 
esu lietuviai su savo kalba 
nueis? Kų jie sau gero ma
no, reikalaudami mokyklose 
išguldymo lietuvių kalboje, 
kurios nė mokyklų valdžia, 
nė pats mokytojai gerai neži- 
nų. — Teip mat rupi virši
ninkui musų apšvietimas ir 
gerovė, kad jis gerai numa
nus, jog su rusų kalba , .to
liau nueisiąs. ” Bet męs lie
tuviai norime „šviestis”, no
rime savo vaikus tėvų kalbo- 
je'ftukleti, doros mokyti, ir 
jie , .namie” pasiliktų, o ne 
po svetimas padanges tran
kytus!, užleisdami savo vie
tas gaujoms svetimtaučių, 
kuriems nerupi musų krašto 
gerovė, tik savo dėklė, kurių 
jie visokiais budais stengiasi

Girdi, nėra „už- 
apšvietimo ml-

kuogreičiausiai * prikimšti. 
Ačiū p. viršininkui už jc 
apie mus „globų”, tačiaus 
męs norime, kad liaudies mo
kyklos, liaudies apmokamos, 
tos pačios liaudies ir butų 
prižiūrimos, o ne uolių rusi
fikacijos tarnų, kurie dargi 
viršiausįjį paliepimų (apie iš
guldymų mokslo Suv. gub. 
lietuvių kalboje) saviškai 
perkeičia, ji atmainė, tiesiog 
sakant, jį užslėpė. Nes kaip 
gi galime pavadinti Suvalkų 
direkcijos viršininko su mi
nėtuoju globėjo cirkuliaru 
pasielgimų, o jei ne užslėpi- 
mu, to kas mums yra duota! 
Bet pas mus teip nuo amžių: 
kų vieni valdininkai „davė”, 
tų kiti „atėmė”, kų globėjas 
pripažino, tų viršininkas di
rekcijos atėmė, o kur dar in
spektoriai, o žemsargiai!! O 
kur muši} įsepinėja mokyto
jai suvalkiečiai, kurių dau
gumas tik moka iš žmonių 
kumpius, skilandžius vilio
ti.... Mokyklos gi reikalai, 
įvedimas josna priderančios 
vietos lietuvių kalbai jiems 
tiek rupi, kiek pernykštis 
sniegas. Nevienasis tų Jur
kevičiaus auklėtinių, tokių 
pat pažiūrų kaip ir p. direk
cijos viršininkas! Skaudu 
visų kų priminus!

Bet gryžkime prię klausy
mo: kodėl ikšiol Suv. gub. 
neapgarsintas cirkuliaras 
apie išguldymų mokyklose 
lietuvių kalboje? Ir čia vir
šininkai išsiteisintų, buk 
apie tai nėra išdirbtų „tai
syklių”, 
tvirtintų
materijos valdžios tam tikrų 
vadovėlių. . Pagalios ir pats 
viršininkas ir inspektoriai 
privalo „išmokti lietuviškai”, 
kad suprasti, ar mokant lie
tuviškai žųsis kaiminėje, par
šus bandoje, suskaityti, ne
skelbia kokių tai baisių min
čių prieš valdžių, ar nekvie
čia prie revoliucijos. O! 
nes nuo riiokytojų (ypač Jur- 
kievičiaus auklėtinių) galima 
visoko laukti! — Kad val
džia bijosi tokių atsitikimų, 
ir kiek galėdama, rūpinasi 
prie jų neprileisti, perspėti, 
matome iš to, kaip Vil
niaus mokslo apskričio glo
bėjas pažiurėjo į manomus 
įsteigti Kaune mokytojų-lie- 
tuvių kursus. Minėtųjų 
kursų įsteigti neleido. Ko
dėl? — Beabejo išrado, kad 
toki kursai gali būti pavojin
gi valstybės vienybei, nes 
draudžiama principališkai vi
sa tas, kas gali būti valsty
bei pavojinga. Nors globė
jas, neleisdamas įsteigti mi
nėtųjų kursų, savo atsakymų 
motyvuoja net 5 punktais, 
tačiaus remiasi ant pirmojo, 
kuris šeip skamba: tokius 
kursus galinti įkurti tik pa
ti vietinė mokslo vyresnybė, 
t. y. Kauno mokymo direk
cija.

Tai mat tokios tokialės! 
Kadangi kursų įsteigimas 
ne direkcijos užmanymas, 
kadangi mokintojai-lietuviai 
dryso „manyti” patys sava- 
rankiškai, o ne priimti val
džios užmanymus, tat, brolu
čiai, — papuskite! Jums tik 
tas galima, kų valdžia pati 
teikeis pasiūlyti, atkišti. Ne
jaugi toji musų geradarė ne
žino, kad mokytojams-lietu- 
viams nebereikia mokytis lie
tuvių kalbos (kaip terp ko 
kito buvo kursų programe), 
jie, pagal nuomonę viršinin
kų ir teip perdaug jų (kalbų) 
žiną, nes gerai žinome, kiek 
manoma lietuvių kalbai pra
dedamoje Lietuvos mokyklo
je vietos pašvęsti. Užteks, 
girdi, lietuviams! Juk Ir 
terp rusų-mokytojų yra dau
gumas, kurie moka lietuvi
škai, ir, žinoma, galės moky
ti, kų gi čia kalbėti apie lie
tuvius, Ee! mano sau virši
ninkai: Ii -mokyto-

Įams ne kalba, <lie koki kur
sai rupi. Susirinkę Kaunan 
pora dešimčių vyrų gali val
stybės vienybei! grūmoti.... 
Aa! ar nenuiėgando viską 
atspėjau tie jie jai viršininkai, 
kad mokytoj aiėietu via! nepa 
imtų Kauno djrirtynę, nes 
kalbama ifjuk,\ kad fran- 
euzus supliekė vokiečių liau
dies mokytojai „ir paėmė Al 
zatijų, Liotaringijų.... ” Ir 
man visi penki punktai, ant 
kurių pasiremdamas globėjas 
neleido įsteigti minėtuosius 
kursus, neteip yra pertikri
nami, kaip šisai į galvų įpuo
lęs „pavojus?’ Kauno tvirty- 
nei, na, o su ja ir visai val
stybei ....

Žodžiu, kur eisi, į kokius 
valdžios pasielgimus nepa
žvelgsi, visur reei ar tai „per 
daug teisybės”, kuriose, gali, 
yt'jurėse, paskęsti, ar stoka 
tų nelaimingųjų taisyklių, 
be kurių nieko neišgausi. 
Manifestas nuo 17 d. spalinio 
jjuk išties daug kų pažadėjo, 
bet įvykdymui apskelbtų ja
me permainų reikėjo išdirbti 
tam tikros „taisykles”, įsta
tymai. Kasgi juos, išdirbs? 
— Buvo apskelbta, kad joks 
įstatymas negaįi būti apdirb
tas ir priimtas, kaip durnos 
ir valstybės patarmės ir už
tvirtintas caro. Durna.... 
Kų galėjo durna? Durna tik 
galėjo kalbėti.... Ir už tas 
4 kalbas” tapo paleista. 
Ri' kaime atstovus kitai du
riai. O tuo ^arpu Stolypi
ras dirba, išsijuosęs, kad iš- 
č irbti glitą užjnanymų, įsta
tymų, ka$ naujai 'durnai su
šaukus, t^įi Ę^staroji galėtų 
neikti m įstatymų keliu”, ne- 
peržengdama ribų savo 
, kompetencijoj”, nėsa palei- 
eitoji durna ne Į savo dalykus 
mėgo klštįs...Žodžiu, dar 
stoka taisyklių”, kuriąs ke
tina p. Stolypinp ministerija 
iki sušaukiant naujai „išti
kimai” durnai parengti.

Baltrus Dagilius.
[Ii „Vln. 2n.”J.

nyčioe. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 2 mili
jonų dol.

Paskendo laivai.
Pacific Grove, Cal. Ne

toli nuo Čia, Pacifiko pakreb- 
tėsė, susidaužė gabenantis 
160000 pėdų medžių galai vys 
„Celia”. Iš buvusių ant jo 
žmonių 8 prigėrė, kitus pasi
sekė išgelbėti.

West Seledirk, Manitoba. 
Ant'Winipeg ežero pereitos 
nedėlios dienų paskendo gar- 
laivys „Princese”. Prie to 
prigėrė kapitonas ir šeši pa- 
sažieriai.

IŠ DARBO LAUKO.

IŠ AMERIKOS
Bankų bankrutystės.

Dar nenusiramino žmonės 
nužudę savo pinigus Chica- 
gos banke aftt Milwakeeave., 
kurio prezidentą? su žmonių 
pinigais į Afrikų pabėgo, 
o jau atėjo žinios apie n nei- 
bankrutinimų didelio banko 
Philadelphioj, banko Real 
Ėstatė Trust Compauy. Sko
los banko pasiekia čia 6 mili
jonus doliarių, o jo turtai 
vos pusę to. Banko prezi
dentas čia su žmonių pini
gais ne pabėgo, bet nusišo
vė.

Pasimirė, kada reikėjo.
Kansas City, Mo. 30 piu- 

tės pasimirė čia buvęs marša
las Dr. 8haw F. Neeley, 15 
minutų pirm pasibaigimo jo 
gyvasties assekuracijos, sie
kiančios 45000 dol. Jeigu 
butų dar; 15 Aiinutų išgyve
nęs, jo šėlinyrik nieko nebū
tų ne gavusi; dabar gaus vi
sus 45OO0fcol.n

Ji ųb
Noif grąifoti atgal.

New V^rk. Ant garlaivio 
„Amerikk” atkako čia 40 žy
dų vaikių $š Maskolijos. 
Ateivių užveiždla juos visus 
sulaikė lt’ nfttepreudė grą
žinti atgWl. 'Vietinės žydų 
draugystė^ afeišaukė į Wa- 
shingtonų sii pasiskundimu 
ant tokio nežmoniško ateivių 
užveizdos pasielgimo.

Gitarai.
St. Paul, Minn. Sudegė 

čia krautuvės- Beinze Pickle 
Co. Nuostolius' skaito ant 
400000 dol.

Harbor Via^r, Cal. - Sude
gė čia Fultone geležies Hejl-

T New Orleans, La. Čia- 
nykčiai dekoratoriai nutarė 
štraikuoti iškovojimui ant 
50c. ant dienos didesnio už- 
mokesnio. Dabar jie gauna 
po $2.50, o reikalauja $3.00 
ant dienos.

Belmont,Oh. Šitose ap
linkinėse Waynesburg Coal 
Co. nupirko anglių plotus, 
kur bus parengtos naujos ka- 
stynės.

5 Brugettstown,Pa. Pitts- 
burg <fc Erie Coal Co. reika
lauja 75 išlavintų angleka
sių. Darbų Čia galima gauti 
ir iš kitur atkakusiam. Mo
ka sulyg unijos algų tabe- 
lės.

Webt Newton, Pa. Zun- 
del Coal Co. ant Fiscbero 
farmos atidarys naujas ka- 
stynes. . F .

New York. Prigulinti 
prie unijos bartenderiai pa
reikalavo nuo 1, d. rugsėjo 
didesnių algų; jeigu neišpil
dys darbdaviai jų reikalavi
mų, jie pasirengę štraikuoti.

Youngstown, Oh. Broun 
Bonnell geležies dirbtuvėse 
dirba gerai, išėmus vienos da
lies, kuri stovi nuo liepos mė
nesio.

T Nileb, Oh. Čia neužil- 
gio pradės statyti naujas ge
ležies dirbtuves.

Birmlngham, Ala. Strei
kai kalnakasių Alabamoj, 
kurie traukėsi nuo liepos mė
nesio 1904 m., pasibaigė. 
Darbininkai grįžta prie dar
bo nieko per Streikų ne iško
voję.

Clearfield, Pa. Čia- 
nykščiose geležies dirbtuvėse 
dirba tik dalis ir tai tik su 
viena darbininkų atmaina.

< New Haven, Con. Čia- 
nykščiose geležies dirbtuvėse 
užgimė štraikai, tegul 
nieks nekeliauja čia 
jieškodams.

T St. Paul, Minn.
gė čia krautuvės Stronge 
W arner Co. N uostolius gais
ro padarytus skaito ant 200- 
000 dol.

todėl 
darbo

Sude-

. r.T San Francisco, Cal. Sii- 
štraikavo čia tarnaujanti ant 
gatvinių karų. Jie reika
lauja po 3 dol. ant dienos ir 
8 valandų darbo dienos.

T Uhicago Heights, III. 
Lietojai American Foundry 
Machinery Co. dirbtuvių nu
tarė štraikuoti, jeigu kompa
nija neišpildys visų jų reika- 
vimų.

5 Chicago, III. Drenų 
dėtojai mieste nutarė sureng
ti čia abelnų Streikų, jeigu 
kontraktoriai triobų statymo 
ne nusilenks.

5" Nore prezidentas Roose- 
velt, sekdamas caro Maekoli- 
jos paveikslų, uždraudė tar
naujantiems rando urėduose 
tverti organizacijas, tarnau
janti ant pačto ant to uždrau
dimo nepaiso Ir sutvėrė pač- 
to urėdnhakų' unijų. Jų nė 
Rooeevelt, nė pačto virtinin-

užgimus štralkams, sustotų 
pačtas, tų Amerikoj ’ dar 
skaudžiau negu Maskolijoj 
visi pajustų.

T New York. Pagarsėjęs 
Streikų laužytojas, James 
Farley, gaudo čia seabus ir 
suviliotų čielus trukius siun
čia į San Francisco užimti 
vietas sustreikavusių gatvi
nių geležinkelių tarnų.

5 Danville, Pa. Čia trau
kiasi Streikai darbininkų ge
ležies dirbtuvėse. Darbai ir 
kitur eina negeriausiai,5 Kaylor, Pa. Grent 
Lake Coal Co. garsina laik
raščiuose, jog reikalauja 
anglekasių. Algas moka su- 
lyg unijos algų tabelės.

•f South Sharon, Pa. Dar
bai blėtos dirbtuvėse eina ge
rai. Ir iš kitur pribuvę dar
bininkai galėtų gaut dari*.

T Youngstown, Oh. Pri
gulinti prie unijos molderiai 
Young8t(^ne,Nilese,Girarde, 
Stoutheree ir New Castle 
streikuoja. Prie Streiko pri
stos ir molderiai Pittsburgo 
apskričio. Jie reikalauja 
ant 20c. ant dienos didesnių 
a1^l-

New Orleans, La. Strei
kuoja čia pliumberiai ir nėra 
vilties, kad Streikai greitai 
pasibaigtų. .

< Cleveland, Oh. Tar
naujanti ant elektriškų karų 
išreikalavo aut 1' cento už

aybo aalandų didesnį užmo- pastarasis negalėjo

egz. „Tiesos Draugo”, Dar
bų pas mus yra pakaktinai; 
pigiausia mokestis $2.25 už 
10 valandų; o daugiau, kas 
kaip užsipelno pagal darbų. 
Sykį susirinkę visi lietuviai 
į būrelį, atminėme varge skę
stančių musų brangių tėvynę 9 
Lietuvų; kalbėjome apie da
bartinę musų brolių sunkių 
kovų su žvėriška caro valdžia 
už Lietuvos laisvę. Atjaus- 
dami tokiam nelaimingam / 
padėjimui savo brolių ir ne
galėdami su jais iš vien ko
voti, nepasikakinome ir męs 
vien apgailestavimais jų, bet 
nutarėme sušelpti juos pini- 
giškai,kiek išgalėdami. Au
kų sudėjome $11.00, kuriuos 
pasiųnčiame „Lietuvos’* ru
dakei j on, paskirdami juos, 
tikriems musų tėvynės karžy
giams L. 8. D. P. (Aukos pa
kvituota kitoj vietoj. Rd.).

Ištariame ačiū tiems kar
žygiams, kurie kovoja už 
Lietuvos laisvę ir pasilieka
me šaukdami: Šalin caras 
su kraugeringa valdžia! Ša
lin dvarponiai škriaudėjai sy 
jų užtarėjais! Lai gyvuoja 
revoliucija!

K. Seredžius.

Iš Naugatuck ir Union 
City, Conn.

11 d. rugpiučio šių metų 
pas mus tapo parengtas pa
silinksminimas (piknykas) su 
prakalbomis. Norėta buvo 
pakviesti draugų A. Žagarų,

kestį.
5 Mount Carmel, Pa. Čia- užkvietėmė iš New Yorko 

nykščiai gatvinių karų tarnai drg. P. Bukšnaitį.
nutarė štraikuoti. Jie reika- k ė dar, kad ir p. J. Kazake- 
lauja 20c. už darbo valandų, vyčia, keliaudamas po apie-
dabar gauna tik 16Įc. linkę, užsuko .pas mus ant

7 to vakaro. Priegtam Lietu-

LIETUVIAI AMERIKOJ. □’i^:L^itL4krafLn,iu _ bas, parengdamas prakalbas, .
gavo dovanai ir muzikantus, 

Iš Brooklyn, N. Y. p, p. Bagdanavyčiaus orche-
19 d.rugpiučio męs, suslrin- stros. Mat šis vakaras buvo 

kę pas K. Stepulionį ant parengtas sušelpimui re volių- 
krikštynų jo Bunaus Kazimie- cijos Lietuvoje, taigi ir dau- 
ro, besilinksmindami, atsimi- 
nėm ir apie musų brolius Lie
tuvoje kovojančius už laisvę. 
Taigi užmanius ir-paaiškinus 
Fr. Mockienei dabartinį da
lykų stovį musų tėvynėj, ir 
visoj Rusijoj, pripažinom už 
savo privalumų paremti tuos 
savo brolius kiek galima, ir 
sumetėmė revoliucijos reika
lams $5.76, paskirdami juos 
L. 8. D. P„ 10c. atėmus per
siuntimo kaštų, lieka $5.65. 
(Vardai aukautojų kitoj vie
toj. Rd.).

Gaila, kad nevisi musų bro
liai supranta reikalų aukavi- 
mo: viens sako, kad jis gali 
ir be Lietuvos gyventi, kitas 
sako, kad girdėjęs, jog vie
nas iš tokių kolektorių sau 
namus nusipirkęs ir tt. 
Vienok reik turėti viltĮ, jog 
su laiku ir tie musų broliai 
pamatys savo klaidas, ir at
sitikus progai, nepasiliks už
pakalyj kitų savo brolių ir 
seserų, bet prisidės dr jie 
nors su našlės skatiku, nes 
tas dalykas mus visus lygiai 
turi apeiti, jeigu tik visi ly
giai atjaustume jo svarbų.

Nors tai yra maža auka, 
vienok Brooklyne tų dienų 
ir kiekvienų nedėldienį būva 
gana daug lietuviškų krikš
tynų, net gatvės skamba nuo 
dainų, bet su aukomis labai 
retai tepasirodo.

V. P. M.

ant to laiko atsilankyti, tai

Basi tai-

dabar gauna tik 16jc.

guma atjaučiančių tautiečių 
neatsisakė pasidarbuoti ant 
labo teip švento darbo. Vie
nok buvo ir tokių, kurie, 
kaip įmanydami, trukdė ir 
atkalbinėjo kad neitų. Tū
las saliuninkas, net atėjus, 
išsivedė keletu ypatų atėju
sių ant prakalbų. Gėda ir 
paniekinimas tokiems žmo
nėms!

Atidarius prakalbas, D. E. 
Eimaitis perstatė p. J, Kaza 
kevyčių. kuris gerokų valau 
dų aiškino, kaip tai carai ir 
visokį despotai, skriausdami 
žmones, yra tų pačių nu
skriaustųjų ir išnaudotojų 
garbinami ir godojami. Pri
minė daugelį kruvinų trage
dijų, atloštų caro ir biuro- 
kratų su žmonėms, kurie ik
šiol paklusni buvo,dabar jau 
atbunda ir tt. Tarpe deklia- 
inavo Olege Sadlauckiutė 

Lietuva tėvynę mano, aš 
per jūrių trokštu plaukt.” 
Ant pabaigos kalbėjo drg. 
P. Bukšnaitis. Pradėjęs,aiš
kino revoliucijų. Minėjo, 
dėlko lietuviai su visais Ru
sijos darbininkais kįla prieš 
carų, kad sugriaut jo sostų, 
paremtų ant išnaudojimo ir 
prispaudimo. Aiškino, kaip 
pasiutusiai žandarai gaudy
davo lietuviškas knygas ii 
laikraščius ir kaip jie dabai 
kovoja už carizmų. Aiškinę 
ir tai, kad socijalistai nėra 
priešais kokių nors tikėjimų, 
nėra grlautojais bažnyčių ar 
korikais kunigų. Jie net — 
sakė jis — užtaria nuskriau 
stuosius ir naikina vagystes 
bet neplėšia, nelupa, kaip

IšDoty, Wash.,T - •
Šiame miestelyj gyvena 

mažas būrelis lietuvių, susi
dedantis iš 11 pavienių; 
draugystės dar neturime už- ___ , ...__ ______t
aidėję jokios, bet gyvename dabartiniai katalikiški de 
visi sutikime ir vienybėje, 
kaipo tikri draugai ar broliai; 
visi yra tikri .tėvynės mylė
tojai, ir skaito naudingus 
raštus. Laikraščių čia atel- «tot po ženklu raudono vėlu- 
ua. 2 egz. „Lietuves”, i ėgz. ko ir reikalaut savo tiesų

mokratai kala per ravo pla
katus tamsiems (nors ir patys 
mažai kų šviesesni už anuos' 
žmonelėms. Ragino visus



Kalbos, matomai, visiems pa- 
- tiko, nes gražiaį visi užsili

kę ir kalbėtojos ap
dovanojo gausiais delnų plo
jimais. Revoliucijai aukų 
sumesta $3.19,kuriuos, drau
ge su uždarbiu nuo pasilink
sminimą tos dienos, išviso 
$33.54, nusiuntė m „Kovos” 
redakcijai persiutimui L. S. 
D. P. atstovams ant ginklų 
kovojantiems už Lietuvos lai
svę.

Paskiaus buvo šokiai ant 
platformos lauke, kur pasi
klausius gražių kalbų, publi
ka linksmai užbaigė susirin
kimų.

Šv. Jurgio draugystei, už 
suteikimų svetainės, muzi
kantams, kalbėtajame, vi
siems atsilankiusiems, ar ko
kiu nors budu pasidarbavu
siems tame vakare,ištaria šir- 

1 dingiausių ačiū.
Komitetas.

Iš Rocktord, III.
Darbai čia eina gerai, ir 

iškitur pribuvę darbų greit 
gauna.
, Lietuvių, nors prieš 3 me
tus čia vardo nebuvo, šiųdien 
jau yra pusėtinas būrelis. 
Yra jau 8 šeimynos; vienučių 
gali būt apie tris kartus dau
giau; sueit į vienybę kokiu 
nors budu nesuleidžia juos 
nuomuonių skirtumai, ka
dangi čia, kaip ir kitur, pasi
dalinę į du skyrių: teip vadi
namų — katalikų ir bedievių 
socijalistų. Nors pirmiejie 
nežino kas tie bedieviai - so- 
cijalistai. Susisieidami vie
nur tai kitur, kalba, kad rei
kia sutvert kokių draugystę, 
bet tas neveiku, kadangi 
draugystę sutvert tai ne bul
vė iškepi. Vienok galima ti
kėtis, kad kada nors „Dievas 
duos” susivienyt ir pradėt 
krutėt visuomenės ar tautos 
labui. Lietuviškų laikraščių 
čia ateina: 4 egz. „Lietuvos”, 
1 „Vienybės”, 1 „D. Vilties”, 
1 „Saulės”, 1 „Keleivio”, 1 
„L. Ūkininko” ir 1 „Katali
ko”.

Karta sumislijau išbandy
ti savo tautiečių mielaširdy- 
stę ir su tokiu tikslu perėjau, 
norėdamas kiek surinkt au
kų sušelpimui nelaimėn pa
kliuvusio Pr. Gudišausko, 
sųnario S. L.A. Tam paau
kavo: V. S. Jokubynas, K. 
Jokukynienė, M. Uksas po 

. 25c. ir J. Jagminas 10c. Vi
so 85c., kuriuos siunčiu cent. 
iždininkui S. L. A. J. Skri- 
tulskui.

Vincas. x

Iš Beloit, Wis.
Visut randasi būrelis musų 

tautiečių lietuvių, tik jų 
trūksta Beloit’e. Rods yra 
čia jų gana apstus būrelis, 
bet apgailavimo verta, kad 
toki lietuviai, artin priėjus, 
pasirodo ne lietuviai, bet 
(„rusai” ir tai, turbut, atlikę 
nuo „tikrųjų rusų”, veisian
čių gaujas „juodašimčių” 
Rusijoj, nes iš persitikrinimo 
beloitiečiai yra rusais • ka
talikais. Kaip svarbi jiems 
katalikystė teip ir carizmas, 
už kuriuos tai jie anksti ir 
vėlai, artai bažnyčioj, ar ger
tuvėj — gatavi galvų padėt 
ir kraujų praliet, gindami tas 
dvi aukščiaus paminėtas ir 
minėjimo nevertas šventeny
bes. Atleisk malonus skai
tytojau už mano tokį įsigili
nimų, bet kaip skaudu žiū
rint į savo brolius, klaidžio
jančius tamsybės pelkėse! 
Nėra tos dienos, kad angliški 
laikraščia nen u pieštų straips
nį apie Beloit’o rusus - ka
talikus. Dirstelėjus į laikraš
tį, be jokio galvos kraipymo 
ir nosies krapėtymo supran
ta ma, koki tie rusai - katali
kai; tai musų broliai lietu
viai, kuriems neminėkapię 
laikraštį, numinėk apie orgar 
n i racijų, nė dorų, nes už to
kius daiktus gautum kur iš4

užpakalio stiklinę arba ak
menį. Jiems užtenka du 
kartu metuose pasikvieet iš 
Sheboygan’o Dr. kun. Juodi 
šių, kurs, čia pribuvęs, nesi
rūpina pamokyt doros ar ar- 
tymo meilės, tik teip apver
čia. kišenius palengvina ir 
mauja namo, o pasilikusiejie 
avinėliai, tartum atmindami! 
savo nuodėmių nuplovimų, 
dar didžiaus darbuojas. Ne- 
teip senei šių vasarų po kun. 
Juodišiaus atsilankymo pasi
rodė straipsnis vietiniam 
angliškam laikraštyj, kurs 
sako: „Nevisuomet persta
toma tokia katastrofa Be- 
loi’te, kokia buvo praeitoj 
naktyj, kada jaunas vos apie 
20 metų rusas - katalikas, 
Justinas Sereika, pabaigė sa
vo dienas liepsnose. Mat — 
sako tas laikraštis — J. Se
reika buvęs čia valandų, užsi
geidė važiuot į Chicagn, kur 
yra daugiaus jo tautiečių ru
sų (!), bet pirm išvažiavimo, 
norėjo atsisveikyt su savo 
draugais; prie atsisveikinimo 
tarpininkavo Milwaukee’s 
putočius ir teip besilinksmi- 
nimo valandos nusitęsė iki 
vėlyvam nakties laikui. Apie 
2 ar 3 valandų radosi gaisras 
malkinyčioj prie „linksmy
bių” stubos. Atkakę ugna- 
gesiai, gaisrų užgesinę, iš
traukė suspirgėjusį Sereikos 
lavonų. "Kaimynai pasakoja, 
kad apie pusę valandos prieš 
gaisro užgimimų, girdėjo šau
dymus ir todėl mano, kad 
Sereikų kas nors nušovė ir 
malkinyčioj sudegint?, ir pri
dūrė tas laikraštis — tas ga
lėjo būt, nes J. Sereika gebė
jo pešties ir todėl galėjo tu
rėt gana daug priešų.”

Praeitos sanvaitės gale, tas 
pats laikraštis vėl rašė: „Ru
sų kareivis apleido Beloit’ų— 
Stony (!?) Boltevich (!?), tar
navęs rusų kariumenėj ir bu. 
vęs ruso-japooiškoj karėj, pa
puolė japonų nelaisvėn prie 
paėmimo Porth Arthuro. Iš
buvęs tūlų laikų Japonijoj, 
atkeliavo į Suvienytas Val
stijas ir apsigyveno trum
pam laikui Beloit’e, Vakar 
ryto mėtų išvažiavo į Scran- 
ton, Pa., kame randasi daug 
jo tautiečių ir prigimtoj kal
boj turi savo kunigų ir baž
nyčių. Stony Boltevich ne
mokėjo nė žodžio angliškos 
kalbos. Klausiamas, kų jis 
mano apie Rusijos carų, atsa
kė: „jis mų yra geras, nes aš 
buvau pas jį kunduktorium 
ir nieko blogo nuo jo neda- 
tyriau. ” Klausiamas, kų jis 
mano apie Japonijos karei
vius, jis sakė: ,Japonų karei
vis nedėvi čebatų su ilgais 
aulais kaip kad rusai. Kalė
dose jie (japonai) davė mums 
užtektinai degtinės, apreikš- 
dami mums, kad tai kalėdų 
šventė”.

Apie kasdieninius nuoti- 
kius Čionaitinių lietuvių ne
rašysiu, nes neverta, nors 
neverta ir tas kų parašiau. 
Vienok rašiau tik todėl, kad 
parodyt skaitytojams, kaip 
angliški laikraščiai išjuokia 
musų brolius. Laimė vienok 
tame, kad tie laikraščiai ne
žino apie lietuvius, kuriuos 
rusais vadindami, platina ru
sų neapykantų.

Kaimynas.

K Blissville, L. I.
Blissville, 9 d. rugpiučio 

susitvėrė lietuviška tautiška 
pagalbinė draugystė „Didžio
jo Lietu vos Kunigaikščio Vy
tauto”, liuosa nuo tikėjimiš- 
kų vysty klų, į kurių kiekvie
nas doras, sveikas ir išmin
tingas lietuvis galės prigulėt 
Mėnesinė mokestis 50 centų. 
Apart posmertinės, sanariai, 
susirgę, gaus po $6.00 ant 
sanvaitės pašelpos. Iki šiol 
Blissvillės Dr-tės buvo po dis
ciplina priverstinos ausinės, 
su nauja draugyste pasiliuo-

< •?' -į
•uos . nuo tos baudžiavo 
Draugystės komitetan išrink 
tos šioš y pa tos: prezidentą* 
— A. Stankevičia, sekretori*. 
protokolų — A. Lesniguskas. 
sekretorių finansų—L.Gaus 
kaperiu — P. Jeznis ir dažiu- 
retoj u knygų — V. Tamošiū
nas. Susirinkimai būva kas 
antrų ketvergų kiekvieno mė
nesio, 8 vai. vakare, Svetainė
je po No. 106 Pearsoll st.

J. Auksutis.

Iš Bayonne, N. J.
Lietuvių yra čia apie poras 

šimtų; lenkų yra daugiau
siai, jie turi dvi bažnyčias, 
viena neprigulminga, o kita 
prigulminga.

Lietuviai turi draugystę 
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo. 
Į jųjų priguli į pusantro šim
to sąnarių.

Plačiau rašyt apie lietu
vius nėra kų, jie tamsus žmo
nes, laikraščių neskaito; pas 
vienų mačiau „ Lietuvų”. Alų 
gerai traukia vyrai ir mote
rėlės tame įsilavinę, vienoj 
rankoj rąžančius, o kitoj di- 
nerka su alum. Tautiškais 
darbais neužsiima, iš musų 
miesto nebuvo dar aukų la
bui revoliucijos. Kada męs 
susiprasim, ir tuos blogus pa
pratimus parnešim.

Liaukša.

Iš SpriiigHeld,!!!.
25 dienų rugpiučio atsibu

vo vestuvės Adomo Bendo- 
raičio, kurios traukėsi per 
dvi nakti ir dvi dieni. Visų 
laikų vestuvių buvo girdėt 
nuolatinis užimąs, trepsėji
mas ir riksmas visokiais bal
sais. Naktimis rinkosi pul
kai iš visų kraštų miesto — 
pėsčių ir važiuotų. Dainuo
dami, traukė ant vestuvių. 
Net ir stritkariuose rėkė va
žiuodami: vai le vai le dryžas 
andarokas! .... Svetimtau
čiai stebėj osi, nekurie klau
sinėjo, kas lai butų per žmo
nės tie ve^elninkai ir prie 
kokios tautos jie priklauso? 
Vieni aiškino, kad tai yra 
polenderiai, kiti sakė bohe- 
miau£ ir kitokiais visokiais 
vardais spėjo esant musų lie
tuviškuosius ricierius. Tie- 
gi ne tik kų rėkavo, trankėsi, 
bet da ir pešėsi kaip pašėlę 
sutvėrimai. Buvo pilnos 
gatvės musų narsunų, su už- 
daužytais antakiais vaikėsi 
vieni kitus šaudydami iš re
volverių. Nemažai turėjo 
darbo ir poliemonai, kol su
valdė musų karžygius. Va
rėsi kaip laukinius galvijus 
Čielais regimentais į cypę, 
paikoms kasydami galvas. 
Pristatė į vietų, doros moki
no nuo kožno paimdami po 
desėtkus doliarių. Nekurie 
da ir iki dabar tebesėdi ir 
laukia susimylėjimo Dievo ar 
ko kito, kad išvaduotų iš ne
smagios vietos. Argi nelai
kąs mums jau susiprasti, iš
sižadėti panašių vestuvių, 
kurios tik gėdų daro mums 
svetimtaučių akyse.

Argi męs negalime pasika- 
cinti tokioms vestuvėms kaip 
kad matome šios žemės žmo
nės daro. Tokių vestuvių 
ant geresnių susiėjimų nieka
da nemat y t.Mūsiškiems neru
di tėvynės labas, jt6ms neru
di revoliucija Lietuvoj. Kas 

, iems galvoj, jeigu jų tėve- 
lūs kazokai plaka, seseles 

jaunas išbiauroja. Jie jų 
vargų, ašarų neatjaučia! 
Jiems revoliucija ir čia, ka
da poliemonai su buožėmis iš 
galvos kvailystų laukan va
ro. Jiems nieko geresnio 
nereikia! .Jų apsvaigęs pro
tas nežino, kas yra geru ir 
blogu.

Vincuke.

Iš Brooknyno, N. Y.
25 d. rugpiučio likos čia 

parengtas teatrališkas persta
tymas; atlošė: Kaip kas iš
mano, teip savę gano. Po

. •

Agrariškl štraikai Pran
cūzijoje.

Šių vasarų gana, vaizdžiai 
apsireiškė organizaęija įstai
ginių sanjungų Pr^ncų^joje 
terp laukų darbininkų, t pra
dėjus nuo dvarų ir paketi
nių darbininkų, baigiant ant 
pintinių samdininkų. Pran
cūzų laikraščiai, ypač pjpvin- 
cijiniai, nurodo audito drau
gijos isaivystymo, gįtaipų ne
buvusio lygšiol. Ąnta^visu 
plotu buvusios yfovipcijos 
Isle de France vfrizdaa ant 
Kukų yra nepaprą^taaVaikš- 
čioja ten būriai j/o 200—300 
štraikininkų, vūįi pu raudo
na pala.pryšakyl, kiti su tri- 
parve, bugnu, triubele ar ar
monika, eina per aplinkines, 
kaimas nuo kaimot. gyveni
mas nuo gyvenipno, „ visur 
priversdami dirbančius dar 
darbininkus mesti darbų ir 
eiti su jais. Su tais būriais 
eina žandarai, spkuriais
- ,'iįeU -S eatdlu T *

eatrui buvo baltas. natr 
itlošė aktoriai SbnanhpPav. 
kanto Dr-tės. Žmonių bure 
ledaugiausiai. v m

A^art teatro ir baliaus bu 
vo dar dekliamarijosm De 
kliamavo eiles Misevičtatė ii 
Prekevičiutė. Ypač pasku
tines dekliamacijbs padarė 
ant susirinkusių žmonių di
delį įspūdį. v : i(.

Laike šokių buvo užgimę 
vaidai, bet ant laimės iki peš
tynių ne nuėjo, pasisekė ne
ramiuosius nuraminti. Ge
da turėtų būti nemokantiems 
viešuose susirinkimuose man
dagiai apsieiti.

Librikas.

traikininkai, eidami kėliu, 
ėda kalbas ir juokauja. 
zažinėtajai ir ganytojai gy 

^ulių, ėmusiejie lygšiol po 
1100 frankų per metus, avi
niukai po 110 fr. per mėnesį, 
dieniniai darbininkai, turėję 
po 3 fr. 25 c*, moterys gi po 
1 fr. 50 c. visi prisidėjo prie 
įstaiginių sanjungų, reika
laudami atnašiai po 1300 fr. 
per metus, po 130 f r. per mė
nesį, 4 ir 2 fr. per dienų.

Šitie reikalavimai ūkinin
kams išrodo augštais, ypač, 
kuomet belgiečiai iš flaman
diško užsienio apsiima dirbti 
už pigesnę mokestį negu yra 
dabartinė.

Iš Allegheny City, Pa.
Darbai čia eina pusėtinai.

• Lietuvių, vyri} Ir moterų, 
yra apie keturi tuzinai. Terp 
tų yra keli nepatinkanti ku
nigui Abromaičiui. Tie dar
buojasi ant labo darbininkų 
luomos, klausanti gi kunigo 
šaukia Dievo bausmės ant 
stojančių už darbininkų la- 
b4-

12 dienų piutės buvo 
vestuvės, buvo karietos 
pasamdytos, o už šliubų ku
nigėlis gavo 15 dol. Užtai 
ant policijos stoties nakvojo 
13 vyrų, iš jų kiekvienas už
simokėjo po $8.40.

, Terp čianykščių lietuvių 
nėra sutikimo. Vieni stato 
bažnyčių, kiti žada pristot 
darbininkų.

Bažnyčioj yra choras iš 12 
vaikų. 9 d. piutės turėjo 
būt bažnyčios pašventinimas. 
Kunigas ragina diioti para- 
pijonus nors po 5 do). 
priėmimui vyskupo. 26 d. 
piutės buvo krikštynos pas 
Jaseliunų. Viena žmona'ban
dė kalbinti dėti aukas tėvo- 
liucijcs * naudai, bet kūmai 
fanatikai nedaleidd.

, SocijalistAs.
' • / -U

Iš Visnr.
| Mieste Nižnenovgorode 

prasidėjo kongresas gyvenan
čių Maskolijoj mahometo
nu ___________

| Varšavoj likosi užmuštas 
jenerolas Leliarsky. Laido
jant Jo kūnų, visos pardavi- 
nyčios prie gatvių, kurioms 
ėjo aut kapinių lydėtojai, 
turėjo būt uždarytos, teipgi 
visi langai privatiškų gyve
nimų. Laikraščiai* pagarsi
no, buk vietoj jenerolo 8ka- 
lono, Lenkijos jeneral gu
bernatorių bus paskirtas pa
garsėjęs laike karės su Japo
nija savo kvailumu, o laike 
sukilimo žmonių Liberijoj 
savo žiaurumu irdenuncijavi- 
mu savo sandraugų, jenerolas 
Reunenkampf.

| Ryman suvažiavo jėzui
tai rinkti sau naujų jenerolų. 
Jėzuitų kunigų iš viso yra 
15500, o tame 2150 Suvieny
tose Valstijose šiaųrinėsAme- 
rikos.

Darbai ypatingai per 
piutę, o labiausiai biu
rokratinėse apygardose yra 
didelė stoka prancūziškų 
darbininkų. San jungos to
dėl, kų galėdamos, daro, kad 
belgiečiai pristotų prie jų, 
kas jiems teipgi ir nusiseka 
daugelį* kartų.' Agitatoriai 
skelbia flamandiškiems sam
dininkams kalbas prancūziš
kai, o kas nors kits jiems per
pasakoja ir tokiu budu kas 
kartas didesni plotai susirin
kimų naikinasi ar stovi ne- 
suimami. Ant galo kaikurie 
darbdaviai sutiko mokėti va
žinėtajame po 1250 f r. per 
metus, aviniokams po 130 fr. 
per mėnesį (be dadėjimo pe
nėjimui šunų), < padieniams 
po 3 f r. 50 c., moterims po 
2 fr.

Pergalė ta padarė tų, kad 
streikai plinta po kitas apy
gardas. Belgiečiai neišdry- 
sta dirbti patys, darbdaviai 
nusileidžia, vieni šiek-tiek, 
kiti visai. Bruzdėjimas tas 
prasidėjo tik visai neseniai, 
vos mėnesis laiko tam atgal,/ 
o jau organizacija apima ke- 
liolikų pavietų ir platinasi 
kas sykis toliau.

Lauko darbininkai Isle de 
France yra geriausiai apmo
kami visoje Prancūzijoje, bet 
pragyvenimas ten yra bran
gesnis negu kituose Kraštuo
se šalies. Kasdieninė išeiga 
vidutinės darbininko šeimy
nos, Mormante daleiskime, 
susidedančios iš tėvo, moti
nos ir dviejų mažų vaikų, iš
neša 3 fr. 78 c. Uždarbis tė
vo pasiekia per metus dau
giausiai 900 fr., arba 2 f r. 
50 c. per dienų. Taigi dar
bininkas breda į skolų ir ne
gali iš jos išbristi, kol nepa
auga vaikai ir nepradeda už 
darbiauti. Šito sulaukęs, 
tėvas pradeda mokėti skolas 
ir moka jas iki jo sunams 
parsieina eiti į kari u menę. 
Parėję iš kariumenės, sūnus 
apsiveda ir, žinoma, nustoja 
būti tėvams pagelba. Tokiu 
budu tėvai turi gryžti prie 
sunkaus darbo ir laikytis jo 
tolaik, iki netenka visai pa- 
jiegų ir liekasi sunkenybe 
valsčiui. Valsčius Mormant 
užlaiko metai į metus po 20 
—25 senius abiejų lyčių ant 
nepilnai 250 gyventojų. Ne
įdomu, jei statistika gimimų 
yra ten labai žema.

Jei tokis stovis yra paeitu-, 
rinčioj Isle de France, tai 
lengva suprasti, kokios san- 
lygos yra vargingesniuoee 
kraštuose.

Juodašimtiška knygele.
Ji turi 16 pusi, ir vadinasi: 

„Didžiausi musų neprieteliai 
socijalistai ir masonai”. Ant 
pirmo puslapio parašyta di
delėmis raidėmis šie žodžiai: 
„Jei nori; žmogau, didžiau
sių nelaimių išsisergėti, skai
tyk tų knygelę balsu didžiuo
se žmonių susirinkimuose, o 
perskaitęs, nesuplėšyk, bet 
kitam duok”! Ant kito pus
lapio rašytojas aiškina, kas 
tokie esu socijalistai ir maso
nai. Anot jo, socijalistai ir 
masonai esu : tokie žmonės, 
kurie „trokšte trokšta pes

lį 

kandyti mus varguose ir iš
plėšti iš musų širdžių katali
kų tikėjimų”. Toliau rašy
tojas surašė visus socijalistų 
ir masonų vadovus. Tik la
bai įdomu, iškur jis ištraukė, 
kad ir Prūsų karalius Fridri- 
kis ir A ustrijosciecorius Juo
zapas II buvę socijalistai ir 
masonai!

Rašytojo nuomone, skirtu
mo tarp socijalistų ir masonų 
jokio nesu: „Jų idealai, bū
das tuos idealus pasiekti ir 
vadovai vienų ir antrų yra 
tankiausiai tie patįs’.’. (!) .

Lietuvoje masonų, rodos, 
nėra (antgalo kasžin-kų jis 
vadina masonais), bet rašyto
jas skaito juos už „didžiau
sius musų neprietelius”! Ant 
3 pusi, jis teip rašo: „Maso
nai yra tai draugystė, kuri 
stengiasi išgriauti ka tai iki} ti
kėjimų, stonų moterystės, 
atimti nuo kiekvieno turtus 
ir žemę ir uždėti vienų didų 
viešpatystę, kurioje valdyto
jais bus masonai ir socijali
stai, o žmonės bus bernais 
tarnaujančiais masonams”. 
Tai mat kokių masonų esa
ma!! Jau gerai žinome apie 
masonus, bet dabar pažiūrė
kim, kas yra pasakyta jų 
įstatymuose: „Valdytojai
masonų turi būti 9, o iš tų 
devynių 5 būtinai turi būti 
išrinkti iš žydų”.

Jeigu norėtum daugiau to
kių stebuklų išgirsti, tai rei
kėtų visa knygutė ištisai per
rašyti, kas yra pasakyta apie 
tuos žmones, kurie „prižada 
per amžį velniui tarnauti ir 
garbinti jį į vietų Dievo”.

Teisybė, toje knygelėje 
yra parašyta, kad katalikų 
tikėjimas neleidžiųs nieko 
mušti, bet tiek daug ten ne
apykantos, kad žmogus, per
skaitęs jų, vargiai išsiturėsi 
nemušęs masonų, socijalistų 
ir. žydų, kurie esu visur pir
mutiniais vadovais ir ^di
džiausiais katalikų nepriete
liais”!

Norintiems išsigelbėti nuo 
tų neprietelių, rašytojas pa
taria: „Klausykite šventai 
savo dvasiškų vadovų kuni
gų, kurie trokšta jūsų lai
mės”. Jau tokių „dyasiskų 
vadovų”, kaip tos knygelės 
rašytojas, nėr ko klausyti,nes 
tai visiškai nesutinka su Kri
staus mokslu.

Nelabai gal kas tikės, kad 
atsirastų žmonės patarianti 
tamsybei, bet aš pats savo 
akimis mačiau, kaip tokie 
„katalikiški” kunigai dalino 
sodiečiams ir davatkoms tas 
juodašimtiškas knygutes.

J. Makraitis. *

Vagone.
Tiršti debesėliai užgulė so- 

stapilį. Tarytum pati gam
ta ir ištikusi valanda priim- 
nių sanlygų gyvenimo sostą- 
pilės žmonių susivienijo tam, 
kad varyti juos į nerimastį, 
nusiminimų, rūpestį ir į pri
imtų teip tankiai visai be 
pamato vadinti pessimizmų...

Šlapias, ' smulkus lytus 
temdė be nusišvietimo vaiz
dų. Viekų aptrankė ne debe
sėliai (o, kad tai tik jie), 
viskas apsidengė slegiančiais 
kasžin kokios parvos nublu
kusiais sunkiais debesiais.....

Tokiame ore -iššliaužė mu
sų traukinys iš-po kelainio, 
apdumiamas savo paties karš
tu kvapu gulančio ant žemės 
garo....

Rimtai vilkosi vagonai.... 
Ir pro juos,tarytum,ėjo hori
zontu tylus, nekvėpuojanti 
dūmtraukiai pabrikinių ka
minų. Ir tyla toje, ir debe
sėliai, ir garas kartojo vienų: 
— tuo tarpu viskas tamsu, 
viskas apsidengęs debesiais, 
tuo tarpu viskas tylu....

Ir buvo baugštu..į.
Aš išėjau ant priegindžio
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paskutinio vagono, kur san« 
protavo tūlas burpalaikis, 
pavėžinamas dykai kūmo 
konduktoriaus..

Ir ta pati lūkestis ir am
žina, vienoda, kaip druo- 
kiantis lytus tužba kaimiečio 
— beduolio girdėjosi tame 
dialoge.

„E, dabar,- sako- vėl kas 
žinkų užmušė....Ve ir atstovu
užmušė. Turbut nekrikš 
tas”....

— Juodoji šimtinė, — pro 
tinančiai paaiškino konduk 
torius.— Jiems kas moti
na, kas tėvas — vis lygu....

Oh, kad tai durna, tųsyh 
nebūtų užmušę.

Tylėjimas....
Žemės nėra -r- tęsė sermė

gius, pereidamas prie savo 
istorisko, amžinai almančio, 
kaip gėlimas dantų, skaudu
lio.

„Ir nebus, nebus sakau, — 
girdėjosi atsakymai — durnos 
nėra ir žemės nėra ir kolaik 
durnos nebus, nė žemės ne
bus. ...

Ir šita sena, sena giesmė 
kaimiečių skurdo buvo gieda
ma ir pergiedama visokiais 
balsais.

Ir ilgai dar kartojo jie vii 
tų patį, kų skaitome męs laik< 
raščiuose, kų męs žinome se
niai, kų užmirštame męs, ką 
męs skaitome įkirėjusiu, bet 
kų atmena jie, atkartodami 
kas kartas su ypatingu pasi- 
gardavimu, skonėdami ii 
prisiklausydami vienodo mo
tyvo sermėginio gyvenimo.

Traukinys ėjo pilnu grei
tumu.

Šimtai, tūkstančiai ki 
birkščių lėkė, sukosi, pulda
mi, „ tai vėl kildami, užsi 
žiebdami tai vėl prigesda- 
mi.

Ir nesimatė daugiau debe
sių, nesimatė daugiau nė ši
tų apkvaitinančių, gadinan
čių dūmų....

Lėkė kibirkštys.... Ki
birkštys, sukdamos pasiutiš
kame sukuryj, tvėrė, tary
tum, visų pažarų.... Pėdas 
plonų siūlų liejosi į krūvų, 
padarydamas šviesių, didelę 
liepsnų....

Ir degė liepsna.... Degė 
ir degino durnus ir debesius. 
Degė ir skudrino dvasių, de
gė ir švietė kelių ir šaukė 
degt ir visur liepsnot....

Užpakalyj gi girdėjosi vis 
ta pati monotoniška kalba.

Laikiniai L. V. S. organi
zacijos (statymai. .

1) Sųjungos sųnariu skai * 
tosi kiekvienas, kuris sutin 
ka su sųjungos programų, 
priklauso jos nutarimams ir 
priguli prie kokios nors sų- 
jungos kuopos.

2) Kiekviename valsčiuje 
tveriasi sųjungos kuopa ne 
mažiau kaip iš penkių ypatų, 
kurių priedermė yra platinti 
sųjungos tikslus, šviesų, susi
pratimų, pritraukti prie sų- 
jungos naujus sąnarius ir vi
sokiais budais palaikyti su
jungę.

3) Sųjungos kuopa renka 
iš savo tarpo: a) kuopos pirnF 
sėdį, kuris veda visus kuopos 
reikalus, susineša su kitoms , 
apieliukės kuopomis ir su 
Central)niu Komitetu.

4) Keleto būrelių pirmi
ninkai, susirinkę bent kartų 
per mėnesį draugėn, tariasi 
apie savo apygardos reikalus. 
Didžiai prireikus, visos apy 
gardos būrelių pirmininkai, 
išrinkę iš savo tarpo atstovus, 
siunčia juos į apskričio, gu
bernijos ir pagaliaus visos 
Lietuvos valstiečių susirinki
mų.

5) Kuopų sanariai renka 
sųjungos reikalams pinigus, 
dalį kurių apverčia vietinių 
kuopų reikalams: kny
goms, laikraščiams ir tt,dalį 
gi riunčia Centraliniam Su
jungęs Komitetui.



Kokiu budu susitvėrė svietas?
Parašė Prof. Dr. M. W1th. Meyer. . 

Vertė J. ILGAUDAS.

kurie 
tverti 
pagel-

Įn sąnarius naujai tveria
mų draugysčių.

Nuolatai tenka patėmyti 
laikraščiuose apie besi tvėri
mą naujų su tautiškais var
dais draugysčių, tik gaila, 
kad tokios naujos su didvy
rių vardais draugystės ne
priguli prie Susiv. L. A.; 
labai butų gražu ir praktiš
kai, jeigu visos lietuviškos 
draugystės Amerikoj prigu
lėtų prie Susivienyjimo Liet. 
Am.!

Broliai _ ir Seserįs, 
tveriate, ar norite 
draugystes broliškos
bos, teatrališkas, ar drama
tiškas, perskaitykite pir- 
miaus įstatus Susiv. L. A. 
Pasiteiravimas nieko nekaš
tuos. Atsiliepus per laišką 
pas sekretorių, gausite įsta
tus, ir kitus patarimus, kas 
butų reikalingu tveriant 
draugystes. Tokios draugy
stės gauna charterį iš Susiv.

■ dovanai. Posmertinės Sus. 
moka SI 50.00, metinė moke
stis $2.25. Prigulėdama prie 
Susivienyjimo, pastoji žmo
gum didžiausios lietuvių or
ganizacijos. Visos tautos,gy
venančios Jungtinėse Valsti
jose Amerikos turi savo susi
rišimus, eusivienyjimus: An- 
glijonai, * seni Amerikos 
gyventojai, kurie, rodos ir 
gana turtingi, yra susijungę 
į dideles politiškas ir pramų- 
niškas organizacijas ir daug 
gero atneša jų sanryšiai. Ko
dėl tik męs lietuviai ėšame 
teip apsileidę, apie savo rei
kalus nesirupinam, atsiduo
dami ant Dievo valios? Ne- 

.galim atsiduoti ant keno 
nors valios, kol esame ant 
šios pasaulės, turime kiek
vienas rūpintis ir, sujungę 
pajiegas, per susirašimą į or
ganizacijas, galime ką svar
besnio nuveikti. Prigulėda
mi prie Susiv. L.A., nepada- 
rysim sau jokios skriaudos. 
Kur lietuvių yra per mažai, 
kad galėtų draugystė užsi
laikyti, ten galima susirašyti 
bet 10 ypatų, ir bus S. L. A. 
kuopa; tokia kuopa gauna 
Susiv. charterį ir gali laikyti 
susirinkimus, apkalbėti viso
kius reikalus, kas reikalinga 
išaiškinimui nuomonių, o 
ypatingai dabar besiartinant 
ilgesniems vakarams, rengki- 
te perstatymus, tas vis mus 
veda prie pažinimo rei
kalų žmonijos. S. L. A. su
tvertas ne vien mokėjimui po 
mirusio sąnario posmertinės, 
bet dėl agitacijos ir pačių 
naudos. Parengimas visuo
meniškų susirinkimų ant su
sirinkimų nėra aprųbežiuotas, 
apie ką kas turi kalbėti, bet 
kad terp musų nedaug yra 
mokslus laukusių, tai ant to
kių susirinkimų, kas dau
gi aus žino, išreiškia kitiems, 
ir, teip sakant, męs lavina
mos per tokias prakalbas, 
kaipi kad mokyklas lanky
tume. Susivienyjimas Lietu- 

f vių Amerikoj jau nuo kelių 
metų apsirinko sau vidurį 
kelio, tarpe visų- mus partijų 
laisvos tautystės, ir tuom ke
liu ėjo ir tikimės, kad eis to
liau*, nes tas kelias Susiv. < 
L. A. šiądien yra atsakan- 
čiausias.

M. J. Damijonaitis.

| Maskolijoj, gyventojus: 
Kazaniaus, Simbirsko, Sama
ros ir Sara tavo gubernijų pa- 

* siekė badas, o randas neį
stengia baduolių sušelpti. 
Vokiški kolionistai už žemus 
pinigus parduoda savo ukes 
ir nešdinasi iš Maskolijos į 
Vokietiją ir į Ameriką.

| Danija likosi sujungta 
telegrafo linija su sala Islan- 
tija. Dėl to atsitikimo net 
prezidentas Roosevelt atsiun
tė Danijos karaliui savo lin
kėjimus.

pradinių atomų, turi vystytis iš pirmapradi
nio’stovio. Tokius-jau pamatus atrandame 
ir ant augščiausio laipsnio kosmiškų kūnų. 
Ir kosmiški kūnai turi savo paskirtą gyveni
mo laiką. Tačiaus kada susimuša du, savo 
dienas pergyvenę, kosmiški kūnai, idant pa
gimdytų naują, galintį išsitobulinti; tuomet 
visgi užsilieka da medegų krūvos, kamuoliai, 
nuo kurių paeina visas išsivystymas išsiskir
sčiusių medegų, visa tveriama organizacija. 
Tokį-pat įstatymą atrandame teipgi ir vidu
riniuose įstatymuose. Kiekvienas mirštąs 
individuujpas, be abejonės, reprezentuoja 
svieto pabaigą, bet nors ir turi išaugti kiek
viena nauja generacija ant augščiausio laip
snio iš-pat kūdikystės, iš-pat pamatų, visgi 
prideda ji, besi vystydama, prie tėvų paliki
mo, prie organizacijos, ką-nors naujo, gere
snio, kuri buvo pirm jos buvimo lyginai 
kaip rudenyj numetąs lapus medis kiekvie
name pavasaryje daugiau lapų ataugina ne
gu kad turėjo pereitą vasarą. Tiesa, medis 
tol ataugina daugiau lapų kol da nepradeda 
senti, kol šakos da pilnos gyvumo ir da ne- 
džiųsta. Tačiaus kol įvyksta tas laipsnis 
kol pradeda medis senti, iki tol atauga nau
ji medeliai, jo vaikai, kurie vystosi ir tobuli
nasi sparčiau negu senasis.

Vienok visuose laipsniuose svietų besi: 
vystymo šakojosi organizacijos kas-kart la
biau. Mat iš pirmapradinių atomų susitve
ria atomai chemiko, o nors šitie ir turi tam 
tikrą maksimališką didumo laipsnį, visgi jie 
turi ypatybę susigrupuoti į molekulę. Besi- 
didinant šalčiui susisiaurina atomų aplink- 
bėgiai molekule, medegos sutirštėja kas-kart 
labiau ir šitokia procesas gali vystytiesi teip 
toli, kol ant galo neišteka vidurinių pajiegų, 
idant išskirstyti susivienyjusius į molekulę 
atomus. Tokiu budu persikeičia molekulas 
į atomą. Ir sulyg darytų patšmyjimų gali
me manyti, kad tokios sanlygos arba tokie 
besi vystymo eigia sutvėrė iš mažesnių atomų 
mums neperskiriamus chemiškus atomus. 
Toliau, vienok, galime darodyti, kad mole- 
kulai susigrupuoja'į didesnę organizaciją, si
stemą. Teip, paveikslan, susideda kristalas 
iš labai didelės daugybės atskirų molekulų, 
kurie, įdomiai susigrupavę, sutveria naują 
organizaciją, naują čielą pavidalą. Užtai 
galime persistatyti kosmiškus kunus kaipo 
kristalus kuodidžiausio pavidalo, arba kaipo 
atomus, o Paukščių kelią galime paimti už 
vieną molekulę didžiausios visatos, kurią 
męs pažystame. Kad teip yra, tai tą matė
me gana aiškiai betyrinėdami, nes juk atra
dome, kad ir kosmiški kūnai nuolatai arti
nasi prie viens-kito ir lyginai kaip rauliniai 
atomai susigrupuoja į vieną Paukštkelinį 
molekulę, sutveria naujus didesnius atomus, 
kuriuos, imant*nuo jų laipsnio, jau negali
me atskirti. Tokiu budu, mat auga, keičia
si svietai iš vieno laipsnio į kitą; iš atomų 
pasidaro saulės, o saulės vėl yra tiktai ato
mais tame augštame laipsnyje. Ir męs nesu
randame nė pradžios nė pabaigos tų laip
snių svietų besivyštyme. Užtai galime drą
siai manyti, kad ir atomai yra kosmiškais 
kūnais, apgyventais ant paviršiaus kaip mu
sų žemė; teipgi galime manyti, kad musų 
žemė yra tiktai skeletu tokio gyvumo, ku
riam męs žmonės tereiškiame kaipi celės, ku
rios, lyginai kaip kraujo kūneliai, grumulė
liai, šen ir ten bėgioja ir nuolatai dirba, 
idant tokiu budu kiek galint išsitobulintų ir 
palaikytų tą didyjį gyvūną. •

Kadangi męs laipsniuose gamtos besivy- 
stymo neatradome jokių rubežių nė ant že
mo, nė ant augšto, tai turime būtinai many
ti, kad teipgi nėra jokio rubežiaus ir gamtos 
besivystymui; ji gali amžinai vystytiesi. 
Seniau, tiesa, manė žmonės, kad svietų besi- 
tvėrimas turi turėti kokį-nors galą, kokį-nors 
augščiausį laipsnį, kadangi skystai padalyta 
medega turės laikui bėgant teipgi tą tempe
ratūrą priimti, kuri viešpatauja erdmčje, bū
tent didžiausią laipsnį šalčio (— 273° C.). 
Šitas, vienok, reiškia, kad tuomi pasibaigia 
visi atomų aplinkbėgiai molekuluose, nuo 
kurių šilumos paeina jų visi fiziški ir chemi
ški apsireiškimai, taigi, kad turės užstoti vi
suotinas išsilyginimas pajiegų ir nuo to, ži
noma visiškas ramumas ir pastirimas. Mok
slinčiai pavadino šitą stovį svieto entropija, 
kuris, kartą atsiektas, t vertųsi amžinai. 
Taigi, sulyg tos nuomonės, artinasi svietas 
viąuotinam, galutinam myriui, iš kurio nega
li jokia galybė jį beprikelti.

Bet męs, vienok, pasiremdami ant savo 
ikišiolinių ištyrimų, negalime jokiu budu 
pripažinti čia privestą manymą už teisingą. 
Nors, tiesa, ir sustoja viduriniai krutėjimai 
atomų molekuluose, kada tie pasiekia abso
liutišką zero temperatūrą, vienok tuomet 
persikeičia molekulai į atomus augštesnio iš- 
sivystyęio, kurį svietas, toli atstu nuo perė- 
jimo įamžiną e myrį, yra pasiekęs. O jęigu 
ir susivienys, sutirštės visa medega saulinės 
sistemos ant tiek, kad nė mažiausia dalelė 
negalės pasikrutinti tame kosmiško kūno 
atome, tai visgi da kruta tas atomas erdmėje, 
o laikui bėgant suras jis kitą, sau panašų 
kosmiško kūno atomą, su kuriuom galės su
tverti naują molekulę, paveikslan, baisiu su
simušimu su viens-kitu, nuo ko jo dalys jšsi- 
dėstys į pirmapradinius atomus, kas atsitiko, 
kaip pamename, su nauja žvaigžde žvaigždy
ne Perseus.

Visiškas galas svietų besitobulinimo ga
li tiktai tada įvykti, jeigu svietų medega tu
ri savo rubežių, jeigu nėra jos begalo daug; 
taigi tada, jeigu nėra begalo daug svietų, 
kurie gali amžinai vienytiesi į naujas, aug-

jau apie dešimt minutų. Vienas iš kareivių, 
eidamas virtuvėn pasiimti pietų, susimilo 
ant manęs, paėmė ir mano katilėli; bet kada 
jis sugryžo, tai rado mane-jau kietai įmigusį. 
Prabudau tik ketvirtą valandą ryto, išbudin
tas nepakenčiamai aštrių rago garsų, žai
džiančio general-maršą, y penkioms minu
tėms praslinkus jau vėl žingsniavau purvi
nu, įmurusiu keliu, kuomet smulkus, tartum 
pro sietą košiamas, lietus bepaliovos dulko. 
Mano pryšakyje dūlavo kaži-keno pilka nu
gara su užkrauta ant jos dvylo veršio odos 
dėklu ir barškino geležiniu katilėliu; šaly- 
mais abipusiai ir užpakalyje klampojo toki- 
jau pilki pavidalai. Pirmose dienose aš ne
galėjau atskirti jų kits nuo kito. 222-rasis 
pulkas, kuriu aš pakliuvau, susidėjo dau
giausia iš Viatkos (Viačkos — kaip jie patys 
sakosi) ir Kostromos gubernijų kaimiečių. 
Visų platus, su išsikišusiais skruostkauliais 
veidai, paujodavę nuo kelionės; rudos, ma
žos akys, nublankę, be spalvos plaukai ir 
barzdos. Nors aš atminiau keletą pravar
džių, bet kuriam kuri priklausė — nežino
jau. Už dviejų savaičių aš negalėjau supra
sti, kaip galėjau maišyti su kits-kitu du savo 
kaimynu: vieną, ėjusį greta su savininku 
pilkos nugaros, bepaliovos dūlavusios man 
pryšakyje ir antrą, ėjusį greta su manim. 
Aš beskirtingai vadinau juodu Fiodorovu ir 
Žitkovu ir visada klydau, tuotarpu gi juodu 
buvo visai į kits-kitą nepanašiu.

Fiodorov, kapralas, buvo jaunas žmo
gus, dvidešimt dviejų metų, vidutinio ūgio, 
tiesaus, dailaus sudėjimo. Veidas jo buvo 
reiškus, kaip tekintas, su labai gražiai už
brėžtais: nosim, lupomis ir smakru, apdeng
tu palša i-geltona garbiniuota barzdute, ir 
linksmomis mėlynomis akimis. Kada surik
davo: ,,dainininkai, trauk!’* jis buvę musų 
rotos dainavedžiu ir aiškiai išveždavo kruti
nės tenoru -— aukštutinėse notose pasigau
damas aukščiausio falceto: —

.... Carą ša-a-aukia senatan!

Gimimu paėjo jis iš Vladimiro guberni
jos, bet da vaiku būdamas pateko Petropi- 
lin. Petropilio ,,kultūra” — kas retai pasi
taiko — nesugadino jo, tik geriau aptašė, iš
mokino, tarp ko kito, skaityti laikraščius ir 
kalboje vartoti įvairius, kaimiečiams jau ne
paprastus, žodžius.

— Žinote, Vladimir Michailovič, — kal
bėjo jis man: — aš galiu turėti ir daugiau 
supratimo negu dėdulis Žitkov, nes Pyteris*} 
vistik padarė ant manęs savo įtekmę. Pyte- 
ryj civilizacija, o pas juos, kaime, viešpatau
ja nežinia ir nuožmumas. Bet vienok užtat, 
kad jis jau senyvas žmogus ir, galima saky
ti, viso matęs ir pergyvenęs įvairius vargus- 
nelaimes, tai man nepridera, paveizdan, rė
kauti ant jo. Jam jau keturiosdešimt metų, 
o man dvidešimt treti eina, nors rotoje aš ir 
skaliausi kapralu

Dėdė Žitkov — resnas, nepaprastai sti
prus žmogus, rūsčios išžiuros. Jo veidas 
tamsus, skruostkauliai atsikišę, akys mažiu
kės, žiuri visada paniūroms. Jis niekada ne- 
sišypsojo ir retai kada kalbėjo. Užsiėmimu 
j M* buvo trobastatis, kada mobilizavo musų 
anniją jis tuomet naudojosi paliuosavimu 
nuo tarnystes ant nepaskirto laiko. Iki vi
siško atleidimo jam betruko vos kelių mėne
sių; prasidėjo karė, ir Žitkov patraukė kar
žygio, palikęs namie pačią ir penketą vaiku
čių. Neveizint ant savo neperdafliausios iš
žiuros ir amžinai apsiblaususio veido, jame 
buvo kas tokio prie savęs traukiančio, gero 
ir tvirto. • Dabar man rodosi visai nesupran
tamu, kokiu budu aš galėjau neatskirti tų
dviejų kaimynų kits-nuo-kito, tečiaus pirmi 
dvi dieni abudu man rodėsi vienodu: abudu 
pilku, sunkenybes velkančiu, pavargusiu, 
peršlapusiu ir nuo šalčio drebančiu.

Visą pirmąją pusę gegužės lijo nepaliau
jami lietus, o męs keliavome be šėtrų. Bega
linis, nuo lietaus įmuręs, kelias kuone kas 
varstas tai lipo augštin į kalną, tai leidosi 
žemin į daubą. Eiti buvo sunku. Ant ko
jų kibo purvų gabalai; pilkas dangus nusi
driekė žemai ir be paliovos šlakstė mus smul
kiu lietumi. Ir galo jam nėra; nė vilties nė
ra, pribuvus ant nakvynės, išsidžiovinti ir 
susišildyti: rumunai mus į savo gyvenamą
sias neįleido, tiesą pasakius jiems ir nebuvo 
kur sutalpinti tokią žmonių daugybę. Męs 
visada pereidavome kiton pusėn miesto arba 
kaimo ir sustodavome kur-nors ganyklose.

— Sustok!.'... Ginklus statyk!....
Ir, pasrėbę šilto viralo, priseidavo gulti 

tiesiog purvynan. * Apačioj vanduo, viršum 
vanduo; rodėsi, tartum ir visas kūnas vande
nin permirkęs. Drebi, gaubstaisi ploščiumi, 
palengvėle pradedi apšilti drėgna šiluma ir 
kietai įmiegi, iki rago garsas vėl neapskelbia 
vfeų nuoširdžiai keikiamą general-maršą. Ir 
vėl pilka eilė, pilkas dangus, purvinas ke
lias ir liūdni, Slapi kloniai ir kalves. Sunku 
buvo žmonėms.

— Dangus visai prakiuro, —• atsidusda
mas kalbėjo musų pusnuovadinis paaficie- 
rius Karpov, senas kareivis, dalyvavęs dagi 
karžygyjė į Chivą. — Mirkstame, mirkstame 
be galo.

Išdžiusime, Vasil Karpič! Ot saulu
tė pasirodys, išdžiovins visus. Kelionė ilga: 
pakol nueisime, spėsime ir išdžiūti ir išmirk
ti. Michailič! — atsisuka kaimynas į mane: 
— lig Dunojaus ar da toli?

— Priseis da apie tris savaites eiti.
— Tris savaites! O dvi jau einame....
— Einame stačiai velniui į nagus! _

praniuzgėjo dėdė Žitkov.
— Ką tu ten niurzgi, tu, senpalaiki? 

Žmonėms drąsą atiminėji! Kokiam gi vel
niui į nagus einame? Kam tokius niekus

•> Petropilis. (Vertėjas).

štesnes organizacijas. . Bęt fciek męs galime 
apmatyti ir ištirti. <ta syiętas 
neišmatuojamai dide®, b4t ar ji yra. ir ištie- 
sų begalinė, tai tą ;
abejonės, niekada 
begalinę platumą a: _ 
vien begalo didelė dvasė arba begalo didelis 
protas.

Bet, tiek to; juk atradome savo protu 
bent tiek, kad nuolatįniajp visatos besitobu- 
linimui nėra pastatyti joki rubežiai. Užtai 
galime džiaugtis iš bendradarbystos šito am
žino, niekada nepasiekiamo tobulumo, idant 
tokiu budu nebūtų galo amžinam besiekimui 
laimės.

Ir kaip neprapuola jokia atomas sviete 
arba visatoje, teip neprapuola, nepražųsta 
nė musų darbas padėtas kovoje už gerą, už 
teisingą ir gražų. Ne veltui męs gyvename!

GALAS.

i arba visata 
ji yra. ir ištie- 

lime pasakyti, ir, be 
Irkime. Ištobulintą 
ijpumą gali apimti

Vsevolod Garšin.

KARES laukuose
Kareivio atsiminimai

Iš rusų kalbos vertė A. L-18.

Gegužės ketvirtą dieną, tūkstantis aštuo*. 
ni šimtai septynios-dešimt septintuose metuo
se, atvykau Kišinevan ir už pusės valandos 
sužinojau, kad šiuo miestu praeina 56 toji 
pėstininkų divizija. Kadangi aš pribuvau 
tik su tuo tikslu, kad įstoti į kur į-nors pulką 
ir pabuvoti karėje, tai Gegužės septintą die
ną, ketvirtą valandą ryto, stovėjau jau ant 
gatvės pilkose kareivių eilėse, suglituotose 
priešais pulkininko 222-rojo starobielskinio 
pėstininkų pulko butą. Jau buvau apsivil
kęs pilku kareivio ploščiumi su raudonomis 
antpetėmis ir mėlynomis įsagomis; ant gal-' 
vos buvo šlikas su mėlyna apkalk e, ant nu
garos dėklas, pajuostėje patronų krepšiai, 
rankose sunkus vintuotaAšautuvas. ,

Užgaudė muzikė, iš pulkininko buto ne* 
šė vieliavas. Suskambo komanda — pulkas 
be jokio garso padafė ant’sargos. Po to ki
lo baisus riksmas: 'sukdmannavo pulkinin
kas, paskui jį batalijono ir rotos komanduo- 
tojai, pagalios nuovadų pa-aficieriai. Nuo 
to įvyko painus ir man visai nesuprantamas 
pilkų ploščių krutėjimai, pasibaigęs tuo, 
kad visas pulkas išsidriekė į ilgą-ilgą eilę ir, 
skambant pulko orkestrui, griežiančiam link
smą maršą, nuomačlai pradėjo žingsniuoti. 
Žingsniavau ir aš, stengdamasis sutaikyti ko
jomis ir eiti ant lygios su savo kaimynu. 
Dėklas ant nugaros traukė atgal, sunkus 
krepšiai pryšakin, šautuvas Šokinėjo ant pe
ties ir slinko žemin, pilko ploščiaus apika- 
klė graužė kaklą; tečiaus, neveizint ant vi
sų tų mažų nepriimu urnų, muzika, sutariąs, 
sunkus kariškos eilės krutėjimas, gaivingas 
rytmečio oras, reginys daugybės pilkai ba* 
luojančių plieno durtuvų nei aštrių rugienų, 
saulės nudegti, rustus kareivių veidai •— vi
sa tat pripildė dvasią tvirtumu ir ramumu.

Namų tarpvartėse, nežiūrint ant ank
staus ryto, stoviniavo žmonių krūvelės, pro 
langus kyšojo pusiaupliki moterių ir vaikų 
pavidalai. Męs ėjome ilga, tiesia gatve pro 
rinką, kur jau pradėjo rinktis važiuoti mol- 
daviečiai jaučių traukiamuose vežimuose. 
Gatvė ėjo augštyn į kalną, atsidurdama į 
miesto kapines. Rytas buvo ūkanotas, šal
tas, truputį lašnojo lietus. Migloje šmėkšo
jo auganti ant kapinių medžiai, iš už šlapių 
vartų ir sienos kyšojo kryžių ir paminklų 
viršūnės. Męs pasukome pro kapines, palik
dami jąs dešinėje pusėje. Ir man vaidijos, 
tartum jos žiuri pro miglą į mus ir stebisi: 
,,Kam jums, tūkstančiams, eiti už tūkstančių 
mylių mirti svetimos šalies laukuose, kad 
galima ir čia numirti, — numirti ramiai ir 
atsigulti po mano medžio kryžiais ir akmens 
antkapiais? Pasilikite!”

Bet męs nepasilikome. Mus traukė ne
žinoma spėka: didesnės spėkos žmogaus gy
venime nėra. Kiekvienas etskiriai ištikrųjų 
butų traukęs namo’, bet visas tytveikas ėjo,, 
klausydamas pagal * discipliną ne sąmonės 
dalyko teisingumo, ne jausmo neapkantos 
nežinomojo priešiaus, ne baimės bausmės, 
bet to nežinomo, nepermanomo, kurs ilgai 
da vadžios žmoniją į kruvinas skerdynes — 
tęs didžiausias visokeriopiausių žmonių var
gų ir kentėjimų priežastis. .

Už kapinių prasidėjo platus ir gilus 
klonis, besitiesiąs miglotai tolumon. Lietus 
pradėjo smarkiau lyti r kur-ne-kur, toli-toli, 
prasiskirdami debesiai leido saulės spindu
liams prasismelkti isftuoBet tai kreivi ir tie
sus lietaus dryžiai švietėsi lyg sidabras. Ža
liuojančiais klonio šlaitais slankiojo miglos; 
pro jąs buvo galima,^užvftlgti ilgas, išsidrie
kusias kariaunos eiles, ginančias musų pry- 
šakyje. Retkarčiais^. blikpterėjo kur-ne-kur 
durtuvas; ginklas, ppkliųyęs į saulės šviesą, 
keletą aky mirk ų mirgėjo, skaisčia žvaigždute 
ir vėl gęso. Kartais debesiai ankščiau susi- 
spyrė, tąsyk darėsi visai tamsu, lietus smar
kiau teškeho. Už valandos po musų išėjimo 
kelionėn aš pajaučiau, kaip šalto. vandes 
srauja nusravėjo mano nugara. *

Pirmoj; pereitis buvo nedidelė: nuo Ki- 
šinevo iki paurenių kaimo viso aštuoniolika 
varstų. Tečiaus, nepratęs nešioti ant savęs 
dvidešimt penkis — trisdešimt svarų sunke
nybės, aš, prisigriebęs iki paskirtos mums 
grintelės, išsykio dagi ir atsisėsti negalėjau: 
prisišliejau nugara prie sienos ir teip, pilno
je amunicijoje ir su šautuvu rankose, stovė

tauziji?
__ Vai ką, gal ant pokik) einame? 

atšauja Žitkov.
— Ne ant pokilio, tik kaip privalome 

savo priesaiką išpildyti!.... Tu prisiekda
mas ką kalbėjai? ,, Nesigailėdama s gyva- 
sties!....” Aa! Senas kvaily! Pasida
bok!. ...

— Ką aš gi blogo pasakiau, Vasil Kar- 
pič? Ar gi neinu! Mirti, tai mirti.... vis- 
tiek....

— A matai! Teip ir sakyk!....
Zitkov tyli; jo veidas darosi da rūste

snis. Tiesą pasakius, abelnai niekam nesi- 
norėjo kalbėti: eiti , buvo perdaug sunku. 
Kojos slysta, ir žmonės tankiai puola į dum
blyną. Biauriausi keiksmui girdėtis šen ir 
ten batalijone. Vienas Fiodorov nosies ne
nuleidžia ir be paliovos pasakoja man isto
rijas vieųą po kitos apie Petropilį ir kaimą.

Vienok, visam esti galas. Sykį ryto 
metą pabudęs nakvynėje ties kaimu, kur bu
vo paskirtas mums visos dienos pasilsis, pa
mačiau mėlyną dangų, baltas, iŠ molio krė
stas, triobeles ir vyndaržius, skaisčiai ryto 
saulės nušviestus, išgirdau palinksmėjusius, 
gyvus žmonių balsus. Visi jau buvo atsikė
lę, apsidžiovinę ir silsėjos nuo sunkios dvie
jų savaičių kelionės ant lietaus, be šėtrų. 
Laike dieninio pasilsio atvežė ir jąs. Kar
eiviai tuojau ėmė jąs tempti ir, padarę visa 
kaip priguli, įkalinėję kuolus ir ištampę au
deklus, visi beveik atsigulo pavėsiu.

— Nuo lietaus nepagelbėjo, bent nuo 
saulutės pridengs....

— Nagi, nagi, kad ponaičio veidelis ne- 
pajuostų, — pajuokavo Fiodorov, klastingai 
pamerkęs į mano pusę.

n.
Musų rotoje buvo du oficieriu: rotos ko- 

manduotojas, kapitonas Zaikin, ir antras že
mesnysis oficierius, viela vi niekas Stebelkov. 
Rotos komanduotojas buvo žmogus vidutinio 
amžiaus, pusėtinai šusterėjęs ir geras. Ste
belkov — vaikinas, tik-ką iš mokyklos išlei
stas. Gyveno juodu draugingai: kapitonas 
priglaudė vieliavininką pas save, girdė jį ir 
•penėjo, o laike lietų dagi dangstė jį savo 
vieninteliu gutaperkiniu ploščiumi. Kada 
paskirstė šėtras, musų oficieriai apsigyveno 
vienoje, ir kadangi oficieriu šėtros buvo ga
na erdvos, tai kapitonas nutarė ir mane pas 
save apgyvendinti.

Visai pavargęs dėlei be miego praleistos 
nakties (dieną prieš tai mųsų rota buvo pa
skirta prie vežimų ir męs visą naktį traukė
me juos iš duburių ir iš patvinusios upelės), 
aš po pietų atsiguliau ir veik kietai įmigau. 
Rotos komanduotojo tarnas išbudino mane, 
atsargiai už peties judindamas.
... —’ Barin Ivanov! barin Ivanov! — šnab
ždėjo jis, lyg nenorėdamas manęs išbudinti, 
bet priešingai, stengdamasis mano miegų ne
pertraukti.

— Ko reikia? •
— Kapitonas reikalauja. — Ir matyda

mas, kad aš imu pasijuosti durtuvą, pridūrė: 
— Jie sakė: vesk, kaip rast

Zaikino šėtroje susirinko visa kompani
ja. Apart šeimyninkų buvo da du oficie
riu: pulko adjutantas ir šaulių rotos koman- 
duotejas Vencel. Tuomet, taigi tuksiantis 
aštuoni šimtai septyniosdešimt septintuose 
metuose, batali jonas susidėjo ne iš keturių, 
kaip dabar, bet iš penkių rotų; karažygije 
šaulių rota ėjo užpakalyje, teip • kad musų 
rota savo paskutinėmis eilėmis susidūrė su 
anos pirmutinėmis. Man prisiėjo eiti be] 
veik tarp šaulių, ir aš jau nesykį girdėjau 
nuo jų juoblogiausius atsiliepimus apie šta
bo kapitoną Vencelį.

Visi keturi sėdėjo aplink skrynią, užva
duojančią skomę, apkrautą virduliu, indais 
ir buteliu, ir gėrė arbatą.

— Pone Ivanov! Prašom, prašome! — 
sušuko kapitonas. — Mikita! duok šen puo
delį, kaušą, stiklinę, ar ką ten surasi! Ven
cel, pasitrauk, duok svečiui prisisėsti.

Vencel pasikėlė ir labai meiliai linktelė
jo man.. Buvo tai gana liesus, nedidelio 
ūgio, da jaunas žmogus, išblyškęs ir nervi
škas. — Kokios jo neramios akys ir kokios 
plonos lupos! — atėjo man tuomet į galvą. 
Adjutantas, nepasikeldamas nuo vietos, pa
davė man ranką.

— Lukin, — trumpai atsirekomenda- 
vo.

Man buvo truputį nesmagu. Oficieriai 
tylėjo. Vencel gurkšniojo arbatą su romu; 
adjutantas čiulpė ir papsėjo iš trumpos pyp
kutės; vleliavininkas Stebelkov, linktelėjęs 
man galva, skaitė sau toliau sutaršytą tomą 
kokio ten romanso, atlikusio jojo valizoje 
kelionę iš Rusijos į Uždunojį ir paskui vėl 
sugryžusio Rusijon da labiau sutaršytame 
pavidale. Šeimyninkas pripylė didelį * moli
nį puoduką arbatos ir įvertė į ją gerą porciją 
romo.

— Imkite, pone studente! Sveikas ant 
manęs tenepyksta: aš žmogus prastas. Pa
galios ir visi męs čia žmonės prasti. O tam
sta žmogus apšviestas; turite todėl mums at
leisti. Ar ne teip?

. Ir jis savo milžiniška letena nustvėrė 
mano ranką iš viršaus, teip kaip plėšrusis 
paukštis nustveria savo auką, ir keletą sykių 
pakratė ją ore, maloniai žiūrėdamas į mane 
savo apskritomis, mažomis akutėmis.

— Tamista.studentas? — paklausė Ven- 
oel.

Teip, pone kapitone, buvęs.
Jis šyptelėjo ir pažvelgė į mane savo ne

ramiomis akimis. Man prisiminė kareivių 
pasakojimai, bet -toje valandėlėje aš paabe
jojau apie jų teisingumą.^



LIETUVA
— Kam tas „poną kapitone”? Čia šė

troj esame savas terp savų. Čia tamista esi 
tiesiog inteligentiškas žmogus tarp tokių-jau
— tyliu balsu tarė jis.

— Inteligentiškas, tai tiesa! — sušuko 
Zaikin: — Studentas! Myliu studentus, 
nors jie ir maištininkai. Pats bučiau buvęs 
studentu, jeigu ne likimas.

— Koksai gi toks ypatingas tavo liki
mas, Ivan Platonič? — paklausė adjutantas.

— Toks: negalėjau jokiu budu prisi
rengti ir gana. Na, matematika da šeip- 
teip, bet kaslink ko kito — nesieina, nors tu 
ten kę nori. Ta literatūra.... Ortografi
ja.... Teip ir junkerių mokykloje neišmo
kau rašyti. Dievaž!

— Žinote, pons studente, — tarė adju
tantas, leisdamas du milžinišku durnų plaku:
— žinote, kaip Ivan Platonič žodyje, ješcio”*'

— Na, na, dėduli, nemeluok! — gynėsi 
Zaikin.

— Tikrai, nemeluoju. Rašo: t, es, &a, o. 
Kaip tamistai tas išrodo?

Ir adjutantas garsiai nusikvatojo.
— Piešk gerklę. Ogi patsai.... da 

mat adjutantas, žodį „stot” rašo su jat\
Adjutantas visai pasileido juokais; vie- 

liavininkas Stebelkov, tik-ką paėmęs į bur
inį arbatos, purkštelėjo ją ant savo romanso 
ir užgesino vieną iš dviejų žvakių, apšviečian
čių šėtrą; aš teipjau negalėjau susilaikyti 
nesijuokęs. Ivan> Platonič, daugiau už ki
tus pakakintas savo smailumu, storu balsu 
k\atojos pilvą susiėmęs. Vienas Vencel ne
sijuokė.

— Tai literatūra, Ivan Platonič? — kaip 
ir pirmiau tyliu balsu paklausė jis.

— Literatūra, literatūra.... Na, ir da 
kas kitas. Žinote, kaip kas-toks geografijo
je nuvažiavo „iki ekvatoriaus”, o istorijoje 
„iki ėros.” E, ne! Vis tatai niekai, ne ta
me dalykas. Pasakysiu visą teisybę: turė
davau pinigėlių, ot, ir gyvenau. Juk aš, 
Ivanov.... pavelykit, kuo tamista vardu?..

— Vladimir Michailič.
— Vladimir Michailič? Gerai.... Juk 

aš, kaip jaunas buvau, buvau šaldras ne 
menkas. Ko aš neišdarydavau! Na, žino
te, kaip toje dainelėj sakoma: ,,buvau jau
nas, uliavojau, nerūpėjo niekas man; pini
gėlius praeikvojau, žydo bernu palikau.” 
Įstojau junkenriu j šitą garbingą armijos 
pulką; išgabeno mokyklon, šeip-teip pabai
giau ją, na, matote, ir skurstu jau antrą me
tų dešimtį. Dabar štai einame turkams kai
li išdirbti. Išgersime, vyručiai, gryno! Ar
gi verta jį maišyti su arbata! Išgerkime, 
ponai, „kanuolių mėsą”!

— Chair a cauon, — išvertė Vencel.
— Tebūnie šėr a kanon, tebūnie francu- 

ziškai. Musų kapitonas— protingas žmo
gus, Vladimir Michailič: pažysta kalbas ir 
visokias vokiečių eiles moka išgalvos kalbė
ti. Klausykite, tamistėle: aš tamistą pašau
kiau deltų, kad pasiūlyti, * ar nenorėtumėte 
persikelti į musų šėtrą? Ten juk jums še
šiems, drauge su kareiviais, ankšta ir biau- 
ru, prie to ten ir vabalų.... Pas mus vis- 
tik bus geriau.

— Ačiū labai, tik Įiavelykite man nuo 
to pasiūlymo atsisakyti.

— O tai kokėl? . Nenorite? E, niekai! 
Mikita! Atvilk čia jo dėklą, daiktus. Ta- 
mista kurioj šėtroj būni?

— Antra nuo dešinės pusės. Tik visgi 
pavelykite man tenpat pasilikti. Man juk 
prisieina daugiau būti su kareiviais. Ge
riau todėl visai -su jais ir pasilikti.

Kapitonas su atyda pasižiurėjo į mane, 
tartum norėdamas išskaityti mano mintis. 
Pagalvojęs jis tarė:

— Tamista, rasi, norite su jais draugais 
būti?

— Teip, jeigu tas galima.
— Tiesa. Ne persi kelki te. Godoju už

tai.
Savo stora letena pastvėrė jis mano ran

ką ir ėmė ją purtyti

Neužilgio po to, atsisveikinau su pficie- 
riais ir išėjau iš šėtros. Pradėjo temti. Žmo
nės vilkosi ploščiais, rengdamiesi ant vaka
rienės. Rotos sustojo į eiles teip, kad kiek
vienas batalijonas tvėrė sutvertą keturkam
pį, kurio viduryje buvo šėtros ir į rikes su
statyti šautuvai. Tą dieną, kadangi visą ją 
silsėjomės ant vietos, susirinko visa musų di
vizija. Būgnai sutratėjo vakarinę, kur-ten 
iš tolo pasigirdo komanda:

— Pulkai ant maldos!.... kepures nu- 
si-imk!

Ir akimirkoj dvylika tūkstančių žmonių 
agnuogino savo galvas. — „Tėve musų, ku
rijai esi danguose....” — pradėjo musų ro
ta. Gretymais teipjau užgiedojo. Šešiosde- 
šimt chorų, po du šimtu žmonių kiekviena
me, giedojo žėdnas sau. Darėsi dissonan’ 
sai, bet malda vistik skambėjo graudžiai ir 
iškilmingai. Palengva chorai pradėjo nutil
ti; pagalios toli, galiniame batalijone pasku
tinėj! rota pabaigė: „bet gelbėk mus nuo 
pikto.” Trumpai subarškino būgnai.

— Užsidėk!
Kareiviai ėjo gulti. Musų šėtroj, kur, 

kaip ir kitose, ant dviejų ketvirtainių siek
snių ploto turėjo sutilpti šeši žmonės, mano 
vieta buvo nuo krašto. Ilgai gulėjau, žiurė
jau, žiūrėdamas į žvaigždes, į toli kareivių 
kuriamas ugnis, prisiklausydamas dusliems, 
neaiškiems didelės stovyklos garsams. Kai
myninėj šėtroj kažinkas sekė pasaką, be pa
liovos atkartodamas žodžius „teip dau
giau .... ”

*) Tie nesavaizdamai pastebimi tik rusų rašte. Čia jie 
-ali bot suprantami lik žiak-tiek mokantiems rusiikai. Vert.

— f>ip daugiau, tas kunigaikštis ateina 
pas savo pkčią ir pradeda jai visa prikaišio
ti. Teip daugiau, jijė.... Liutik, miegi 
jau, a?.... Na, miegok sveikas! Šventa 
Marija dangaus Karalienė/ užtark už mus 
griešnus.... — šnabžda pasakotojas ir nu- 
t ilsta.

Oficierių šėtroj teipjau girdėtis balsai. 
Apšviestu išvidauš audimu slankiojo milži
niški, darkųs šešėliai sėdinčių šėtroj oficie
rių. Kartas nuo karto girdėtis iš ten gar
sus kvatojimai: tai juokiasi adjutantas. Li
nija, tai į vieną galą, tai į kitą, vaikščioja 
sargas, laikydamas rankose ' šautuvą. Prie
šais mus, ties netoli esančia artilerijos sto
vykla, teipjau sargas su pliku kardu. Nuo 
ten retkarčiais girdėtis trypimas arklių, pri
rištų prie saituvų, jų prunkštimas, girdėtis, 
kaip jie ramiai kramto avižas su tokiujau 
priimniu krumsėjimu, koks man prisieidavo 
girdėti ne karėje, bet tėviškėje, kur-nors su
stojamoj vietoj, tokią-jau ramią, žvaigždėtą 
uaktį. Septynios Gryžulio Rato žvaigždės 
mirgavo žemai ant horizonto, daug žemiau 
negu pas mus. Žiūrėdama į Šiauržvaigždę, 
mąsčiau, kad ten būtent, į tą pusę turi būti 
Petropilis, kur aš palikau savo motiną, drau
gus ir visa širdžiai brangų. Viršum galvos 
blizgėjo pažpstami žvaigždynai; paukščių 
kelias balavo ne išblyškusiu ruožu, bet žibė
jo skaisčia, iškilmingai-ramia šviesos juosta. 
Į pietus kokios tai didelės žvaigždės nepažy
stamo, nematomo pas mus žvaigždyno, žibė
jo viena raudona, kita žalsva šviesa. Gulė
damas mąsčiau sau: kada męs nueisime to- 
liaus, už Dunojaus, už Balkanų, į Konstan
tinopolį, ar pamatysiu ten da naujas žvaig
ždes? Ir kokios jos?

Miego nesinorėjo. Atsikėliau ir pradė
jau vaikščioti rasota žole tarp musų batai i jo
no ir artilerijos. Juodą žmogysta pasivijo 
mane, barškindama kardu; pagal jos skam
bėjimą supratau, kad tai oficierius ir aš at
sistojau frontu. Oficierius prisiartino prie 
manęs ir pasirodė, kad tai Vencel.

— Ką. miegas neina, Vladimir Michai
lič? — paklausė jis švelniu ir tyliu balsu.

— Neužmiegu, ponas kapitone.
— Vadinuosi Piotr Nikolajevič.... Ir 

aš negaliu užmigti.... Sėdėjau, sėdėjau 
pas jūsų komanduotoją, nusibodo: susėdo 
jie kortuoti ir kortuoja, prie to visi jau nu
sigėrę. ... Ak, kokia naktis!

Ėjo greta su manim. Priėję linijos ga
lą, pasukova atgal ir teip, tylėdamu, keletą 
sykių perėjova nuo vieno galo iki kito. 
Vencel pirmas atsiliepė:

— Sakykite man, ar jus savu noru išsi
rengėte karažygin?

— Teip.
— Kas gi jus traukė? /-
— Kaip jums pasakyti? — atsakiau, ne

norėdamas įsileisti į smulkmenas. — Dau
giausia, žinoma, noras pamatyti, patirti....

— Ir, rasi, teipgi ištirti ir pažinti liaudį 
ypatoje jos atstovo — kareivio? — paklausė 
Vencel.

Buvo tamsu, ir aš negalėjau įžiūrėti jo 
veidą, bet jo balse girdėjau ironiją.

— Kur jau ten tyrinėti! Ne tyrinėji
mai rupi, kada žmogus mąstai tik apie tai, 
kad kaip-nors prisi vilkti lig stcklos ir išsi
miegoti! - •

— Ne, be juokų. Sakykite, kodėl jus 
nepersi k raustėte į šėtrą pas savo komanduo
toją? Ar gi jus to kaimietiškio mintimi teip 
branginate?

— Žinoma, branginu, kaip ir mintimi 
kiekvieno, kurio negodoti neturiu prieža
sties. •

— Neturiu pamato jums netikėti. An
tra vertus, juk dabar tas į didelę madą įėjo. 
Ir literatūra — ir toje pradėjo pieštti kai
mietį kaip kokį ten sutvėrimo perlą.

— Kas sako, kad sutvėrimo perlas, Piotr 
Nikolajevič! Bent tik žmogumi pripažintų, 
ir tai butų gerai.

— Ak, gana jau meldžiamiejie, su savo 
skurdžiais žodeliais! Kas jo nepripažysta! 
Žmogus? — na, tebūna žmogumi; koks? — 
tai jau kitas klausimas.... Geriau šnekė
si va apie ką kitą.

Mudu ištikro išsišnekova. Vencel, ma
tomai, buvo labai daug skaitęs ir, kaip sakė 
Zaikin, žinojo ir kalbas. Kapitono patėmi- 
jimas, buk jis „eiles kaląs”, teipjau teisingu 
pasirodė: pradėjo va kalbėtis apie franeuzus, 
ir Vencel, sukoliojęs natūralistus, perėjo į 
40-tuosius ir 80-tuosius metus, ir dagi su 
jausmu padekliamavo Alfredo de-Musset’o 
„Gruodžio naktį.” Jis skaitė gerai: prastai 
ir reiškiai ir su geru franeuzišku ištarimu. 
Pabaigęs, jis patylėjo valandėlę, galiaus pri
dūrė:

— Teip, tas gerai; bet visi franeuzai sy
kiu neverti dešimties eilučių bchillerio, 
Goethes ir Shakespeare'o.

Užveizėdamas pulko knygynu, pakol ne 
priėmė savo komandon rotos, jis stropiai se
kė ir rusų literatūrą. Kalbėdamas apie ją, 
jis aštriai sukritikavo jbs — kaip jis išsirei
škė — „vyžotą pakraipą”., Nuo to patėmiji- 
mo mudviejų kalba sugryžo vėl prie pirmyk
ščio dalyko. Vencel karštai ginčijos.

— Kada aš, kuone vaiku da būdamas, 
įstojau į pulką, aš nemaniau teip, kaip da
bar jums sakau. Aš stengiaus veikti žodžiu, 
stengiausi įgyti dorišką įtekmę. Bet metai 
praslinko, ir jie visas gyslas iš manęs ištam
pė. Visa, kas pasiliko nuo teip vadinamų 
gerų knygelių, susidūrus su tikruoju gyveni
mu, pasirodė sentimentalį^ku nieku. Ir da
bar aš manau, kad vienintelis būdas būti su
prastu, yra — štai!

(Toliau* bus.)

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prof. lojeikofa.
Paskirstymas vėįų vasaros laike, taigi liepos 

u. * mėnesyj.
Šiaurrytinją pasėstas Meksikoniškoj jū

rių kojoj vasaros laike persikeičia į rytinį; 
šiaurinėj dalyj Atlantiko vasaros laike pu
čia pietvakariniai vėjai. Pietinėj dalyj visų 
oceanų, taigi Atlantiko, Pacifiko ir Indiško
jo, teip vasaros, kaip ir žiemos laike tankiau
siai pučia vakariniai ir šiaurvakariniai vėjai. 
Tas matyt ir pažiurėjus į izobarų žemlapį. 
Jurininkai gerai pažysta tuos vėjus ir savo 
kelionėse iš jų naudojasi. Teip, paveikslan, 
kelionėj iš Anglijos į Australiją žėgliniai 
laivai išsirenka ilgesnį kelią aplink pietinę 
Afriką, o atgal — aplink pietinę Ameriką.

Ant Chiniškų ir Japoniškų pakrančių 
pučia pietiniai ir pietrytiniai vėjai (musso- 
nai), o toliau į šiaurius, ant Behringo jūrių 
— pietvakariniai. Ant Indiško oceano pu
čia pietvakarinis mussonas.

Europoj, vasaros laike persveria vakari
niai vėjai, ant salos Islandijos pučia rytiniai, 
rytinėj Europoj ir vakarinėj Azijoj — šiaur
vakariniai ir šiauriniai, ant rytinių Azijos 
krantų — pietrytiniai ir pietiniai, pietinėj 
Azijoj — pietvakariniai; ant Siberijos kran
tų persveria rytiniai ir šiauriniai vėjai.

Šiaurinėj Amerikoj vasaros laike vėjas 
sekančiai skirstosi: vakariniai ir pietiniai 
vėjai būva prie vakarinių pakrančių, pieti
niai— Meksikoniškoj jūrių kojoj, pietvaka
riniai — prie rytinių pakrančių.

Pietinėj Amerikoj, Amazonkos klonyj, 
pučia pietrytinis passatas: Afrikoj jis pasi
suka toliau į šiaurius, Australijoj gi liepos 
mėnesyj pučia vėjai nuo sausžemio jūrių 
link.

Ciklonai.

Ant persikeitimo vėjų ir oro nemažą tu
ri įtekmę teip vadinami ciklonai ir anticiklo
nai. Apie j uos, žemiau pakalbėsime.

Žinome, kad oro spaudimas ne vienodai 
skirstosi aut viąo žemes paviršiaus ir kad yra 
vietos didžiausio ir mažiausio oro spaudimo. 
Paimkime ant šiaurinio žemės puskamuolio 
kelis izobarus pavidale uždarytų kreivoms li
nijoms apskričių, iš kurių vidurinės atsako 
mažiausiai!} oro.spaudimui, o kraštinės — 
— dideliam, taip kad spaudimas didinasi 
nuo vidurio kraštų link į visas puses. Prie ne-

Ciklonas ir anticikloną?.

lygaus paskirstymo oro spaudimo, jis visada 
stengiasi greiti iš vietos didžiausio spaudi
mo į vietą kur spaudimas mažesnis, taigi 
stengiasi sulyginti spaudimą, paremti maže
snįjį. Todėl, prie tokio sudėjimo izobarų, 
kaip parodyta aut paveikslėlio, oras iš visų 
pusių veržiasi į vidurį, kur yra mažiausias 
spaudimas, taigi minimum. Jeigu žemė ne
sisuktų aplink savo ašį, oras veržtųsi į vidu
rį, kur yra mažiausias spaudimas, yertiItali
škai s prie izobarų keliais, kadangi toj link
mėj labiausiai maži naši oro spaudimas. Bet 
dėl žemės besisukime oro traukimas pasisu
ka į dešiniąja pusę.
; Todėl oras trauks į vidurį spirališku ke

liu, kuris suksis priešingai bėgiui laikro
džio rodykle. Ant pietinio žemės puska
muolio, kur įtekmė besisukimo žemės veikia 
į kairiąją pusę, oras veržiasi į vidurį visai 
priešingu keliu, tai spiralė suksis teip, 
kaip bėga laikrodžio rodyklas. Bet teip ant 
šiaurinio, kaip ir ant pietinio puskamuolio 
linkmė oro besisukimo bus priešinga ma
tomam saulės bėgiui./

Kitaip atsitinka, jeigu viduryj bus dide
snis spaudimas negu iš kraštų. Oras tekės 
į visas puses iš vidurio, kur yra didžiausias 
spaudimas.

Ant šiaurinio žemės puskamuolio besi
veržiantis iš vidurio oras nusisuks į dešiniąją 
pusę nuo norma liško kelio, taigi nuo verti- 
kališko prie izdbaro, trauks jis spirališku 
keliu iš vidurio,*' kur yra didžiausias spaudi
mas. Anti pietsnio žemės puskamuolio užsi
sukimas ore keiio bus į priešingą pusę. Toks 
oro traukimas /vadinasi anticiklonu, taigi 
priešingu ciklonui. Prie anticikloninio oro 
traukimo abiejuose žemės puskamuoliuose 
besisukimas atsibus antikinėj su matomu, tai
gi priešingu tiktam saulės bėgiui.

Perži orėsi rt»e, koki vėjai pučia papra
stai visokioje ciklono pusėse. Matėme jau, 
kad aplink*barotnetrinį minimumą pučia vė
jai vidurį# Ifhk. Todėl gema klausymas, 
kur dingsta ofks, kokį tie vėjai atgabena? 
Jeigu nebūtų priežasčių prašalinančių atga
bentą orą ir palaikančių mažą spaudimą ci
klono viduryj, tai ir ciklonas greitai pasi
liautų, kadangi oro spaudimas ir viduryj 
greitai susilygintų. Tą mums išaiškys ge
riausiai vėjai pučianti aplink vidurį ciklono, 
taigi aplink vietas mažiausio oro spaudimo.

Iš vienos pusės pučia šilti ir drėgni vė
jai; jų atgabentas įšilęs oras iš pietų, turin
tis mažą spaudimą, plaukia į ciklono vidurį 
nuo rytų pusės ir dėl savo lengvumo, jis ky
la | viršų;' iš vakarų gi teka oras nuo šiau

rių — sausas, šaltas, vėjas tas atgabena nuo 
šiaurių turintį didelį spaudimą šaltą orą, 
kuris užima vietą įšilusio, turinčio mažą 
spaudimą, iškilusio į viršų.

Tas išaiškina priežastį, kurios dėl ciklo
no vidurys traukia nuo vakarų rytų link: 
rytinėj pusėj nuo ciklono vidurio kylantis 
oras palaiko minimumą spaudimo, o ateinan
tis iš vakarų šaltas palaiko didelį spaudimą. 
Jeigu per minimumą ciklono nuvesime tiesią 
liniją, tai dešinėj jos pusėj pus šilti, drėgni 
vėjai, o kitoj, priešingoj pusėj — šalti ir 
sausi.

Pakilę į viršų su įšilusiu oru vandens 
garai ten persikeičia į debesis ir į lytaus la
šus. Todėl tai rytinėj ciklono pusėj dan
gus būva debesiuotas, tankiai lyja. Vakari
nėj gi ciklono pusėj tankiausiai dangus bū
va giedrus, oras sausas ir šaltas; bent žiemos 
laike paprastai teip būva; vasaros laike 
drėgnumas lygiai išsiskirsto aplink ciklono 
mini m urną.

Todėl tai prisiartinus ciklonui į kokią 
norš vietą, galima patėmyti: nupuolimą ba
rometro, pasikėlimą oro temperatūros, pasi- 
didinimą drėgnumo, apsiniaukusį dangų, 
tankiai gi puola lytus arba sniegas.

Perėjus ciklono viduriui,, dangus prasi- 
švaisto, oro spaudimas pasididina ir šiluma 
pasimažina. Visus tuos apsireiškimus gali
ma aiškiai patėmyti žiemos laike; vasarą jie 
ne teip žymus. Tos ciklono ypatybės ir iš
aiškina priežastis, kurių dėl puolimas baro
metro pranašauja apsiniaukusį dangų, lytų 
ir sniegą, pasimažinimą šalčio žiemos laike, 
kodėl paprastai drauge su sniego puolimu 
oras atšyla ir daugelį kitokių apsireiškimų. 
Galima surasti ir priežastis oro atmainų ir 
tąsyk, kada ciklonas tik 8&v& kraštu pasie
kia kokią nors vietą; bet męs paminėsime 
vien, kad perėjimas ciklono per kokią nors 
vietą: į šiaurius nuo jo gimdo lytus, sniegą, 
apsiniaukusį dangų, .o į pietus atgabeną gie
drą. .

Ciklonai yjiač būva smarkus ir tankus 
žiemos laike, kadangi tąsyk paskirstymas ši
lumos ant žemės paviršiaus būva nelygus ir 
skirtumas temperatūros atgabentos vėjų bū
va gana žymus, o tas gimdo ne vienodą oro 
spaudimą, taigi aplinkybes tinkančias besi- 
darymui ciklonų. Dabar gema klausymas
— kas darosi toliau su šiltesniu oru pasikė
lusiu į viršų? Gal būt, kad tas oras, pasikė
lęs ant kelių verstų augštyn, išsisklaido į vi
sas šalis; todėl tai vėjai pučianti viršuj sten
giasi suktiesi teip kaip eina laikrodžio rody- 
klai, bet toks besisukimas negali liuesai at
sibūti, kadangi abelnas oro tekėjimas, visada 
esantis viršutiniuose oro sluogsniuose, trau
kia viršutinę ciklono dalį į šiaurrytus. Tą 
rodo ir traukimas augščiausių plunksninių 
debesių.

Męs jau paminėjome, jog vidurys ciklo
no paprastai traukia iš vakarų rytų link, 
kartais vienok nusikreipia į šiaurius ir į pie
tus. Ciklonai ypač smarkus ir pastovus 
būva ant Atlantiko, bet prisigriebę ant Eu- 
toįmjs krantų, apsilpsta, persikeičia papra
stai ten ir jų linkmė. Mat oceano paviršius 
lygesnis ir minimumą oro spaudimo palaiko 
vėjai, daug vandens garų, taigi drėgni; 
bet kaip tik ciklonas pereina ant sausžemio
— vietoj drėgnų jūrinių vėjų pradeda pusti 
šalti ir sausi; daugumas drėgnumo, esančio 
prie vidurio, pasimažina, o drauge su tuom 
daugumas šilumos pasimažina ir minimum 
oro spaudimo apsilpsta, skirtumas terp di
džiausio ir mažiausio spaudimo pasimažina, 
o draugė su tuom pasimažina ir vėjo smar
kumas. Teip, paveikslan, 6 d. vasario 1868 
metuose, ciklonas ėjo šituom keliu: prie 
Norvegijos krantų jis eįo' su greitumu 100 
kyliometrų į valandą laiko; naktyj, Kiniškoj 
jūrių kojoj greitumas jo sumažėjo iki 60 ky- 
liometrų; per visą 7 d. vasario ciklonas išsto
vėjo beveik ant vietos ir eidamas silpnyn, 
suvisu išnyko. Kitas barometrinis mini
mum 24 d. sausio pagimdė tokius jau apsi
reiškimus: 11 vai. vakare užgimęs ant At
lantiko ciklonas traukė su greitumu 50 ky
liometrų į valandą laiko, oro spaudimas bu
vo 717 milimetrų; 25 d. sausio, ant Norvegi
jos krantų oro spaudimas buvo jau 725 mi
lini., o ciklono greitumas tik 33 kyliometrai 
į valandą laiko; rytmetyj, 26 d. sausio, oro 
spaudimas buvo 733 milim., o greitumas tik 
27 kyliometrai į valandą laiko. Tą pačią 
dieną minimum išnyko, oro spaudimas susi
lygino, o drauge su tuom išsisklaidė ir ciklo
nas.

Ciklonai ir anticiklonai perkeičia savo 
vietas aut žemės paviršiaus, o drauge su 
tuom persikeičia ir jų gimdomos oro permai
nos, prie to vidurinėse ir augštose geografi
škose platumose oro permainos veik visada 
paeina nuo užgimusių toj ar kitoj vietoj ci
klonų arba anticiklonų.

Žinant kur traukia ciklonas ir jo greitu
mą, ne sunku apskaityti, kada jis pereis per 
kokią nors vietą. Todėl tai veik visi civili
zuoti kraštai rengia Čielas ęiles meteorologi- 
škų tėmnyčių, kurios tėmyja visokius atmo
sferoj apsireiškimus: matuoja oro spaudimą, 
temperatūrą, didesnį ar'mažesnį dangaus ap- 
siniaukimą, vėjus ir kitokius apsireiškimus ir 
iš tų tėmyjimų daro, kiek tai galima prie 
dabartinio mokslo stovio, atsakančius išvedi
mus. Daleiskime, kad per tėminyčią A 
perėjo ciklonas; po kokiam laikui jis prisi
artina prie tėminyčios B. Žinant tolumą vie
nos tėminyčios nuo kitos, ne sunku išskaityti 
greitumą ciklono. Žinant tą, galima jau 
siųsti telegramą į trečiąją, C tėminyčią, esan
čią toliau, jog jo link trauka ciklonas su to
kiu ir tokiu greitumu ir tėminyčią jį su
lauks tokiame ir tokiame laike. Aptinki-

(Toliaus bus.)

„Kovokime už laisvę ir 
žemę."

„Lietuvos Valstiečiu Sązuir- 
gos” atsišaukimas į Amerikoj 

lietuvius.
Broliai-lietuviai Amerikoj 

gyvenantiejie!
Piktas likiisas jus, broliai, 

išmetė iš brangios jums Lie
tuvos-tėvynės, bet ir už ju- 
rių-marių jūsų šildys neatša
lo ir neužmiršo vargstančių
jų Lietuvoj brolių. Argi to * . 
neparodo sunkiai uždirbtas 
skatikas, paaukautas kovai 
su caru-budeliu ir jo sė
brais! .... Teip, męs, rodo
si, jūsų jausmus supratome— 
išeivystė senų ryšių neper
traukė! Todėl, išvien į kovą, 
broliai — kovą už laisvę ir 
geresnį gyvenimą!!.... Ar 
ilgai dar leisime jiems var- < * 
ginti musų tėvus ir broliu^ 
gyvenančius Didžiojoje Lie
tuvoje! .... Juk darbo žmo
gus, lietuvis, savo tėvynėje 
neranda nė pasilsio, nė ra
mumo.... Čia vargų ša
lis! .... Čia tik * caro krau
geriai ir kiti siurbėliai links
minas — jie musų tėvynėje 
galiūnai!!.... Tik jie čia 
turi visas tiesas.... jie už
griebė ir visus musų tėvynės 
turtus: didžiausiejie ir ge- 
rikusiejie žemės plotai jų ne
naudėlių rankose.... Dar
bo žmogui, tam žemės kur
miui, šitie musų geradėjai 
paliko tik gabalėlius.... tik 
gabalėlius jie metė žmogui- 
darbininkui, kaip šuniui 
apgraužtą kauląkad 
vargtų ir pusbadžiai d ve
stų...., kad dirbtų jų di
džius žemės plotus...., kad* 
tukintų jų besočius pilvus ir 
pildytų bedugnes kišenes!!... 
Štai koks gudrus jų surėdy
mas! .... Tokį surėdymą pa
siryžo griauti L. V. 8. Jos 
tikslas — iškovoti darbo žmo- 1 
nėms laisvė ir anuos didžius 
žemės plotus. Gana kentėti 
vargus!.... Šalin vargai!... 
Šalin ir visi prispaudėjai ir 
kraugeriai!!.... Visi išvien 
į kovą!!.... Seniai jau metas 
nusikratyti caro ir jo sėbrų 
jungą!....

L. V.S. užsimezgė Didžiojoj 
Lietuvoj Vilniaus Seimolaike 
iš kai kurių L. D. P. sąnarių 
inicijativos ir tuojau jos agi
tatoriai pasklydo po visus 
Lietuvos kampus, tverdami 
sąjungos kuopas ir kuopeles 
visur, kur tik pasisuko (Vii j 
niaus.Kauno ir Suvalkųrėd.). 
Vienkart buvo platinami 
Vilniaus seimo valstiečių nu
tarimai, visokie atsišaukimai 
ir šeip jau knygelės, viešai 
ant turgaviečių ir per valsčių 
susirinkimus buvo* sakomos 
prakalbos; pakliuvusiejie po 
ranka žemsargiai buvo nu
ginkluojami .... Teip da
lykai ėjo beveik pusantro 
mėnesio po Vilniaus susiva
žiavimo, bet štai caro-bude- 
lio valdžia, kuri, rodėsi, visai 
buvo bežunanti, staiga at-^_ 
gijo ir įleido savo nagus į^ 
Lietuvos kūną, visur viską 
naikindama, suimdama kaltą 
ir nekaltą, plakdama vyrus, 
moteris ir vaikus...., kišda
ma į kalėjimus senukus ir se
nutes, mergaites ir vaiki
nus .... Baisi tai buvo ga
dynė! Tuomet daug žuvo ir 
musų įsteigtų kuopelių; agi
tatorių ir sąjungos sąnarių 
diduma pateko į kalėjimus— 
kai kurie da ir dabar kalėji
muose tebesėdi...., kiti noro 
ir paliuosuoti už kauciją, bet 
laukia teismo ir'gal vėl kalė
jimo..*. Dėlei tų priežas
čių’L. V. 8. visai, tartam, ir 
gyvuoti buvo nustojus. Bet 
dabar L. V. S. vėl atgijo: 
karštas revoliucijos laikai 
neduoda ramumo Sąjugos są
nariams; darbo gi begalinė: 
vienur artojų tamsumas ne
leidžia nė prasitarti apie ko-
vą su prispaudėjais ir viso
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L kiais siurbliais — Čia žmo
nes įpratę prie sunkaus jun
go, velka jį ir nenori, rodosi, 
nė suprasti, nė įsivaizdinti 
sau geresnį gyvenimų (tikri 
vergai!); kitur žmonės nesu
pranta vienyjimosi naudos^— 
ir ten ir čia reikia tik „dir
vonus plėšti”.*Tas darbas 
nelengvas. Bet yra ir tokių 
vietų, kur nuėjęs, sėk tiktai 
— dirva jau išarta ir paakė- 
ta!.... Bet anos vietos rei
kalauja kitokio darbo — ten 
reikalingas pirmių-pirmiau- 
sia apšvietimas, ten reikalin
ga praminti takų elemento
riui ir knygelei, nes tik „švie
sa” duos politiškų ir tautiškų 
susipratimų. L. V. S. ketina 
nešti ir šviesos spindulius į 
tuos tamsius kampus.... 
Tiems visiems reikalams rei
kalingi pinigai.... Rinkti au
kas L. V. S. kviečia visus lie
tuvius, kviečia ji ir jus, bro
liai - Amerikiečiai. Rinkite 
aukas L. V. S-gai.... Rin
kite kiekvienai progai atsiti 
kus.... Dėkite savo kruvi
nai uždirbtų skatikų aut tė- 
vėnės aukuro, jos išsilmosa
vimui iš verguvės pančių, jū
sų brolių labui.

Lietuvos Valstiečių Sujun
gęs C'entralinis Komitetas.

P. S. Meldžiame kitus 
laikraščius tų atsišaukimų 
perspauzdinti.

skaitliui, Amerikos lietuviai 
suvis pasiliovė dėję kankin- 
tiniąms aulįas. Jie jau suvis 
užmiršo apie tai, kad jų bro
liai, kurie tėvynėje kovojo 
už politiškas savo krašto tie
sas, Šiųdien beveik visi yra 
sukimšti į kalėjimus ir ken
čia kuobiau riaušių vargų. 
Daugelio iš jų pasiliko varge 
ir šeimynos, nes maskolių 
valdžia išnaikino jų ir turtus, 
kokius jie ten turėjo.

Męs,kankintinių komitetas 
jau daugel kartų apie tai 
Amerikos lietuviams prane
šėme ir kartu meldėme sku
bintis su aukomis, bet jie ant 
to atydos beveik visai neat
kreipė. Kankintinių kasa 
jau išsituštino ir nėra iš ko 
toliaus šelpti nuvargusius 
ir išbadėjusius kankintinius. 
Todėl dar kartų atsišaukiame 
į visas lietuviškas draugy
stes, rengėjus prakalbų, loši
mų, apvaikščiojimų ir į Ame
rikos visų lietuviškų publikų, 
kur tik galima, kuoveikiau- 
siai rinkti kankintiniams au
kas ir siųsti ant musų kaste
ria us p. J. J. Paukščio („Vie-

Užprašom ir kitas redakci
jas šiuodu rašteliu perspaus
dinti.

,,Amerikos Kankinių 
Komitetas.

Amerikos Kankinių Ko
mitetui.

Gerbiamiejie! Nežiūrint į 
musų prašymus ir atsišauki
mus į Amerikos visuomenę, 
pinigų kankinių reikalams 
visiškai nebegauname iš A- 
merikos, o pinigų reikalas 
yra labai didelis, nes, neskai
tant iš senovės ir naujų kali
nių, kurių nebeturim kuo 

• beselpti, męs priversti buvo
me pridirbti ir skolų nemaža, 
kurias reikia sugrųžinti, o 
ko tačiaus męs patįs neišsi
galime iš savo tuščios kasos 
jokiu budu padaryti.

Musų kasos stovis visiškai 
paaiškės tik. iš antrosios šių 
metų apyskaitos, kur bus pa
duotos pilnos žinios, tuo tar
pu norime nurodyti tik musų 

. kasos stovį Suvalkų guberni
joje. Ten tapo surinkta ant 
vietos 115 rb. 13 kap. ir iš 
musų kasos nusiųsta 180 rb., 
taigi viso labo įplaukų buvo 
kankinių reikalams 295 rub.

.18 kap. Išleista gi buvo 
Kalvarijos kalėjimui 629 rb. 
40 kap., Suvalkų kalėjimui 
— 356 rub., Senapilės kalėji
mui 234.74 ir kalinių šeimy
noms sušelpti 59 rub. 50 k., 
taigi viso Jabo išleista Suvalo 
kų gub. 1279.61. Tokiu bu
du pasirodo Suvalkų gub.. 
deficito 984.51 (1279.64— 
295.13). Yra dar deficito ir 
kitur, bet iki šiol dar neturi
me galutinai suvestų žinių, 
jos bus paduotos, kaip jau 
minėjome, antrojoj šių metų 

Apyskaitoje. Čia,ant vietos, 
męs darėme kų galėdami kan
kinių pašelpimui. Męs tiki
mės, kad Amerikos lietuviai, 
kuriems lygiai kaip ir mums, 
rupi musų krašto ateitie, ne
apleis dar ir šį kartų musų 
ir, supratę musų padėjimų, 
šoks mums į pagelbų viešam 
ir bendram musų krašto la
bui. Reikalinga mums kuo- 
greičiausia pagėlba ne tik 
skoloms išmokėti, bet ir to
lesniam kankinių šelpimui.

Teikitės musų šitų laiškų 
pranešti Amerikos visuome
nei ir bukite teip geri pasi
rūpinti, kiek galėdami, grei
tesniu musų „Kankinių Ka
sos” sušelpimu.

Su tikra pagarba 
„KankiniųKasos” Komitetas. 
Lietuva. 21. VII. (3 VIII)06.

Prierašas. Šįmet, at
siradus Lietuvoje didžiau- 
aiam politiškų kankintinių

nė- 
aš,

kraujų ir sutindamas atgal 
senų ir netikusį.” Širdis ga
li būt geriaus pumpa, kuri 
stumia gerų kraujų į visas 
dalis kūno ir atitraukia blo
gų į plaučius išvalymui, šir
dyje pasiliks netikęs krau
jas, užnuodintas. ,, Plau
čiais męs įkvepiame orų; vie
na jo dalis — degis (o x y ge
nas) reikalauja atnaujinimui 
kraujo, yra atidalinamas ten 
nuo kitos dalies auglerukš- 
tes. Oxygenas, kurį naudo
ja žmogaus kraujas, nėra ati
dalinamas nuo anglerugšties, 
bet yra gaunamas iš atmos
feros. Iš anglerugšties ne
gali dalinti ozygeno kunui, 
nes jeigu galėtų, liktų an
glys, o anglys,būdamos kietu 
daiktu, ne gazu, negalėtų 
būt iškvėpti. Aiškiau, pla
čiau apie kvėpavimų „Lietu
vos” No. 29, straipsny j „Kas 
yra žmogaus kūnas. ”

Dr. Graičiunas sako, kad 
žmogabs protas yra keistas ir 
neištirtas ir dyvijasi: „kam 
kalinys, neretai žmogžudys, 
kalėjimui užsidegus, gesina 
ugnį iš savo liuoso noro, kad 
gelbėti kitų, ar turčiai, 
nuo kurių žmonės kenčia,sta
to prieglaudos namus ir ttJ 
Prie tokių pat apsireiškimų 
priklauso ir dabartinis būdas 
gydymo. Męs mokam užta
tai gydytojui, kad jis užlai
ko mus sergančiais kiek jam 
patinka.” Jau teip nė žmonės 
prasti nesupranta, kad gydy
tojas palaiko žmogų sergantį, 
kiek jis nori. Jeigu toki gy
dytojai kur ir pasitaiko, tai 
labai retai. Daugiausiai gy-

Shenandoah, Pa. "1906 m. 
96 pust J

Apart „purios istorijos 
apie Dukterį iVilipp karei
vio”, telpa šitoj^knygutėj dar 
kelios lietuviškos dainos.

X JĮ

Nauja r e^ tom a 
t i i j a dėl lietįiviškų moks- 
lainių Amerikoje. jDalis 11. 
Parašė P. B raudukas. 1906 
m. Chicago, II!?* 212 pusi.

Visi negerumai, koki buvo 
pirmojeChrestomątijos dalyj, 
yra ir antroje. Straipsniai 
sumaišyti be jokio sistemo. 
Kalba teipgi nė geriausia. 
Matyt autorius nė pedagogas 
ir rengdamas savo Chresto
matijų, ant pedągogijos ne 
paisė.

Žvėrys ir Žmogus. 
Pagal Schmehlį. Sutaisė 
Šernas. Chicago, III. 1906 
m. 313 pusi. 

t
Kaštas tas tilpo pirma „Lie

tuvoj”, todėl skaitytojai tu
rėjo progų jau su juom susi
pažinti. Dabar skyrium 
knygoj atmuštas. Yra tai 
zooliogija arba mokslas apie 
gyvus sutvėrimus ir žmogaus 
surėdymų. .

Patčniijirnas.
Man rodos, kad kritika 

ra blogu daiktu, ir dėlto, 
nemislydamas užgauti Dr. A.
L. Graičunų, išreiškiu nuo
monę, kad jo straipsnis „Su
dėjimas kūno ir padėjimas dytojai prisilaiko doros ir 
ligonių”, „Lietuvos” No. 34, 
netik kad nėra aiškiu, bet 
jame ir keistai pasakyta kaip 
kur. Iš neaiškaus rašto žmo
nės pasinaudoti negali, o iš 
neteisingų nurodymų sukly
sta.

Jis sako: „Žiūrime ramiai 
į kudykį, kuris kemša į savo 
pilvų plyckus. Toki plyčkai 
daug pavojingesni žmogaus 
organizmui negu stabdymas 
laikrodėlio.” Ar žmogaus 
organizmui pavojingi ar ne, 
bet mažam kudykiui pavojin
gi dėlto, kad jo viduriai ne
sumala. Vėl sako: „Paim
kim akių plėvę (retinu), kuri 
apdengia akį— ji susideda iš 
devynių atskirų sluogsnių.” 
Suvisu yra neteisingai. Ant
ras nieko negali suprasti, kur 
ir kas ta retina yra; ir jeigu 
suprastų, tai aš bučiau prie
šingas, nes daktarystos mok
slas turėtų būt apverčiamas 
kojoms aukštyn. Retina ne- 
apdengia akį ir nėra plėvė, 
kuri apdengia akį. Retina 
yra užsi baigimas matymo 
nervo ir ji yra viduryj akies 
obuolio. Matymo nervas 
ateina iš smegenų į užpakalį 
akies obuolio ir perlenda per 
akies obuolio sluogsnius į vi
durį obuolio, kur išsiplečia į 
formų rožės pražydę josios, ar
ba lietsargio ir tas išeiplėti- 
mas nervo vadinasi retina. 
Neapima visų vidurį akies, 
bet paėjus iš užpakalio dau- 
giaus kaip į pusę, sustoja su
sijungdama su ciliary raume- 
niu teip, kad šviesa, atsi
mušus į akį, eina per akies 
obuolio priešakinę plėvę con- 
j unktura, per comia ant le- 
ūso, kurs yrą valdytoju švie
sos spindulių; ant retinos 
spinduliai šviesos, palikę le- 
usų, puola ant retinos mati
nio'nervo; iš retinos jausmai 
šviesos dasigauna į galvų, 
centrus matymo, kurį paga
dinę, nematytume, nors akis 
butų sveika. Dr. A. L Grai
čiunas sako, kad retina turi
9 sluogsnius, bet tai ne, turi
10 sluogsnių.

Širdies mechanizmas ir kei
stai yra išaiškintas. „Šir
dis, kaip šulinys, kuris laisto 
kūnų, pasiųsdamas į visas jo 
dalis šviežių ir atnaujintų

žmogiškumo. Pasitaiko tik 
nupuolę doriškai, arba jau 
kitaip gyvenimo padaryti ne
galinti. Taigi, jeigu pasitai
ko ligonių, kurie tokiam už- 
sitiki, tai jis, norėdamas dau. 
giau pasinaudoti, gali ir mė
ginti palaikyti, pratęsti ligų, 
nes tokių aukų retai esti. 
Paveizdan toki institutai gy
dymo su dideliais apgarsi
nimais ir užtikrinanti svei
katų į kelias dienas, arba sa- 
vę apsikrikštinę profesoriais 
ir stebuklus prižada žmo
nėms, tai tik toki, bet aš to
kių visai neimu- už paveizda, 
bet tik gerus, pasišventusius 
žmonijai ir mokslui. Dr. 
Graičiunas sako: „Senovėj 
negeri gydytojai negalėjo už
silaikyti, ir turėdavo jieško- 
ti kitokio amato.” Tas yra 
ir šiųdien, kad nepasekmin- 
gi ir negeri daktarai ne
užsilaiko gerai, turi griebtis 
arba humbugo, arba kitokio 
amato.

Dr. J. Kuilis.

Nauji Rasztai

Kunigo Giminė. 
Parašė J. Gerutis. Shenan
doah, Pa. 1906 m. 68 pus
lapiai.

Vaizdelis parašytas nė per 
daug blogai, nė per daug ge
rai. Skaityti galima. Au
toriui pasitaikė net vienų 
svarbių teisybę parašyti: kad 
klebonijose paprastai dora ne 
kįla ir jose geri žmones nesi
laiko.

Bajoro Vuošvis. 
Apysaka iŠ Lietuvių gyveni
mo. Parašė 
Shenandoah, 
62 pusi.

Aprašo čia kvailystę į vai
tus išrinktų kaimiečių ir 
pasekmes to kvailumo. Apy
sakaitė nė bloga, nė per daug 
gera. Tik čia jau kunigiš
kos tendencijos daugiau; 
skaityti vienok galima be di
delio nuobodumo.

Jonas Kmitas 
Pa. 1906 m

Puiki istorijaapie 
Dukterį F i 1 i p o K ų- 
r ni v i o. Antra laida. Kaš- 
tu T. P. ir Križanauckų.

> Tamistos antrų pabarimų, ar- 
. ba Tamistai nuo matutės pir- 
, mų, kaip tiktai kų norėjai.

Merkelis. Velyčiau 
. paskutinį. Bet kaip aš jį 
; pelnyčiau?

Elzė. ‘Taigi — ar ne 
teip,aš greičiausiai užklausiu

■ ar imtum kokių — žydėlkai- 
į tę? /

J e d v y g a • (įsimaišo). 
Vaikei, kaip tu ėsi be tak
to!

Merkelis (juokdama
si). Ar aš imčiau žydei kai tę 
už pačių?

Elzė (džiugi linkteli gal
vą ir žiuri stačiai į jį).

Merkelis (linksmas). 
Bet, mergelė, tai lyg man 
tuojaus revolverį pridėtų prie 
krutinės.

Elzė (juokdamasi). La 
j ui ve an la vie!

J e d v y g a (Merkeliui)] 
Ak, ji visai išdyko!

Elzė (šelmiškai). Saky
kime, kad jų žinotum esant 
labai —* labai turtinga.

J e d v y g a. O, tas biau
rusis pensijonas!

Merkelis (Elzei). Ži
noma; tai svarbiausias daly
kas, nes mergoms daug rei
kalaujančioms reikia ir atsa
kančio kraičio.

Elzė. Na tai kaip! Teip 
ar ne?

J e d v y g a. Manę pik
tumas ima. Dabar jau šne
ka mergaitės be drovos apie 
dalykus —

Merkelis. Kita ga
dynė, kiti papročiai. (Į Elzę). 
Akis už akį —pažiūra už pa
žiūrų, bet Tamistos, mergu
žėlė, pirma. Ar Tamista, sa
kysime, ištekėtum už žydo?

Elzė (pašoka, smarkiai). 
Niekados! (protarpis).

Merkelis. O — ar jį 
mylėtum? (Barškina į duris).
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Tie patys, Leiba ir Daino- 

ras. '
L ą i b a (įkiša galvų, pasi

linksmindamas). Kaip bran
gus jūsų veršiai?

J e d v y g a (greitai į 
zę). Paklausk tėvo. (Elzė ir 
Lfeiba išeina).

Jedvyga(į Merkelį). 
Aš dėl Elzės turiu rūpestį. 
Ji įgijo teip paikas pažiurai 
penai jone.

Merkelis. O, butų 
juk baisu, jei jos jauna gal
vutė butų pilna išminties! 
Palikkime jai ikikol saldų pa i 
kūmų.

J e d v y g a. Saldų pai
kumų! Artai Tamista skai
tai meilaraštyje? Tamist:. 
teip gerai palenki šian ir ten 
mano kūdikį,pagelbėk man—

Merkelis (pertrau
kia). Iš tikros širdies! Vie
nok, ne dovanai (bučiuoja 
Jedvygos raukų). Kokia pre
kė?

Elzė (ateina iš kaires). 
Tėtis sako, kad tai yra tavo 
jaučiai, tu turi ir prekę pa
skirti.

J e d v y g a (susipainioju
si tai į Elzę, tai į Merkelį žiū
rėdama). Aš, aš ant vi sko 
sutinku.

Elzė. Ura! Tai aš gau
siu kailinius!

Merkelis (bučiuoja, 
dėka vedamas Jedvygos ran
kų).

J e d v y g a (susipainioju- 
taus bėgai, įbridai į balų. Nu, *^e’ ne» aS teiP nemisli- 

i, — ne man puolasi pris
kirti prekę.

zatlan, užgimę tvanai labai už tai. — Vaikely, geras bu- 
... * das prilygsta gražioms vasa

ros gėlėms. Jos pražysta 
vainoję žemėje, saulės-švieso- 
je, bet audra ir šaltis jas už
muša. Juk aš matau ir ant 
tavęs pačios, kaip nuga i lėti
nai tu persimainei nesveika
me ore ano dailaus pensijo- 
nc.. Ten viskas išsižiurėjo 
teip puikiai ir šauniai, grin- 
čios kvepėjo švankiais kve
palais — iš tikro, aš bučiau 
turėjusi numanyti, , kad 
kvapsnųs perfumai tanKiaii- 
siai vartojasi paslėpimui bjau
rios smarvės! (Barškina į 
duris). Eik šian!

Elzė (nemeilingai), 
vėl tas žydpalaikis!

daug nuostolių pridirbo, už 
liejo daug krautuvių mie 
Bte.

Karališku padavadiji- 
Išpanijoj likosi įvestimu 

civiliški šliubai; iki šiol čia, 
kaip Lenkijoj ir Lietuvoj, 
buvo tik bažnytiniai. Nuo 
dabar apsivedanti nereika
lauja nė minėti apie savo iš
pažinimų. Prieš tokį pada- 
vadijimų popiežiaus pasiunti
nys pakėlė protestų, bet, ro
dosi. kad tas protestas pasi
liks be pasekmių. 1

| Vokietijoj, dėl krikšto 
sunaus sosto įpėdinio, likosi 
nno bausmių pali uoluoti nu
sidėję kokiu nors būdų prieš 
Vokietijos cieoorių.

| Aplinkinėse Kresnoje 
Šėlo, netoli Peterburgo, pa
rengti kariumenės manevrai 
likosi atšaukti, kadangi ran
das neužsitiki kareiviams.

Į ,,Lyga maskolių tautos” 
atsiuntė Bemenovo gvardijos 
regimentui atsišaukimų, ku
riame kviečia atmonyti už 
užmušimų jenerolo Min. 
Tuoin tarpu užmuštas jene- 
rolas buvo ir visų Semionovo 
gvardijos regimento karei-

Kada ir kokiu bu
du gali svietas ka
da n o r s pasibaigti? 
Parašė prof. Dr. M. Wele vių, už jo žiaurumų, neken- 
Meyer. Iš vokiečių kalbos _____ Z____ __ _
vertė Jonas Ilga ūdas. Cbica-Isišaukimu (Juodašimčių ly-

Tll m .-„-.oi 1go, III. 1906 m. 185 pusi.
Yra tai moksliškas, popu- 

liariškai apdirbtas raštas. 
Kas jame peržiūrima, tų ge
riausiai aiškiną pats užvar- 
dinimas. Mylintiems moks
lų, ypač gainios mokslų, ši
tas raštas neatbūtinai reika
lingas., Mylintis mokslų skai
tytojas ras čia daug naudin
gų žinių apie visatos surėdy
mų. Į /

L i e t u v i,ų Socija- 
lietų p a r t i j o 8 A me
ti k o j e ir kuopų ko n- 
s t i t u c i j a. Philadelpia, 
Pa. 1905 tn. 28 pusi.

IŠ VISUR.
| Indi jose, Bengaliaus ap- 

skrityj, dideli tvanai daug 
nuostolių pridirbo ir pertU 
šitam apskrity j gyventojus 
vėl pasiekė badas.

| Pabaigoj piutės Anglijoj 
buvo toki karščiai, kad net 
sūdąs atsiėjo uždaryti.

| Mieste Helsingfurs, už 
dalyvavimų kareivių maiš
tuose, 81 d. piutės sušaudė 
19 kareivių.

(Vokiškas laikraštis „Koel- 
nisebe Voksztg” paduoda, 
buk laike manevrų maskoliš
kos kariumenės, nežinia, ty
čia ar per neapsižiūrėjimų, 
kareiviams, drauge su tuš
čiais, likosi išdalinti ir aš
trus patronai. Bet tų pirm 
laiko patėmijo ir tokiu budu 
likosi išgelbėta daugelio ka
reivių gyvastis, u Laikraš- 
raščiams uždraustą kų nors 
rašyti apie tų atitikimų. 
Suareštavo daug oficierų ir 
civiliškų urėdnį|ikų^ 

-------- r?---- rr
| Pereitos nedėlios vakare 

Peterhofe likoąįužmuštas je- 
nerolas Min. Ųžmpįė jį jau
na mergina, kuęi p^eldo į jį 
penkis taikina tuvius. Už- |D un
mušėją likosi apimtą. Jene- 
rolas Min buvo,, perdėtiniu 
Semionovo gvardijos regi
mento ir pagarsėjo;šavo žiau
rumu. Bausmė mat pasiekia 
žiaurius caro tarnus, nuo 
žmonių keršto juoa neapgina 
nė caro malonės. Kas yra 
užmušėja, to iki 4Hol nepasi
sekė susekti.

| Mexlke, aplinkinėse Ma-

Jau

Tie (per

(moteriškes 
Ar aš truk-

Visai* ne!

čiamas. Turbut su savo at-

ga” nieko ne pelnys. ■

, | Peterburge, Maskvoj, 
Odesoj ir kituose didesniuo
se miestuose policija daro 
kratas po namus, jieško 
ginklų ir bombų dirbtuvių. 
Areštuoja pulkus žmonių. 
Kadangi visų suareštuotų ne 
galima kalėjimuose patalpin
ti, tai kasdienų dalį siunčia į 
šiaurinius kraštus ir į Sibe- 
rijų-

j Turkiška kariumenė už
ėmė Persijai prigulintį ap
skritį Margavvar, kuriame 
yra 25 kaimai ir miestai. 
Persijos pasiuntinys Kon- 
stautinopoliuj pakėlė prote
stų prieš tokį Turkijos pasi
elgimų ir pareikalavo pasi
traukimo turkiškų kareivių 
iš svetimo krašto.

| Siaurinėj Ispanijoj, mie
ste Santandar, pereitų sau- 
vaitę buvo smarkus susirėmi
mai kariumenės su štraikuo- 
jančiais darbininkais. Bu
ri rutininiu i kariumenės į San
tandar randas atsiuntė dvi 
brigadi kareivių.

| Chinuose, mieete Tien- 
tsin, maskolius kontraktorius 
Lavinsky mirtinai . pašovė 
maskoliškų konsullų Lapte
vų: paleido į jį keturis šuvius, 
iš kurių vienas pataikė Lap
tevų! į pilvų. Tas atsitiko 
konsuliato biuruose. Levin- 
Bky likosi suareštuotas.

Akis už ak|, dantys už 
daut(!

J e d v y g a . (papeikda
ma). Bet, vaikei, ar tu ne
turi savo šviesių akių galvo
je, kad nori žiūrėt per blogus 
akuliorius? Argi tu neturi 
savo gero proto, pati, iš
mėginti, ažuot kų šneki 
dabar tai, kų tau prišneka 
nemeilingi ir prigulmingi 
žmonės? Argi jau nedoru
mas butų ištikro tavo širdy
je sustembęs, jog nematai, 
kaip tai yra bloga pasikelti 
virš kitų, savę geresniu sta
tyti ne kad tie visuomet pri
veržti žmonės, terp kurių blo
gas būdas turėjo užderėti, o 
gerasis negalėjo pilnai pražy
sti?

Elzė. Juk tu pati sa
kai —

Jedvyga Teip, betai 
neskundžių juoa, o tik mus

ažuot

tikro

8 VYKSNIS.
patys ir Merkelis 

tarpų).
Elzė (pradžiuginta). Ah!
J e d v y g a. Sveikas gy

vas, pone juriste!
Elzė (pati sau). Kasžin 

kaip jis apie tai šnekėtų?
Merkelis 

sveikindamas), 
d y si u jus?

J e d v y g a. 
Prašome sėstiesi.

Elzė (patilai). Aš jo 
pasiklausiu.

Merkelis. Mergužė, 
kųgi tu teip tyli?

E 1 z ė (mažumų drovi). Aš 
— mat — (staiga juokiasi ir 
drąsi). Aš mat kų tik gavau 
pabarimų. *

Merkelis. Nuo mo
ty nos? Tai aut gero!

Elzė. Biaurusis! 
matutę pabausti —

Merkelis. Iš
tai eina ant gero, o ne ant 
blogo! Kaip tankiai aš il
giuosi motiniško pabaudimo! 
Iš tikro, Elzyt, nežinai, kaip 
Tšinistai galima pavydėti.

Elzė (lipšniudainasi). 
Teip? — Labai meilingas! 
Beje, rodosi Tamistai visai 
paprasta, ir aš užsipelniau 
pabarimų.

Merkelis (atvirai). Ti
krai!

Elzė (pasijutusi). Tikrai? 
Ar ir Tamista šiųdien nori 
padaryti manę nedorėle? Vi
si žmonės šiųdien prieš manę 
suokalbį padarė — tėvas ir 
motyna ir Tamista — reikia 
dar tik, kad ir ponas Leiba 
man duętų pabarimo pamok-

Merkelis. Bet mer
gužėlė! i.

Elzė. Teip, Tamista via 
randi manyje kų nors peik
tino! Aš nesuprantu, kaip 
aš teip ilgai galėjau rimti. 
Bet šiųdien pakanka. Aš 
nesiduosiu toliau manę dary
ti nedora?

J e d v y ga. Tu klysti, 
męs norime tavę tik gera pa
daryti! (Merkeliui). Čia 
man juk pritarsų

Merkelis. Iš tikro, 
Elzut, męs Tamistų norime 
padaryti tik gerute.

Elzė. Nė nežinodami, 
apie kokių nedorybę Čia yra 
kalba.

Merkelis (šypsoda
mas). Matyt tame mano pa
sibaisėjime pikto. Aš sa
vo amate tiek turiu darbo 
su Belzebubu, kad aš norėjau 
nuo jo pabėgti, dėlto aš čia 
atėjau.

Elzė. Tai mat nuo ly-

aš norėčiau žinoti, kų 'Išmi
sta apie tai mislyji?

Merkelis. Apie tų? 
(šypsodamas). Apie balų?

Elzė. Na ne! Apie žy
dus! I

Jadvyga (pikta). Vai
kei, mesk sykį tų kalbų ša
lin.

Merkelis. Man tai 
labai miela — nes negaliu at
siminti, ar čia kada aš apie 
tai kalbėjau.
E li ė (džiugi). Niekados!
Dabar tai ar aš gausiu nuo

Bet prive-
lysi.

Elzė (įstabinta). Ir už 
tai bučiuoji matutei į rankų?

Merkelis. Aš-aš 
pasidėkavojau tiktai už Ta- 
mistos kailinius, Elzut.

L e i b a (įkiša galvų per 
duris, landžiai). Nu — o kų 
kaštuoja veršiukai?

J e d v y g a (greitai). EI- 
«ė, paklausk tėvo.

(Toliau bus).
- * • x



Apie maudymąsi.
Vasaros laike svarbiausiu 

dalyku yra maudytis labai 
tankiai namuose ar ant lau
ko, idant laikyti kaistes odos 
atdaroms. Kūnas visuomet 
jausis smagiai ir bus liuosas 
nuo priklių ir skausmingų 
išbėrimų. Jei męs teipgi 
vartosime Trinerio Ameriko
niškąjį Eliksyrą Karčiojo Vy
no reguliariškai, tai vasara 
negalės mus įgriebti su savo 
pavojingomis ligomis gro- 
m ui iojimo organų. Šitas 
vaistas yra pilnai ištikimas 
visose negalėse charakteri
zuojančiose silpnybę, stoką 
valgumo ir blyškumo ir vi
suomet pagelbės, jei yra ima
mas laiku. Net chroniškose 
ligose gromuliojimo organų, 
kurios nesidavė nė jokiems 
gydymams, Trinerio Ameri
koniškasis Eliksyras Karčio
jo Vyno padarė geriausią 

į veikmę. Męa iš širdies pata
riame jį nerviškiems, ser- 

’ gautiems žmonėms ir tiems,ku 
rie nori turėti gerus vidurius. 
Gaunamas aptiekose, arba 
pas patį fabrikantą Juozapą 
Trinerj, 799 S. Ashland av., 
Chicago, III.

Tai ir vėl
Nauji pergalėjimai, nauji 

triumfai išgydime ligų, ku
rias nieks negalėjo, o Dr. 
Collins Medical Institutas 
pilnai išgydė.

Skaitykite Dr. Collins Me
dical Instituto naują apgar
sinimą, jo didelę vertę ir pa- 
dėkavooes kitoje vietoje, tai 
aiškiai matysite, kad nė joks 
kits daktaras, ne Institutas 
Amerikoje tiek daug ir tokių 
padėka vonių negauna ir ne
gali pasirodyt nuo išgąsčių, 
kaip tasai garsingas Institu- 
tutas, nes geriausiai gydo..

Draugysčių Reikalai.
Didelis Apvaiiuzcziojimas ir 

Balins.
Chicago. Szv. Kazimisro Karalaiczio 

Dr-*te rengi* spvaikszcziojima 20- m eti
niu sukaktuviu savo gyvavimo su di
džiausia iszkilme 14 d. špiliu menesio. 
Ant spvaikszcziojimo užpraszo imti da- 
yvuma visas Chicagos lietuviszka* 

draugystėjin corpore. Poapvaikszczio- 
Jimui bu* balius Freiheit Tvraers sa'eje 
3417 So. Halsted st. Apvaikszcziojimas 
praside*2 vai. pc pietų nuo szv. Jurgio 
parapijos sales. Visus lietuvius Ir lietu
vaite* szirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Pajieszkojiinai.
Mano pati. Stanislova Rakszniene* 

■geltonu plauku, žydru akiu, vidutinio 
amžio, apie nose strazduota, epistola, 
isznesze nuo manės gana dikta *um 
pinigu, prasiszalindama su vyru, kuri* 
yra storas, augsztas, gražaus veido, gel
tonu plauku, kalba vien Heluviszkai. 
Moteriizke be vaiku. Ji yra kur nors 
Chicagoje, Ui. ar Baltimore, Md. Kas 
duos man žinia gaus atlyginime.

Joseph Raksznis
1410 S. Hancock *t. Philadelphia, Pa. 
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Pajleszkau savo paežio* O n o* Ivo*z- 
kiene*, (kitaip vadinamos Miliauskie
nės), Kauno gub., Sziauliu pavieto, 
Paundęnio parapijos. Ji pati ar kas 
kita* teiksis duoti žinia adresu.

Aug. Ivoszkns,
210 Silver cl, So. Boston, Mass.

Pajįsakau savo draugu Aleksandro 
Jann*zaiczio Ir Ignaco Tiszkaus, abu 
Kauno gub., Telsstu pa v., Zarenu pa r.; 
Jono Taukevtasi&u* ir Jono Gaižauoklo, 
HartfortU Ark. Jie patys ar kas kitas 
teiksią duoti žinia adresu:

F. M. Kungis,
EI Paso Co., Curtis, Colo.

Pajleszkau Malko Janczau*. kuris i*x- 
eidams iszsinesze, savo valia atsipless- 
dama* bakia, auksuota moterinka laik 
rodei! vertos 830 00; isą virszaus ant rin- 
kutes yra giliai išplauta su peiliu. Vy
ro ženklai yra: iss pryssakio **t raivo* 
yra ilgas briežas be plauku, o ant nosies 
iss kairėse* puses raudona* apgamas, 
vaikstezisja galva nuleidęs. Jei kam 
tektų ji patemyti meldžiu duoti žinia 
adresu:

Jnoz. Varpukeviczia, 
115 Parode *t., Erie, P*.

Pajleszkau savo paoaios Migdės Bliu- 
džluvienes, kuri 21 d. pereito menesio 
iazvažiuodama nuo mane* issdveže 3 
vaiku* — valka 9 mitu, mergaite 5 me
tu ir jauniausia valka.3 metu; visi ru
dais plaukais, vyriausio vardas Juozas, 
mergaites Adele ir Jauniausio Vincas, o 
ji pati turi 37 metus, 4| pėdu auksezio, 
rusvu plauku, apystore; iszsiuesse dikta 
suma pinigu mano ir burdingisriu, įsi
bėgo su Juozo Grigaicriu apie 5| pėdo 
aukszczio, ilgo* nosies, palei aki turi 
randa, be usu, sauso budo. Kaa juos 
kur patemys, malones pranešti žefciau 
paduotu adreso, o gaus gera* dovanas.

Mat. Blindžių*, 
142 Morris *t., Jersey City, N. J.

Pajiesskan savo pusbroliu Jurgio ir 
Antano Aczto, Kauno gub., Sziauliu 
piv., Szaukenu vol. ir pussesere* Juze* 
Lileikaites, po vyrui Rolmnes, gyvenu
sios pirmiau Worceater, Mass, Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
resu:

Mare Jurevyczaite, 
Troy, N. Y.

Pajleszkau Kazimiero Temos* i u no ir 
Jono Jadraicsio, abu Kauno gub., Pane
vėžio pa v., Vabalninbu parapijos, pir
mas isz Meliunu, antras isz Aleksandra- 
vos sod.. ir Mikolo Rudkausko, Kreke- 
navos parąp., Ga^zcziunu kaimo: turiu 
svarbu reikale. Jie pety* ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Ant. Laucska, 
115 E. Ashland st., Brockton, Mass.

Pajleszkau Aleksandro Zaleskio, Su
valkų gub., Marijampole* piv., Pager- 
moniu gm.: turiu pi* ji svarbu reiksią. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Mart. Stokna, 
12 John st., Wat*rbury, Conn.

Pajleszkau gero lietuvistko barsda- 
skuczio. Atsiszaukite pas

Joną Jankų,
128 Canalport avė., Chicago, 111

Pajieszkau savo tėvo Motiejaus Ro 
dalcziaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Taurage* vol., Pazramaczio parapijos, 
Sangailiszkio kaimo, 15 ar daugiau me
tu kaip atkeliavo in Amerika, paiikee 
Lietuvoje mano metine ir mane; motina 
tuojaus pis t mirė, palikdama mane 3 
metu ir mane užaugino *»eti*Bi žmones. 
Atvažiavus in Amerika nerecziau sura
sti savo tęva. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

Ona Rodaite, 
700 W. Lambard st., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo pusbrolio Povilo Kir
šio, Kauno gub., Aleksandravo pavieto, 
Kutsgalio sodos, 0 melai kaip Ameriko
je; pirmiau gyveno Bostone. Teipgi pa
jieszkau savo draugo Ignoto San v eterio, 
to* paezies gub., Svadasiu pirap , Drus
kių »:dos, antri metai kep Amerikoje 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žin a 
adresu:

Jtok. Staktomis, 
Bex 548, St. Charles, UI.

Pajieszkau savo draugo Petro Bartke- 
vieziaue, Kauno gub., Rtsriniu piv., 
Chveidainos parapijos, Boksztu sodo*. 
Ji* pats arkas kita* teiksi* duoti žirų* 
adresu:

Stan. Andriusska, 
2134 Forbe* it., : Pittsburg, Pa.

‘fLietavos” Agentai.
NEW YORK, N. Y 

A. Lesniesvskis, 144 E.Houston Si.

8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gandrelis. 287 3-rd Street

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

A. Sūnelis, 00 West Bu

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkevriezius, 73Grand st.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczi*. 131 8. Mainai.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubriok**
Jonu Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN. OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlla, 2018 N. Wa*hington st
Jonas Želvts, 711 W. Lombard st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 3nd St.

PITTSBURG, PA.
Jonu Ignotas, 13 Diamond Square S.8.
L M. Matokelinnas, 2137 5-th Avė.

ELIZABETH, N. J.
Don. Bocskus, 211 First si.

ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

KENS1NGTON, ILL.
Mikolas Valeckas, 2481 Kenaington avė.

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

MINERSVILLE, PA. 
J uoaa* Ramanauskai,

SPR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 1‘eoria Road

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

WORCESTER, MASS. 
Ant. Bernotas, 12 Harlctn it.

GILBERTON. PA.
J. Atnbrazeviezius, Bqx 4

Mc KEE3 ROCK8, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio Si.

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

MOUNT CARMEU PA.
Jonas Banis Box 511
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kszakeviczia
Joseph Petrikis,
S. J. Kasputis - ^į.
Falik. J. Galutinas
Stanislovas Valaskaa ,

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentu* 
Brooklyne, PhiladelphijoJ, Balti morej, 
Boston* ir Brocktooe.

Batai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
4- Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

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

Jos M. Smolenski, 783 So. 2nd st
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
S. E. Oor. Sharp A Catnden slr.

F. Bakutis, 521 Columbia avė.
Brockton, Mass.

Jonas Pocius, 14 Intervallest
Pa* asiluos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c. kaa subata.

Ar turi Rera vieta?
Ar kalbi angliszkall Jei ne, tai mes 

iszmokysime tave tos kalbos in trumpa 
laika ir pasirūpinsime spie geriau* ap
mokama vieta, kaip tik nors isz dalie* 
pramoksi. Kožnas gali Užmokti «zi- 
tuonaiju bodu, daugumas tu, kurie 
naudojosi szituo nauju bodu, Iszmoko 
kalbėt, ras z y t ir skaityt su pirmu mene
siu, be knygų, be vaikszcziojlmo mo- 
kyk'on. Jei nori pagerint savo padėji
mą, tavo mokesti, raižyk pa* mus,ome* 
pasiusime tau vizas žinias. Adresuok:

1 aler.-Slovanic Co., 
1314 Pulk si., Chicago, III.

Pajieszkau liudytoju (svietku),
Chicago. 7 d. geguži o,Ttoj vai. vaka

re, 1905 m. nedėlios vakare, iszmete 
konduktorius jauna vaikina 26 metu ant 
Halsted gatve*, tarpe 27 ir 28 gatvių. 

'. Jisai gulėjo be sąmone* ir žado, negalė
jo k&lbojo. Užtai praszau tu ypatų, 
kurios mate ta atsitikima man apie tai 
praneszti ir pas mane atsiszaukti, o gau
site 850 atlyginimo. .

A. Michalovsky
57 W. 14ih Place Chicago, III.

(14-9)
Pajieszkau Izidoriaus Franckaue.Ksu. 

no gub., Raseinin pav., Viduklės pa ra p. ( 
gyveno Chicagoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adrestf:

Antanas Francku*, 
Boz 202, Indiana Harbor, lod.

Pajieszkau savo brolio Izidoriaus Gla- 
ezo, Vidukle* parap., Jisini*skiu kaimo, 
Kauno gub. ir pav. Amerikoje gyvena 
5 metai, pirm 1 metu asz ji palikau 

>-Wattim, N. Y. Ji* pat* ar ka* kitas 
teiksi* duoti žinia adresu:

Mateuszas Giaczaa, 
924 33rd *t.,'- Chicago, Ui.

Pajieszkau keturiu savo draugu, An
tano Trumgiczko ir Povilo Kirallio, Pa
nevėžio pavieto ir Kazimiero Banevi
eži aus su Domirrtnkn Filipaviešiu; »u 
jais visai* sykiu tarnavau gudiszkoj ka- 
riumenej, Karšo tvirtynej*; turiu prie ju 
labai svarbu reikalą. Jie patys ar ka* 
kita* teiksi* daotl žinia adresą:

A. Galinis,
702 Canal *t., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo brolio Domininko 
Rudžio, Kauno gub-, Panevėžio paristo, 
Puzrilene* parapijos. Jis pat* ar kas 

'kita* teiksi* duoti tino adrese 
g C. Bayner,
W Lawreno* st., Worce*ter, Mas*.

Reikalingas jaunas vyras prie atsaki
nėjimo laissku prie medikaliszko insti
tuto. Turi būti gerai pamokytas, ypač* 
gerai tnri pažinti lietariszka kalba. Ge 
ra mokesti* atsakanesiam vyrui. Ba> 
szjžk pas Dr. L. įkandi*, Boz 268 Madi-
son Sąnare, New York, 140 E. 22od si. '

Geras vargonininkas Ir mokytojas, 
mokanti* angliszka kalba pejieszko vie
tos. Jei kur tok* butu reikalaujama 
meldžiu atsiliepti adresu:

P. Savickas, 
4607 Ashland avė., Chicago, UL

..... 1 i a .
Aakoe reikalam* revollacųinlo 

judėjimo Ma*kol|jcj. •
AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJOM 

ATĖJUSIOS.
Iss Dc*y, Wa*h. Aukavo revoliucijos 

labui: S. Žibiką, K. Seredžius po 82.00; 
A. Mince, M. Daraczunas, M. Seredžius, 
M. Tidikir, J. A. Kunce, J. Zygar po 
81.00; St. Žibiką, T. Tidiki* po 50c. Vi
so labo 811.00. Skiria L. 8. D. P.

Isz Brooklyn. N. Y. M. Akuoevicsiu* 
82.00. K. Stepui tom s Stepulionis po 
81.00, Fr. Mockiene 50c; V. P. Mockui. 
M. Lauraitis, O. Stepulioniene, M.Szim- 
kevieze, L. Dura pc- 25c. Viso 85.75, 
atėmus kastu 10c./ lieka 85.66. Skiria 
L. B. D. P.

Viena* Notaras L Maszanauckss & 
Co., 3249 So. Halsted st., 2 ros lubos.

Nekrutinamyb*, Paskola ir Apdrau 
dimė*. Laivakortes, Bylos Ir kolekta- 
visaai. Žemes Laukams, Miestiszka 
Nuosavybe, A beina Agentūra, Suvieny
tu VaUUJu Ž*m4arby*t*s Kompanija. 
Kaip ingyti penrija ant rišo amžiau* — 
ateik ir daslžinok.

AR NEGERIAU TURĖTI 
PINIGINIUS RŪKALUS 
su savai*. Kaip su 

SVETIUPRAUOlAISt
„Bell Clothin^1Co.*>'yra tai Lie- 

taviŠkas Drapanų^štonas, taigi jis 
yra savas. „American Reserved 
Bond Co.” ir f^,Mil4^ukee avė. 
State Banka” buvo Umerikonai, 
norvegai ir kiti spetimtoučiai. Tie, 
kurie pirko akcijos nuo Lietuviško 
Štoro, šiądien džiaugiasi, o kurie 
dėjo pinigus į „AmericauReserved 
Bond Co.” ir „M41waukee avė. 
State Banką", šiądien verkia, nes 
tos abi svetimtautiškos banko* su- 
bankrutyjo ir žmonių pinigai žuvo. 
Taigi ar negeriau turėti piniginius 
reikalus su lietuviais, su savais, o 
ne su svetimtaučiais, kurie mus į 
apvagia? Ar negeriau pirkti kele
tą akcijų Lietuviško Drapanų što-l 
ro, ir imti gerą pelną negu pado
vanoti savo pinigas visokiems i 
„čutabokiams.”

Bell Clothing Drapanų Storas' 
daro gražų biznį ant Milwaukee 
avė., o šį rudenį atidarys savo ant
rą, dar didesnį Storą A. Olševskio i 
naujame name ant Halsted ir 83 ' 
ulyčių. Kas čia įdės savo pini
gus tas džiaugsis geru pelnu. Ak
cijas dabar parduoda po 310.00, o i 
kada Storas atsidarys, akcijos bus 
daug brangesnės. Akcijas todėl! 
dabar parduoda pigiai, kadangi, 
yra reikalingi pinigai ant supirki
mo tavoro atidarymui štoro. Ka
da bus visas tavoras supirktas ir | 
Storas atidarytas, tada .jau pinigų Į 
nereiks, ir kas tada norės prie šito 
štoro prigulėti turės už akcijas 
brangiai mokėti. Taigi jei nori | 
tapti savininku gero štoro, tai pirk Į 
tuojaus kelias akcija*, kol jos pi- j 
gios ir naudokis geru pelnu su ki-1 
tais akcijonieriai^ . Akcijas gali 
užsirašyti pas štoro direktorių
KAZIMIER^SLUŽINSKA Į 
Kurs turi savo yalandas „Lietu
vos” redakcijoje' ketvergais nuo; 
6 iki 9 vakarais n1' nedalioms nuo I 
9 iki 12 rytais, a&a pas korpora
cijos reprezentantą, d Domininką 
Endzelį, kurs dabar ejpa per lie
tuvių namus akęjjas . užraŠinėda- j 
mas. Domininkas Eądzelis yra 
atsakans žmogus/' Jis1 turi savo 
kriaučių šapą po No. 144 Waban- 
sia avė. ir daugumui lietuvių yra 
gerai žinomas, kŠipoPtartingas ir 
teisingas vyras. J • 1

Ant pardavimo puaiau murini* namas 
su szloru ant dvieju augszcziu su 12 ru- 
mu. Pardavimo preke 85.500. Raudos 
atnesza 855.(0. Namas po nr. 147 W. 
18th Street kampas Ruble. Daslžinokit* 
pas D. Opp*i maan. (7—9)

Sergantiems
Mes Atkreipiame visa atyda.

Paaekmlngiaaslal gydau visokias paslsptas Ir 
pavirszutlnss ligas katP antai ligas ezlrdlesj 
plauezln, tuksiu, pilvo, galvos skaudėjimus,silp
nybes atminties, dvasi szka nustipsima, lyti su
kas sllpayb**, isleivuma, f u tinimą, vagi, bllksz-

podagra, raunalluna, detiniasa, paralUiu ir tt.

pagelba geriaasia eloktrisaka prie tais u.

LYTISZKU DALIU LIGAS.
Sis agiuoil visoms pajiegoms Iszgydyt ligonius 
trumpam laike kraujo uinuodvjimus, odos ligas, 
asmens bėgimą, Saizdas gvrklej Ir burnoj, uos y j, 
akys* ir ausys*, netekimą vynsskunio.lyoUa nu
silpnėjimo ir tt. gydau kuopa:ekmingiauatel ir 
gvarantuoja jog stengntees v.soms pajiegoms 
lszgydyt.Chroals*kos ligos yru mano spoolaiisz- 
kumu. Gyvsidabrio nevartojo. Nuodugnus isz-

airiTOLisre specialistab
140 East 22nd et. NEW YORK. 

Valandos: nuo S ryto iki 8 vakar*. 
Nel«)iM*s«u*8 ryta ik! 4 p* pietų.

5'egailati asitriszkat atai ankyto, (*H panuzyt 
lafsska; betonai x«ikala«> nin pa?l>ntu in*Rt- 
kepme. Beeitos vtoaaekaPre**. Tartu praktika. 
Labaaon BaSevVe Fo«Grsdo*t* Vatvanhy Hea 
pMal — Dink teeina Madioiaisatoo Instituto,

Prisisuk 4o sartos, e atlaikysi ta sau diegą

Laivu Kalendorius
, Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia j 

Europą iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Štfkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri š| Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS
Portas 

ii kur (Įplaukia

Ju*u veidą padarysiu jaunu gražiu ir 
czystal issrodaneriu,' *u pagelba mano 
vaistu ir naujoj metodo*. Azz tiktai gy
dau tokia* liga*:
AtitlMlBu kreiva* buk** ir pakumpusia* 
aosia*; Pripiliau i n trauktu* ir aurirauk- 
•zlejuaiu* veidu*; Iszimu parako arba 
anglių Juędus ženklu*; Nuimu nuo vei
do karpa*, gymiu* ir visokiu* spuogu*; 
Nugydau plžuku nuo moteriszko vaido 
i*uyk ant visadot; Sulaikau ir užiuglnu 
plauku*ant galvosiu pagelba mano nau 
jai i**r*stu tyduoliu; Prilenkiu stacziai 
Ir aUlklizuslas ausi* ant visados: Labiau
siai dal tu, kurio turi rauplių sugėdyta 
veidą.

A*s ju* nurydysiu ir iM'yginsin jusu 
veidą, padarysiu czystu ir gražiu ant viso 
amžiaus, m 
radimo. r ________ _____
kad butu baltas ir gražus. Tai turi nau
doti mosti (Ore m e Francas*) 2 **Uui. 
81.50 ir 83.C0 Raškydami dal plauko gy
duolių, turit indeli bi«kt plauku In gro- 
mata, tai mes padarysim gyduolea, per
žiūroje per mikroskope jusu plaukus ir 
Ir pasakysim kas reikia daryti Ir pada
rysim preke ant gyduolių. Aulreaukda- 
nai indekit 2o marke. Raasyk lieluviszkai

upagelba mano naujausio iss- 
Ttlpgl turiu moslis dėl veido,

Faoe and Scalp Specialiai 
148 State St.. Chicago, Iii

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Beleki dm 
Ubai izztroszkez, o 
pa* ji galima alsi- 
vedyU, n** ji* turi 
pulku Ir azalta ba- 

v vankaalu, gardžia 
ru*ka ocziszczec* 
arielka, cigaru* net 

it* Havanoa, o Įmigau* gauni žmogų* 
puiku užkandi klakvfena diena, tai jau 
Ilgiau tu Umlsta kąlbetl negaliu. Lik 
veika* turiu akubinti*. Prie 1 " 
puikia sale dėl veeeliu ir žalti _ 
klauso kiekvieno, o ypač* už tln 
susikalbėti angliukai A’3*lklte

T to jis turi 
iltingu ir pa- 

tlnmocziu 
ipasma-

geriausia nakvyne. ’
Petras Szlaftls,

8821 Aubnru ar., Chicago, m.

f tt t. ff

J^GU1 SLENKA
FLAUKAI

AR ABIC....................... ,
AMERICA...........................
BULGARU..........................
BLUECHER........................
BARBAROS5A.....................
BREMEN...........................
BRE8LAU............................
BALTIC.......................
CELTIC............................
CYMRIC................................
CEDRIC................................
CARMANU................
OARONU........................
CAMPANIA......................
DOMINION..................
EMPRESS OF IRELAND 
EMPRE-S OF BRITAIN... 
ETRURIA ...j.............
FRIESLAND........................
FINLAND............................
FR1EDRICJ1 d GROSSE.. 
GROSSER KURFUERST.. 
HAVERFORD ...................
HANOVER...*..................
I VERNU..............................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAIBERWIL. d GROSSE. 
KA1SER \V1LHELM II.... 
KROONLAND.....................
KA1SER. AUG. VICTORU 
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLAIN..........
LAKE ERIE.....................
LUCANU..................... "
MAIN. ........................ ’
MA.IESTIC....................
MERION..............................
NECKAR..............................
NEW YORK........ .
NORDLAND........................
(>TTAWA...............•...........
OCEANIC............................
PHILADELPHIA..“.........
PENNSYLVANU.............
PATRICU.......................
RHEIN..........’.........
REPUBLIC..-............. . .’
SAVONIA ...... ..... 
8AINT PAUL............... ‘ *’
SAINT LOUIS.....................
SOUTH W ARK.....................
TEUTONIC.....................
UMBRŲ...........................
V A DEK LAN D. ...........
WKSTERLAND..................
ZEELAND ..........................
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šlfk-ort* kaltaoM 
nuo Porto į

Tilžę ĮEydtks- 
1 mn

7 ryto

6, 
9 36.65 36.70

2 vakaro 10 37.80 37.95
3 14 37.80 37.95
9 ryto 10 37.80 37.95

10 10 39.15 39.20
io •.. 11 39.15 39.20
2 vakaro 13 36 65 3« 7o

12 diena 7 41.80 41.95
10 ryto 7 41.80 41.95

® .. 9 37.80 37.95
8 „ 7 41.80 41.95

12 diena 7 41.80 41.95
12 .. 7 41.80 41.95

4 vakaro 7 43.80 43.95
10 36.05 36.70

1 i. 6 37 90 37.95
1 „ 6 37.90 37.95

12 diena 8 41.80 41.95
12 „ 8 36.65 36.70
3 vakaro 8 41.80 41.95

10 ryto 10 39.15 39.30
10 „ 10 39.15 39.20
10 9 36.05 36.70
2 vakaro 13 36.65 36.70

11 ., 9 36.30 36.45
7 .. ' 7 44.15 44.20

10 „ 7 44.15 44.20
6 .. 7 44.15 44.20
2 vakaro 8 41.80 41.95
2 „ 10 37.80 37.95 •
7 ryto 9 36.65 36.70
7 „ 9 36.65 36.70
7 .. 9 36.65 36.70
2 vakaro 9 43.80 43.95

10 ryto 13 39.15 39.20
10 ,. 7 43.80 43.95
10 „ 9 36 65 36.70
2 vakaro 14 36.65 36.70
9 ryto 7 43.80 43.95

10 „ 9 36.65 36.70
7 „ 10 36.65 36.70
2 vakaro 7 43.80 43.95
9 „ 7 43.80 43 95
8 „ 14 37.80 37.95
8 „
2 vakaro

14 37.80 37.95
14 36.65 36.70

7 ryto 9 36.65 36.70
U ,. 9 36.30 36.45
9 „ 8 43.80 43.95
9 „ 8 43.80 43.95
7 „ 10 36.65 36.70

10 8 43.80 43 95
io 8 41.80 41.95
8 „ 8 41.80 41.95

10 9 36 65 36.70
10 „ 8 41 80 41.95 -J

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prustj geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką....................................316.00
,, „Bostoną................................... 316.00

- „ ,, Philadelphią............ . .-........... 315.50
tt ■ M Baltituorę..................................... 115.00
>, „ Montreal........................................ 315.00

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek 
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų

Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo .
na 8 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau 350.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

Žemiau paro-

kaštuos visas kelias nuo

Trukiai iš Chicagos išei-

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

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

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Nelauk kol tavo visa* organizmaa bus apimta* ligos ar kol tavo a:rvu oi- 

gznizma* bus suardyta* prislėgtas ir tu pasus! fiziszkai ir protiszkai sunyku
siu,. netikancaiu prie darbo, mokslo ar draugijiaiu pareigu ir privalumu gy
venimo. Nežteomas, netinkanti* ar blle kokia gydy uas gzh tik užkenkti. 
Arsaiausi atsitikimai, kuriuos ssz gydžiau, buvo tie, ta buvo gydyti neatsi- 
kanesiai pirm* manės, kiti buvo apluoszimi aut vho ju gyven'mo de! 
netikusiu chlrurgiszku taisymu. Asą gydau atgriebdamas ir užlaikydamas. 
Asz neskelbiu piaustymo ir naikinimo, kad atsiekti greita isrgydytnė. Kožn -s 
sergantis vyras priklauso nt o save*,kad būti iszgydylu gerai ir priderant z ai 
Asą Isavydau aut visados.

Užnuodijiiua kraujo su 30 dienu be g/vsidkbr:o ar po iszo.
Szlapykliue* kliautys su 10 dienu be piaestymo ar skausmo.
Hydrocrle su 24 vaĮindom* be opera vi m o.
Eczema, spuogai, dedervines, ir e tai ir visokios odos ligos iszgydcmbs 

greitai ir visisskai.
Nužudymą* vyrybes ali talento a m U dienu.
Inkstu, pūsles Ir prostatines ligos. Mesiszgydome visokia Irite- 

oija, tanku salapinima, užsistojimą, skaidrjima įtrenu, menka bėgimą ir ki- 
tarhzka stovi.

Aiman ežios opos. Mes nepaavme, kaip ilgai jo* bu* storeje, ar kck:<.s 
Jos, musu būdas gydymo Usdiiovins ja* t u r jaus.
D-ras LORENTZ 514 Peno Avė. pZiarėjiimm ir petarTi^Mdykai. 1TTSB0RG, n. 
OfU«o valandoe* N*otryto'tkl • vakaro f tokiom z dienomi; nuo* ryto iki 4 p? pietų 
tventdkeniai*. Paralyk, jei Begali ateiti į ofiaą.

SZV. MIKOLO ALIEJUS 
naujai Užrauta gyduo'.* aeo rraa*atizmo(*ausg ) 

Jeigu kenti suopuli kauluos* (sausgiela) ra
diniai* r*umatixma. o nori būt Užgydyta, n*- 
laukilgai, bet kr*ipki* pas maa* kuogreiezlau-

•zpr«M beak* t* stakekltag* gyduolia.
Saus***1*- kad lr buta •4daea*jt.» Ir jokios 

kitos gyduoles nesustabdytu sopuli), aliejus 
•rv. Mikolo, be jokios abejones. Usgydys tave 
aet visados. Bonka tu ryduolla ra persianUnu 
kasitsoja M IS. Ptaigea ralk sianst per P. O.

M. T. URBAN
K. Brooklya.Jt. K.

KOZMLNSKI & YONDORF, 
73 Durborn st.

Mes skolljame PINIGUS ant turteny* 
biu ir jei tu rengiesi lurtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greita* 
veikimas. Lengvos isslygo*. Agentai 
apmotam! dosniai.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0FFISA8—Kampas 81-mos ir 
South Halsted Gatvių ::::::

C H I C A G O, I L I
GYVENIMAS VIR3ZUI APTiEKOS

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, IN STATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
mori. Darba gvarantuoja. ::

“LIETUVOS ŪKININKAS ”
Laikrsllis skiriamu Lietuvos darb* žssuėmi 
Ilsina du kartus per savaitę ii Vilniaus Lietuv.

Jame telpa teisingos žinios iš visos 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietuvoj 
metų prekė >1.80; Amerikoje........82.50

Kam yr miela prigimta šalis tėvynė- 
Lietuva, tai užsirašykil minėtąjį laikraštį 
o žinosi t ku ten dedasi dabaliniatne re
voliucijos laike. Vienu nu m. dėl pama
tymo 5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 3. Halsted st. Chicago, Iii.

Mdkslalnene Aliussertjoei. 
et u va f les, kurio* r 
Mokyto* Akuszerkc 
per randa su pareit

ingyti leipau i 
būti pripažintos per randa su 
atvirai ir liuesai prak Ūkuoti,

DR. A. L.
3802 South Halsted St, oor. 

Chicago, III.

GRAICZUNA,

ton te

Ijimu

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant A u burti uly- 
czio* arba ant 33rd ai. priešui mv. Jur
gio bainyciia. lotai dideli, turi dvi 
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai hetuviszka bai 
nyciia.
Lotu preke* nuo $900 ir augsa- 

csiau.
Szie Jotai ui metu bus verti 91200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.

■ Lotu agentai:
A. OisMw*ku, 924 33rd st.
Fęlis J. Wengierskt, 8137 S. Morgan si.
J. M. Tananeviczia, 3244 S. Morgan st.

Marija Dovrlatt lietuviu Daktaras 
Kauno gub., Sziauliu pavieto. 728 W. 
18th st. Telefonas Ganai 1208, Telefo
nas Canal 7082. Telafonuot galima isz 
kiekvieno* aptieko*. Pagrisz Cfaicagon 
apie pradžia rugsėjo menesio ir prade 
gydymu ligoniu kaip pirmiau.



DYKAI VISIEMS!
Jeigu neturite musų naujo No. 8 didžiausio lietuviško 

kataliogo visokių ta vorų, prašome mums pranešti, o tuoj aus 
aplankysite musu katalioaa dvkai.

a
 No. H12. Barzdos 

Skutimo Prietaisai.
Labai gera amerikoniška britva, 

geriausios skuroc diržas ir galąstu
vas su rankele, šmotelis geriausio 
kvepiančio muilo, tvirtas ir puikus 
Šepetukas plaukams, atskirtoje ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir fran- 

, eutiškiejie kvepalai. Viskas sudė
ta į labai puikia ši kšnuotų skrynelę 
su Kabėmis. Kitur tie daiktai par
siduoda po 810.00. Musų prek€ 
UkUi..................  82.95

No. H3. Poloniu 
Siuvama Mašina. ;

Automatiška siuvama mašina, 
išlenkto aržuolo medžio, su nu
leidžiama galva, 5 stalčiais ir vi
sais prietaisais. Geriausia maši
na siuvimui visokių drabužių. 
Prisiusime mašinų į visus kra
štus svieto stačiai iš musų fa
briko. Preke tiktai..........815.50

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

Mjs parduodame visokius tavoms Ir prisiunčiame į visus kraštus svieto 
kas ką reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per mu
sę firmą gauti visokius tavorus pigiaus kaip iš magazinų (wholesale). Pini
gus siųskite pačtoarba expreso Money Orderiu. Galima siųsti popierinius 
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške. 

Cosmopolitan Trading Company 
21S FULTON STREET (Dept. 6) NEW TORE CITY, U. S. k.

GnodobnieiM Kunigams tatdir'. 
u- Kapas, Arnotas. Dalmati*

kas, Albas, Malas irwisu*baž-- 
nytiniua parėdus. Visokį darbą at
lieka analitikai ta laiką. 

Norėdamos fnodotinos Dr-tee, 
arba guodotiai Kunigai, kad Jum

A

f

Į Prisiunsk 4c 
/ marke Dr. 
/ Leon. Landės

140 East
22nd st,

New York City 
o aplaikysi ta 
didele naudin

ga knyga 
dykai.

Jeigu norite žinoti savo liga,tai iszslraszyk knyga

„Daktariszka Rodą“
■Gvaranluoju. kad savo gydym.a pragzalinaia vijitĮS nesveikumusirnege- 

^riksaųgisistąsaietoįkunifcpąvel^lsįi pl^iczit^llgaj szirdie^ žarnų. S^Hrioė 
akaudejima galvos, nueilpnejima, atpalųUes, Urpinaa ar prSltaiUvima ’iojŠz* 
sutinimą, veži, iszbalims pas nroterik, beginta kraujo, augime Daujaksulis, 
ligas ausiu, sulaužyme kaulu, teipgi ir apsiginsimo ligas. Jeigu liga reika
lauja elektriszko gydymo, tai vartoju geriausius elektros prietaisus.

ISZGYDAU LIGAS trumpame laike, pavelzdan: užnuodinisaa krau
jo, odos ligas, aemens uubegtma, ligas gerkles Ir burnos, lytlszku organu 
nusJpnejima Ir tt. Ypatinga atida atkreipiu ant užsisonejusiu ir nekanklan- 
cziu ligų.

Esmi geriausias specialistas vyriuku ir motoriuku ligų. Mokinausi 
Nev Yorko universiteto, ngonbucziuoso: Vienoje, Berlyne ir karaliazkame 
universiteto Londone, kur buvau gydytoju ilga laika. Kalbu: alKviszkai, cze- 
kiszkai, vokiszkai, lonkiazkal ir angliazkal.

Dr. Leonard Landas,
140 East 22nd 8reet NEW YORK CITY.

Offtoo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro; nedalioms 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Padekavones ož iezgydymą: 
Wilmington, Del., 7 gegužio, 1900. 

Guodotinas Prof. Dr. Landos. J
Sunaudojęs pnaiuostus jutu vaistus likausi Užgydytu,už ka jums aiuneziu 

mano szirdinga aeziu. Palioku au visuotina guodone
J. Bobeski, 203 Maryland avė.

Espaooh, Canada, 16 d. balandžio, 1906.
Guodotinas Dr. L. Landės.

Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes po sunaudojimo jusu vaistu, jau
čiuosi esąs suvisu sveikas, užka priimkite, ponas daktare, nuo manM šir
dinga aciu. Su guodone V. Buczkovaki.

Port Richmond, R. L, 14 d. berželio, 1906. 
Guodotinas Prof. Dr. L. Landos.

Aaz, A Luno praneszu jums, kad nuo sunaudojimo Jusu vaistu priešą 
nžnuodijima ssvinu, tuojau jaueziausi sveikesni u, telp kad po trijų aanvaiczin 
tikiuosi guviau pasveikti. Dokavojn pcoul daktąrul už teip geru* vaisius 
Bu augszta guodone . Lon<Jf H Qrov

ADRESAI 
CENTRALIŠKU VIRŠININKU 
SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Birštonas

205 W. Oak SI, Shenandoah, Pa. 

Vice-Prezld. ■= J. Tarsite,
22 Star SL, Ansonia. Conn.

Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted SL, Chieago, III.

Kasierius = J. Skritulskas, x 
26BroadSL, New Britain, Conn.

KASOS GLOBĖJAI:
A Ramanauskas, 10 Henderson SL, 

Somerville Sta. Boston, Mass.

A J. Povltalka, 824 Bank SL,
i , tfaterbury. Conn.

Knygius M. Paltanavičia,
28 W. Broadway So. Boston, Mass.

aAAAAAA********

WMM

Chieago Metai Clinic

Guodotinoms taųtiszkoms ir baš- 
u*tinem* "jrangystems iszdirbai- 
Kat^tn^e, Amertkonleakes 
Weliawas, Szarpao, Juos
tas, K u kardas. Ženklelius, 
Kepures Ir dėl Marszaiku 
parėdus.
darbas batu prideraocziai atliktas ir suszelpti savo tautetą, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Diviglon SL, Chieago, I1L

Degtine! M0RR,R F0RST & co- Slyvine!L/v 5 U11V. C(JR 8EC0|(0 AVC a 8MITHFIEL0 STREET J ’

P1TT8BURG, PA.
Mes esamo pagarsėjo po visas Suv. Valstijas, kad parduoda

mo geresne degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines 
krautuve Amerikoj.

Mos apmokamo visas siuntimo leszas (keista*) in rytus iki 
New Yorko ir in vakarus iki Chieago* aut pirkiniu vi rašau r 83.00. 
Jeigu parsieina toliau siusti, duodamo 10 nuoosimti, idant tuomi 
pirkėjas parsiunsdlnimo los z a* galėtu apmokėti.

Orderluojsnt siunsklte pinigus rerlstruotasM laiszke ar per 
Money Order ant varko Morris Fonrt dt Co^ Cor. 8®coml. 
Avė. & Bmithfield St., Pittaburg, Ha.

Parsis!ausdinkite musu privatisikaji paeiti u euraizv Kalba 
me visose kalbose.

VunoJ CO*- SECORO AVĖ. i 8MITMFIELD STRMET I

vynas! pittsburg, pa. lorKoly!

besvelkaStema vyram*. Al iiuaa dUtoi kad J ik

pirma to U mainau specialistus ir (vairias vaistus 
bei gydymu* be matomo pngcrSJItno. Teipgi ti
nau. kad daugeli* kitą, sirgusiu ta ar kita Ilga nuo

kimo vyrybSs, blogos atmtatlM, susalk luto gyvu
mo. stokos ambicijom MnurknyMs, nedrąeumo,

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj Ui atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
344 South st*t« st. Cblcago, 111. 

JnekmMDyksI
Patemyk stebuklus Osteologijos 

a ■* » Fiziologijos 
„ „ Neurologijos
m „ Pathologijoe

Mokykis pradžia žmogiszkoa rasos nuo* 
lopezlo Iki grabui.

Milžinlszkumai ir keistumai gamtos.
• Atdara kaedtea auo » ryte Iki U vidaraakeato. 
Papraaryk daAlaratoJo prie daru iMtavieakM 
Kartot, vleat dykai! AtalnaekttettedtoB.
844 South šute SU arti Harrison 

CH1CAGO, LLL.

toirodells ut TIn tartu rttt.M.
Tikras 14*. autaud UfOįtat o

•teteinta laik rod* 11,. n k jrra dni- 
teanU, nes yra »<i kietai pada
rytais medfjiikals InklteiaTaj 
atviru viriam, gražiai graviruo
tas. ar Iraus, su gerute auerikl- 
alate nikelio viduriais, pilusi 
akmaniuotea, greitėtais. Brv 

balta amsHHn< rodyki*, visokio
lesa, ar vyrtAas, 1S dydi#, ar vi- 
tani S, ar taatasnysU O dydis.

likti NteilliSffeutul mm ir ezprcso kaitas. Pul__ 
prie koiuo 1. f kratė fte siusiliVB. dptai, o tol pim 
plyra pri»i<t*«i M kalu© uMMtjaat ureni Miką,

t^sakm?1^ kUtua- NMlb|k* Mf* frlkomSai to

j

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugni j išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rhsime tavč ligą išgydomą.

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
nakt|, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? * £ - *

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantj 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. H

Reiszyk klausymo lakszto Ir gausi rod<}«
OfflMZ atidarytas kožną dtenę nu# 10 ryto Iki ♦ pe pietą Ir vii 
mm 8 iki 7 vakare. Nedrttom ir šventodieecm nuo 10 iki 12. —

i CHIcago IVIedical diriic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., CH1CAG0, ILL,

Bl
BRANGDfHNAS RECEPIAS

PRISIUmiIIAS DYKAI
SUpniems ir’NerHikiems Vynuos *
AI tarta tavo

te*įrodyti Šitoje lalyje.

laujat^tem tokio vaiato paraioatam pa* mano. U

ialainga*. Al ui *oaa *ateraavtaig .nlkalaoja 
SOb ten ya*v«nta*. Ntetruostet aS aerrikalaaju 
daufiau u* Sitf maig «uai| Ir nereikalauja Jo* kol 
tu vteiikal nepasltateyul. Idant patinti geriau |ta- 
Mtua braufiati mana patarnavimą tau. Al uę 
•luuEta a teko apmokauIn ir netartu jokio tumltlo 
tesanti pinigu* ar parduoti vaistą, kurio tu neryk- 
kalaajl, • jei ta rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per litą laikinių. «

Baly k Šiądien, kadangi litą tinta gal nontslkar- 
to* daugiau. Atmink, kad gaart receptą ir Vitui 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man rtąstl BOa 
kol Mpasvelkst Adresas: .

j VAISIAI SVEIKATOS
>.‘*V - Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, —kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta- 
|as Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy-7

1 nAnt gera sveikata. ~
( - .Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,
I kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
i lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas,
• bet teia/ngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visa esąs; kaip ir kvarbuotas paten- 
) 'tuotąs vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamaie, nė jokios ligos išgydit negali.* -
• t . Nbo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsiVaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 

ant svėHtatos.
Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 

su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

• Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
a ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra-

i^A*<k^w™rml^iDyna 8veikata* t»i yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLIN8 ME- 
"hvAIt INSTl'A'A'rEf kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yrft žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta <išduoda, o ypatingai paties In‘ 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 

n*ek*d nesirgęs? P6* tai ne dovanai tą Institutą visi

Kad toks gydimas daugiausia vaisia sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka* 
vonių, pagal prašymą Išgyditn, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

Mtatea Daktaria Profesoriau I f

Jau kaieProfessorlui tiaoasa. kad labai sir-
Danįalinga* Prof.icriau Instituto I Mainau* Profeeortan ir kiti daktarai I

Tai dabar tai sudiiac«<nu raiau itla tro- 
MRa. bo ian mana įlard** nua taip didatip 
Eaniejimo. lyttikn daliu akand«n<no ir nnril- 
paeiimo • tankuiSlaptoimaii kripta peiliais 
reta bloeiu sapnu ir sekto* nubesimo abelno 
nutilpaejuno. uerviskumo. skaude įima po visą

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyrtaue laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėliu apilkų, armonikų, 
klemetų, tkripkų. pbonographų 
Ir daug visokių kitų daiktų.

Kvikčju brolius lie- lr 
IklUM■ori. <^BOWN 

Jfaado/aA 8tr
Chicaa*, Bl. J. I visus Am- 

Miiestus pri- 
1 daiktu* per 
serbe kruša.

sas: XXX ..Lietuva”.

Reikalaujame lietuviszku ir
- lanktozku darbininku in musu

dirbtuvė prie paprasto darbo. 
Mokestis 81.50 už diena. Vien-
val darbas per apskritus metus.
Gslfme teipgi duoti darbe vai
kams ir merglsczioms nuo 15 
metu amžiaus. Tidutinisrkii
mokamo vaikams Ir mergis- 
ežioms nuo 80c. iki 81 25.
Samaome *ze: mynomls Adre

kala vi mo pr irtu ežiu dovanai.
• 41. J. BMHJONAITIS, 

8120 8. Hsšrted 8b, CNICAGO, ILL.

U ąrfvo*. kete ir 
vaikSdtoianti reoatatiboe diealai po visa kuua. 
Nare pat daueeli daktaru nrditMael ir visokiu 
Itokantaerteorian bet vis man dumi ariiaus. 
taip kad les buvaa \ieai austoje* vilties įtar
ti laso Skaitaat los aMarsialma po anteaivin ..ŠateieteSveikatas-H, atradau kad“, ita" 
dptP vieokM liesa praSvito ataao.akiair viltie 
kad iarealiu bot sveiku ir itayditn O kaip tik
Mf laiiką apraiiae tavo Ilga I* kankinimu*, 
tad Iškarstai sars* lūs atsiuntėte ir euvarto- 
laa teo* vatetet patbutsa dide> < partsartaima 
ant sveikatas bet kad dar ne suvisai buvau 
rllMl »veik a* kaip pareihalavua atsiuntėt. 
4**’****0- *•> *--e našlį otiaias su varteia*._ pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgsi ir dabar 
etų pMrttikraeąs kad likausi pamatilkai iicy-

•* ’teaaeantaaaiia. StauMu <irdiQ<i>u<e

betumcl mt brolis* aao kankiniu ligoa.

• įdone dėkinga*

ris stena, skaudeismas m> kr.ut hią. ludiės liga 
ąu abates nusilpeynettaM kan k > no gal vos *va- 
istmas. negateiirnas kvapo: atgaut. vaikčioian- 
ti dieglei po visa kūną dusinant ir skans-

ra sydsiaoai 
teitam semtai
ir viltie Menino

toiau paikutininB. paaitikaa ateitai 
kad neairca*. nortjaa praejo 5 
peraitikrinut. kad mano iifa pilnai 
Uttoki »k arba tveikaiM tokctaaAI ____
d*k V010 nes pirnl* ne tyv, m taunirna.

kad taršanti kaip 
tikra pagalba.

K?

ir didelio nusiminimo, mistiiau kad ii pictc 
Maiste, kaip I u mi be vau pirmiau* tates Nors 
pešdaog-ti daktare gydliauti ir buvau pas 
nave vadinančiais it K01 opos profesoriais tad
ir aarsitikrinau. kad nėra prafe«o<>ai* bet ne 
daktarais o tik dundaktanat daug ateokiu ligu 
Hmitliooona vienos ttgydit netoli O kau> 
penkučiuu Jus *ar akyte vmiavAe ta Sveikata 
tai patiuau savo iaumaies kiadiat irlic* *opt>-

nors dar nesu varto |ae visus, kurion* tnsn pa
taikėt, bet pasilikau sveikas kaip namai at«r 
rime*, nt kaaesaliu anrast taip rraiin Sodnu 
Su kuriais lūs aukAtsm tikram mokslui in ui 
teres vaistus, salečiaatidekavot. Bet kur t ik 
salėsiu jus verda aueitisiu, kad vist Rinotu 
kaip nieks nešąli pašei be t tai Jus įtarkite,

m So. Yordan Street Allentown. Pa-

Drakaojamos MmpzIdos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maszlna.

Maszina Odeli Typewriter No. 4, 
«_ kurion ikszioloi preke buvo 810.00, dabar 

ja galite pirkti už... ...............$6.05
Mat mee nupirkome szltn maminu 

1000 isz vienos subankrutyjusioo firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 

■Mal. Maszinos yra naujutėlės, tik ka 
m fabriko paimton.

Kas reikalaujate geros drukuojameo 
manlnoe, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iszpardubsima. tai jau 
kitu telp pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti in fabriko, kur jos 
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.95 pas:
A. OLSZKV8KL

Ckicago, lUa

Reikalaujamo in vargunizapo darbi
ninku; mokest s paprastam darbininkui 
nuo 81.75 iki 82.00 ant dienos, mastini- 
stui 30c. ir 85c. ui adyna.

Reikalaujame teipgi 500 vyru in Wis- 
konsino ir Micbigano misskus, 880 ir 
885 ant menesio mokesnei ir gyvenimas 
dykai. Darbininku ir ledaunes po 81.73 
ir 8110 ant dienos.

Reikalaujame darbininku in Wasbing* 
tcao valstija prie minko darbu Jy kito
kiu.* Užmokestis gera, darbu pilasi, 
kelione per rugsėjo menesi pigi. Arti- 
staukite adresu:

J. Massanauckas, Agentas, 
3249 80. Hahtodst., Chicagot Iii.

<14—IX)

Turimo teipgi darbu merginoms prie 
namu darbo nuo 84.00 iki 85.00 už savai
te ir in pabrtkus. •

J. Massanaucku, 
3249 So. Halsted st^ Chieago, III 

(14r-DQ

S5
aaae Valetai yra oaaekaitactauei, tydo daugyba 
ilga. Piastro* tikrai •taagiaa, auaaiaia, pluta*! 
kaaaa, papuerka* Ir daugel kita Ilgu eu aaujau , 
alų badu Radlkal gydymą*, paraižykite pa*

Prot. J. M. Braads*
Now York ABrooklyn, U. 8 A

Petras Adomaitis ir 
Jonas Uadinskas

Pirmos Kliasos Saliunas.
83*8 Anbom avė. Telefonai YardsSGSl

Užlaiko kz*li* alr, aeoaa arielka* ir
kvepiateziua cl^arur. (14-4)

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir C h rurgas

820ff 8. Halsted st., Cbicagro, 111.
Gydo visokias l-ga* notarą valku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias llmpanczias, 
užsisenejualaa ir paslaptingas vyro Ilgas. 

1 Daro operacijas pasekmingai.

t

, ■

F. P. sBmdchulis
ATTORNEY>COMSELORtt UW

CHKCAGO, ILL.

Lietuvy* aidvoksAaa, baigęs mokslą 
jurisprudenMįjo* $a Amerikoj. Veda 
visokias proms, cMUikasir krimina* 
1 iškas, viauešB tranuose (auduooe). 
Gyv. 8112 8. Mlstedft., arti 31mos gatvės

::UNI-VER-Jm. GYDUOLES::
Visi žmoačs užsittki mums ir musų 

Sduolčms, kurtemsduodame teisin
tųsi) rodė nėr laiške dykai.
Kaip IteiAMF Rupfurą. Akių liga, 

Galvoalig). Slinkimą plankų ir Pliki
mą. Pačkus. Batilėa [degimą, Dldervi- 
nes, Niešpa itošytfškajį brana. GydM- 
Ma hm dantų genausroe už 20c. Nue ka
lų riMnų tik. 1 te. Mm turi me apie pu- 
ee mr. 1 ji.n&laiškų rt padekavonėmi* 
ffbo Žmonių visokių tautyste.’ Rašyk 
pas mus: J. M. MIUMDZA CO.,

5 Antanas Kavaliauskai,
310$ Sa. Halsted Street. Chicaso. III.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: ūžimo,skaūdeįimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, biogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti iŠgy- 
dit negalėjo

M. Ma k ra v k kene,
43 Sth Strae^jgH Paaaatejt. J. jrt

Širdies, vjduriu, pasigadini-
'diegliu visam kunę, 1 
plaučiu ir inkstu ligą per dūme- a 
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. S<. 
Collinso Institutas in 4 sanvsu* 
tęs, pilnai pamatiškai išgydė.

U

1

. . ISSIONCU_PQ VISAS DALIS AMERIKOS pte IrklfBI iAtls Mttnlei. KaIb raita ttem ojuIaIm «rl>Imtai lietu
boj saro jausmui, tfriause gali tikrai k it Daktarui. saus pasaulės. Kaip raita taip todtiu tik prigimtoj lietu

j Kodėl sirgt ir hat varginamas ligoms, kad lengvai gali tat išgyditas atsišaukiant pas:

j Dr. E. C. COLUNS, Medical Institute, .... 140 W. 34th St., NevrYork, N. I
Rėžant paminėkit kad Iš mus lalkrašSO’

J&įįfe-
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