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: POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Neužmiršo dar žmonės bai

sių žydų skerdynių Baltsto
gėj, Odesoj, Žitomire, o jau 
nedori caro tarnai parengė 
naujas. Šiuom kartu randas 
parengė jas Sedlecuose, Len
kijoj. Kadangi Lenkijoj 
žmonių supratimas stovi vis
gi augščiau, tai čia valdžios 
tarnams bent vietinių gyven- 

’ tojų nepasisekė užsiundyti 
ant žydų, nepasisekė skersti 
žydus pačių prispaustų žmo
nių rankomis, bet čia sker
dynes parengė caro kareiviai, 
nors jų pareiga, kaipo užlai
komų gyventojų kaštais, yra 
ginti gyventojus ir jų sava
stį. Kad Sedlecuose žydų 
skerdynes parengė vietinės 
valdžios, apie tai negalima 
abejoti, kadangi tyčia išlei
stais rando agentų atsišau
kimais* dar 23 d. rugpiučio 

. buvo pranašaujamos žydų 
skerdynės, nors miesto ir ap
linkinių gyventojams neužė
jo nė ant mislies rengti ką 
nors panašaus. Matyt ran
do tarnai laukė tik atsakan
čios progos.

Proga tokia pasitaikė per 
eitos subatos dienų, taigi žy
dų šventėj, kada niekam iš 
jų nė ant mislies neužeina 
ginklus nešioti arba rengti 
ką nors ar tai prieš randų, ar 
prieš ką kitą. Subatoms žy
dai meldžiasi savo sinagogo
se, vengia darbo ir demon
stracijų.

Mat tų dienų koki ten anar- 
. ehistai nušovė du kareiviu 

stovinčiu ant sargybos prie 
, rando karčiamos. To 

pakako kareivių patro- 
lems, kadangi matyt, skerdy
nės buvo paties rando pa
rengtos. Kas minėtus sargy
bos kareivius užmušė, neži
nia, bet kariumenės oficieriai 
kaltę suvertė ant žydų spran
do. Buvusios ant gatvių ka
riumenės patrolės pradėjo 
daužyti žydų kronus ir na
mus, šaudyti iš karabinų į 
pulkus nieko pikto nejau
čiančių. susirinkusių ant ga
tvių šabo dienoj žydų. Kar
eiviai prisakė krikščioniams 
paženklinti savo namus kry
žiais arba iškabinti šventus 

< paveikslus, kad tokiu budu 
juos apsaugoti nuo griovimo 
ir plėšimo. Žinoma, jeigu 
užmušimas kareivių nebūtų 
atsitikęs, randas butų paren
gęs kų kitų. Ant galo, gal 
būt, kad tiedu kareiviai ko
kių rando agentų likosi už
mušti, kadangi jų užmušėjų 
juk nesuėmė. Suerzinimai 
žmonių randas nesigaili gy
vasties ir geriausių savo tar
nų, jeigu tik užmušystos ve
da prie atsiekime mierio.

Kaip jau minėjome, neži
nia kas pereitos subatos die
nų užmušė Sedlecuose du ka
reiviu. Užtai - pirmiausiai 
kareiviai Liepojaus regimen- 
to puolė ant miesto, pradėjo 
viskų naikinti, plėšti namas, 
užmušinėti žydus. Plėšimas 
žydiškų kromų traukėsi iki 
panedėlio ryto. .

Varšavos jeneral-gaberna- 
toriai, jenerolui Skalonui, to 
dar nepakako. Jis, ant pa
reikalavimo gubernatoriaus, 
daleido vartoti kanuoles ne
va suvaldymui maištų. Ar
tilerijų kareiviai pastatė ke
turias kanuolių baterijas ir 
pradėjo bomborduoti žydų 
apgyventas gatves. Pasek
mė to bombordavimo miesto

buvo baisi. Mena, kad ma
žiausiai 200 žydų likosi už
muštų, sulyg kitų gi žinių 
skaitlius užmuštų pereina 
net 3000. 3000 žmonių
likosi suareštuotų ir sėdi ka
lėjimuose, terp tų yra ir pa
šauti. Kareivio neužmušta 
nė vieno. Tas jau aiškiai 
rodo, kad žydai buvo be gin
klų, kad ant jų rando tarnai 
paleido kareivius, kad sker 
dynės caro tarnų likosi pa 
rengtos. Tų jau ir menkai 
protaujantis gali suprasti. 
Randas vartojo kanuoles 
prieš jo kareivių skerdžiamus 
žmonis, areštavo tūkstančius 
niekuom nenusidėjusių žmo 
nių, bet nekliudė tikrų kal
tininkų, taigi kareivių. Toki 
darbai šaukiasi juk atmony- 
jimo, nieks už tas begėdi
škas, nedoras skerdynes ne
gali išteisinti rando.

Per visų panedėlio dieną 
ant miesto Jgatvių kareiviai 
pardavinėjo viešai išplėštus 
žydų kromuose laikrodėlius, 
retežėlius ir kitokius auksi
nius daiktus. Nė oficierai, 
nė vietinis gubernatorius nie
ko nedarė apstabdymui to
kios nedoros prekystes. To
ki atsitikimai nepasitaiko 
jau sandaros laike niekur 
daugiau.

Telegrafų biurai likosi už
daryti, iš čia privatiškų tele
gramų su kokioms nors ži
nioms apie skerdynes siųsti 
negalima. Niekam nevalia 
ant gatvių pasirodyti arba 
išvažiuoti kitur iš išnaikinto 
miesto. Matyt randas sten
giasi pirma užmuštus palai
doti, kad niekas tikro jų 
skaičiaus negalėtų dažinoti; 
stengiasi paslėpti žinias apie 
pasekmes biaurių jo darbų, 
kokių jau, turbut, nė akto
riaus! plėšikai išteisinti ne
gali. Ir toki darbai valdžių 
gali pasitaikyti Europoj, vie
špatystėj laikomoj už civili
zuotų! Argi žmonija ilgai 
kęs dar tokius caro valdžių 
nedorus darbus! Už tokius 
darbus atsakymas puola ir 
ant kaimyniškų tautų.

Korespondentas Berlyno 
laikraščio „Vossische Ztg.” 
užtikrina teipgi, jog žydų 
skerdynės Sedlecuose buvo 
nuo senei rengiamos. Prieš 
skerdynes suvažiavo pulkai 
svetimų, rodosi persi rėdžiu
sių arba atsarginių kareivių 
ir tie dalyvavo, drauge su 
tikrais kareiviais, plėšimuose 
ir žydų skerdynėse. Žydai, 
kadangi atsėjo jiems ginti 
netik savo turtus, bet ir gy
vastį, gynėsi gana smarkiai 
ir iš syk iš tūlų bent gatvių 
jiems pasisekė išstumti kar
eivius. Todėl tai guberna
torius prieš besiginančias pa
reikalavo artilerijos su ka- 
nuolėms. Miestas dega ir 
nėra kam ugnį gesinti. Iš
plėšta su viršum 150 žydiškų 
kromų, išplėšti ir išnaikinti 
ir keli lenkiški. Bomborda- 
vimas miesto traukėsi dvi 
valandą nuo 8—10 vai. ryto. 
Kanuolės buvo nukreiptos į 
namus, iš kurių besiginanti 
žydai šaudė į kareivius, taigi 
nesidavė savų paskersti.

Nereikia . užmiršti, kad 
Sedlecainedidelis miestas, 
mažesnis už Baltstogę: jame 
yra tik 40000 gyventojų.

Laike žmonių sukilimo 
mieste Baku, ant Kaukazo, 
likosi kareivių sumuštas ir 
angliškas konsulius. Angli
jos randas nepraleido to atsi
tikimo pro ausis ir Maskoli*

jos užrubeiių dalykų mini 
storiui perdavė, per savo am- 

i basadorių, protestų. Tas, 
. vardu vidaus ministerio,užti 

krino angliškų ambasadarių, 
jog įžeidę Anglijęs konsolių 
bus surasti ir sulyg jų kai 
tės, nubausti. Kasžin, ar 
Anglija pasiganėdys tuščiu 
pažadėjimu.

Ant Kaukazo, nuslinkęs 
kalno šonas užbėrė kaimų 
Kvareli su visais jo gyvento
jais. Pražuvo 255 žmonių 
ir daugybė naminių galvijų.

Netoli Varšavos, kaime 
Ruda Guzovaka, ant rinkos į 
stovinčius policistas revoliu- 
cijonieriai metė bombų. Ex- 
pliozijos du policistai likosi 
užmušti. Paskui expl lodavo 
bomba teipgi trioboj Žirar- 
dovo audimų dirbtuvių ir 
sužeidė dirbtuvių sargą ir 
vienų policistų. Išgirdę ex- 
pliozijų, prie dirbtuvių atka
ko kareiviai ir pradėjo šau
dyti į pulkų susirinkusių 
žmonių. . Užmušė arba sužei
dė apie 40 ypatų.

Su revoliucijonieriais, ant 
Stolypiuo prisakymo, viso
kių Maskolijos kraštų admi
nistratoriai didelių ceremo
nijų nedaro. Kariški sūdai 
skubinasi tokias kuogreičiau- 
siai ant nužudymo nuspręsti. 
10 d. rugsėjo Rygoj keli vai
kinai šaudė į kariumenės pa- 
trolę. Juos suėmė ir nors jų 
šūviai kareivių neužgavo, ka
riškas sūdąs ant sušaudymo 
nusprendė ir tuojaus karei, 
viai nusprendimų ant vietos 
išpildė. Be abejonės jie tų 
butų ir be sūdo nusprendi
mo padarę. Dabartiniai ka
riški sūdai Maskolijoj yra iš
juokimu teisdarystoa, jų nu
sprendimai nė su tiesoms, nė 
su teisingumu nieko bendro 
neturi.

Rando žiaurumas 
negali nugųzdinti 
trokštančių žmonių, 
jau suprato, jog be 
gyventi negalima teipjau 
kaip be valgio ir vandens. 
Juo žiauriau elgsis su žmo
nėms caro randas, juo dau
giau turės priešų. Žiauru
mu, biauriais darbais, tokiais 
kaip dabar atsitiko Sedlecuo
se, raudas pritarėjų pelnyti 
negali, išėmus gal mažo skai
čiaus kokių nedorų niekšų.

Maskolijos studentai, strai- 
kavę jau gana ilgai, daugu
mu balsų nutarė gryžti prie 
mokslo ir nuo pradžios mok
slo metų randas rengiasi ati
daryti visas augštesnes mo
kyklas, bet jis nepriima at
gal visų geresniųjų, ėjusių 
su studentais profesorių. 
Tas rando užsispyrimas todėl 
gali studentų nutarimų į nie
kus paversti. Rando moky
klos randa vis mažiau prita
rėjų, geresniejie žmonės jau 
kalba apie parengimų Peter
burge, Maskvoj ir kitur pri- 
vatiškų universitetų.

r> #»i
niai buk atlikti ją prigavy- 
stėms ir pastirkite a i s. Žino 
ma, dabartiniai valdininkai 
ant toki%. išlygų [nesutiko, 
nes jie nenori valdžias išsiža
dėti.

voliucijonienų skaito jau 
apie 4000, d jų skkttius vis 
didinasi, prie jų pereina 
daug rando kareivių. Revo- 
liucijonieriai pasirodę buvo 
jau aplinkinėse didžiausio 
Kubos miesto, Havanos, kra
što sostapylės. ' Randas lau
kė jau jų užpuolimo.

Pereito panedėlio dienų ne
toli Artemisia buvo gana 
smarkus mušis raudo kariu
menės su revolidcijonieriais. 
Randas užtikrina, jog revo- 
liucijonieriai, nužudę kelis 
šimtus žmonių, 'turėjo pasi
traukti atgal. » Bet visgi 
jiems pasisekė-pžiiuti kelis 
rando rankose buvusius mie
stus, kur rado hemažai gin
klų ir amunicijoj.

Prezidentas Piilma, matyt, 
sekdamas Maskolijos caro pa
veikslų, suspendavo konstitu
cijos tūlas paragrafus pro
vincijose Pinar dvi Rio, Ha
vana ir Santa Clara; taigi 
tas provincijas pastatė kaipi 
po karės laiko tiesoms. Čia 
dabar areštuoja ‘finus randui 
nepritariančias * gyventojus 
ypač šalininkus liberalų par
tijos. ** 1

Revolinfijonleriai išnaiki-

ir laikraščius. Draugijos j- 
steigėjai ėsą, šitie žmonės: 
kunigas J. Ambraziejus ir J. 
Paketuris, J. Kriaučiūnas, 
G. Landsbergis ir A. Jura
šai tie.

Spaudos inspektorius pa
šaukė teisman buvusį laikra
ščio , ,Gazeta Wilefiska” re
daktorių, p. Mykolų Romerį, 
kaltindamas jį: 1) pagal 78 
straipsnio įstatymų apie cen
zūrų už atspaudinimų 99 nu
meryje žinių apie carų, ir 2) 
pagal 129 straipsnį už spau- 
dinimų 108 numeryje to pa
ties laikraščio straipsnio 
„Ogniste pčlkole”.

Apskričio mokslo globėjas 
leido lietuviams atidengti 
kelias mokyklas, uždengtas 
pavasarį 1906 metų

Dvarponiai Vilniaus gu
bernijoj, bijodami darbinin
kų straikų, pakelia jų algas.

Dėl buvusio pereitų metų 
gruodžio mėnesyje straiko 
ant Pagirio geležinkelių, liko 
pašaukta teisman, pagal kr. 
įst. 126 str., 35 geležinkelių 
valdybos tarnaujančius, kal
tinamus už priklausymų prie 
tokios organizacijos, kurios 
tikslas nugriauti dabartinį 
valstybės surėdymų.

Šiomis dienomis išeivystės 
komisija užbaigė savo darbus 
ir sustatė įstatymų apie išei
vius. Kaip žinoma, ikšiol 
Rusijoje išsivystė nebuvo le
galizuota ir išeiviai buvo

vienok 
laisvės 
kurie

laisvės

pliantacijas ir dirbtuvės. 
Kaip mena, jie tokiais dar 
bais nori iššaukti svetimų 
kraštų įsikišimą, kas, kaip 
mano, pagimdytų įsikišimų 
Suvienytų Valstijų. Tąsyk, 
žinoma, pultų prezidentas 
Paima. Bet sykį su kariu* 
mene užėmusios Kubos dalį, 
Suvienytos Valstijos galėtų 
nepanorėti visai , pasitraukti 
ir palaikytų Kubų kaipo sa
vo savastį, iš ko jau, turbut, 
revoliucijonieriak teipgi 
dėlės naudos nejauktų.

di-

Kuba.
Revoliucija ant 

prieš prezidentų Paimu plati
nasi ir dabartinis randas, 
bent kaip dabar, neįstengia 
jos suvaldyti. Kareiviai kaip 
kur pereina į revoliucijonie- 
rių pusę ir žinoma, su gin
klais.

Rando užmanymų saugo- 
tieeimušių ir,pradėti tary
bas revoliucijonierių vado
vai atmetė. Jie pareikalavo 
išsyk pasitraukimo nuo vie
tos prezidento Palmos ir nau
jų rinkimų, kadangi dabarti-

Kabos

IS LIETUVOS.
Iš Vilnlto.

7 d. rugpiučicą apie 5 va
landų dienos, kelį žmonės įė
jo Kantorovičlans kantoros 
kasan, Audriejąvo gatvėje, 
ir pareikalavo pinigų. Ka
da tarnaujantiųjiė atsisakė 
duoti pinigus, jie metė bom
bą ir pasislėpė^ 3 Nieks ne
nukentėjo. ,

Nedėlioję, 6 d. rugpiučio, 
išėjo pirmasis numeris lenkų- 
laikraščio „Dziennik Wilen 
ski”; jame patalpintas to. 
dienraščio programas, kuris 
labai panašus į tautiAkai-de- 
mokratiškų lenkų partijos 
programą. Dienraštis pra
dės išeidinėti 1 d. rugaėjo.

5 d. rugpiuiio^ 1-moj vai. 
nakties, apsiginki*^ plėši
kai užpuolė ant teniso ir te
legrafo skyriaus kasas Nie- 
mečino miestelyje us 
pavieto, paėmė 800 rublių ir 
nežinia kur, paaial^pė.;...

Laiktaštis „Kffi? 
ša, kad Vilniuje 
lietuvių draugiją, 
vadinsią: „Draugija 
m ui lietuvhą kalvoti 
bažnyčioseItietuvojĮė”. Drau
gijos - įstatymų sumanymas 
esąs nusiųįiaa Vilniaus gu
bernatoriui pątvirtinti. 
Draugijos tikalaabnsiąs: rink
ti žinias apie lietuvių kalbos 
vartojimą Lietuvos bažnyčio
se* leisti tam tikras knygas riančiai.

jhnais (iki katorgos). Naujas 
sumanymas patvirtina išsivy
stę įstatymų Heliu. Iš Rusi
jos kasmet iškeliaudavo sve
tur išviso apie 185,000 žmo
nių. Kadangi 90% šio skai
čiaus keliauja iš Rusijos slap
ta badu ir todėl mokesčio 
nuo užsieninių pasportų su
ma sumenko, tai komisija 
nutarė duoti išeiviams dova
nai paMportus, ir be to .prirei
kus, į 24 valandas laiko. 
Pasijui nutarta sutvarkyti ir 
prižiūrėti garlaivių draugi
jas ir agentus, kurie, gabe
nant išeivius, išnaudoja juos 
bjauriausiu budu. Sumany
tas įstatymas busiąs*dar per
žiūrėtas visose žinybose.

„V. 2.”
A Indžiu draugijos „J. E- 

Lipski” valdyba, Vilniuje, 
pranešė darbininkams, kad 
jeigu jie nepradės dirbti, 
juos visus atstatys, o dirbtu
vę tūlam laikui uždarys. V y? 
riausias gi akcijonierius pra
neša, kad jis turėš parduoti 
visų savo turtų ir išvažiuoti 
užsienin. Nežiūrėdami į tų 
darbininkai, neatsisako nuo 
savo reikalavimų. Naktį, 
28 d. liepos, Lipski išvažia
vo užsienin. Dirbtuvėje da
bar stovi 6 raitieji© žemes r 
giai.

19 d. liepos, spaustuvių in
spektorius, drauge su policija 
padarė kratų liepos 13 d. už
darytoje Maco spaustuvėje. 
Patvirtino, kad ten buvo 
spausdinti atsišaukimai.

Sargybų iš spaustuvės pa
leido, bet spaustuvę vėl už
darė ir atidavė Maco priežiū
rai.

„Kovensk. Telegr.” prane
ša girdėjęs, kad apšvietos mi
nisterijoje buvęs pakeltas 
klausymas apie panaikinimų 
kriminališko persekiojimo tų 
žmonių, kurie slaptai Lietu
voje mokina vaikas skaityti 
ir rašyti ir apie leidimų lai
svai mokinti. Kalbama, kad 
klausymas išrištas esąs prita-

Į profesijonališkų geležin
kelio mokyklų, kuri yra prie 
Pagirio geležinkelių valdy
bos Vilniuje, nuo ateinančių 
mokslo metų priims 
valdybęs agentus, bet 
šalines ypatas.

Naktį liepos 29 d. 
vai. iki 6 v. ryto buvo kratos 
Užupyje, Šnipiškiuose ir Sti
klinėje gatvėje. Tuomet su
ėmė arti 100 žmonių.

Liepojaue-Romnų geležin
kelio viršininkui, inž. Kozi- 
revni įsakius, terp Liepojaus 
ir Kosedarių visus pačto 
traukinius saugoja kareiviai. 
Kiekviename pačto trauki
nyje važiuoja kareivių ap
sauga.

8 d. rugpjūčio, iš Šv. 
Jokūbo ligonbučio pabėgo 
jurininkas nuo šarvuotlaivio 
„Georgij Pobiedonosec” Alek- 
sejev, pasmerktas 5 me
tams laiko į areštantų rotų ir 
politiškas suimtasis Litvino- 
vičius.

Gyvenantis Varšavos mie
ste p. J. M. Vagonis, lietuvis, 
ketina įsteigti Vilniuje siu
vėjų akademijų. Tai busianti 
vienintelė šios rųšies įstaiga 
visoje Rusijos vahtyjoje.

9 d. rugp., spaustuvių ir 
knygynų inspektorius pasi
kvietė visus spaustuvių savi
ninkus rf liepė jiems pasira
šyti po sekančio turinio po
pierių:

„Męs, apačioje pasirašiu- 
siejie, duodame raštu priža
dėjimų p. spaustuvių ir kny
gynų inspektoriui, kad apsi- 
imame tėmyti ir kartu prane
šti spaudinamųjų pas mus 
laikraščių redakcijoms apie 
tai, kad tuose laikraščiuose 
nebūtų spaudinama: atsišau
kimas į visus Rusijos sodie
čius, į kariumenę ir laivynų, 
o teippat visokį tos rųšies 
atsišaukimai socijal-revoliu- 
cijonierių, darbininkų sąjun- 
gos ir kitoki revoliucijonie
rių organizacijų komitetų at
sišaukimai, o teippat ir su
statytas Viborge buvusių V. 
Durnos atstovų atsišauki
mas.”

Laisvas artistas Malkinas 
rūpinas, kad Vilniaus guber
natorius leistų jam atidengti 
Vilniuje privatiškų muzikos 
mokyklų. į kurių butų prii
mami vaikai nejauneeni kaip 
8 metų.

Vilniuje, Poltavos gatvėje, 
3 vai. dienos, 40 ar 50 neži
nomų žmonių užpuolė ant ka
linių, kurie vežė vieton su- 
straikavusų darbininkų alų į 
aludes. Minia primušė žem- 
sargius, kurie ėjo kartu su 
kaliniais; vienam žemsargiui 
sudaužė galvų.

2 d. rugpiučio, ant kampo 
Kijevo gatvės ir Aleksandro
vo bulvaro, viųname name pa
daryta krata, atrasta slapta 
spaustuvė ir 4 pūdai popie- 
rio atsišaukimams spaudinti. 
8 žmones suėmė.

Šiais metais iš Vilniaus gu
bernijos, pagal projektų, tu
rėtų eiti į kareivijų 6189 žmo
nės. Kalbama, kad imant 
kariumenėn naujokus, pirma 
bus ištirta jų politiška ištiki
mybė.

„Kovenskij Telegraf” ra
šo: Dabar daug žmonių ap 
leidžia stačiatikybę, o priima 
katalikystę ir protestantystę. 
Vilniaus ir. Minsko gub. pri
ima katalikystę ištisos apy
gardos ir sodžiai. Tai maty
damas sinodas,įtaisė, kad tie, 
ką nori pereiti iš stačiatiky
bės į kitas tikybas, pirma 
gautų leidimą nuo vietinės 
valdžios.

Tai tau ir laisvė tikėjimo!

netik 
jr pa-

nuo 1

Vietinėj spaudoj jau nuo 
seniai buvo patilpusios ži
nios, kad šių mokslo metų 
pradžioj Panevėžio mokytojų 
seminarijon bus priimami ir 
mokiniai lietuviai. Buvo 
dargi iš tikrų šaltinių prane
šta, kad lietuvių kalbos mo- 

i kytoju Panevėžio mokytojų 
seminorijon paskirtas p. J. 
Jablonskis.

Sužinoję apie tų, lietuviai 
pradėjo siųsti į Panevėžio 
seminarijų prašymus, kariuos 

i seminarijos direktorius arba 
grųžino atgal, arba perdavė 
Vilniaus mokslo apskričio 
globėjui. Vienas paduotasis 
prašymas ir Panevėžio moky
tojų seminarijos direktoriaus: 
ant jo atsakymas tilpo ,, V. 
Ž.”Nr.l60, iš kurio matyt, 
kad lietuvių šįmet dar nepri
ima į Panevėžio mokytojų 
seminarijų.

Reikia atminti, kad įeto- 
jantiems Panevėžio seminari
jon egzaminai prasidės nuo 
rugpiučio 7 d., todėl nebe
daug laiko beliko prašymams 
paduoti.

Kas gi dabar daryti lietu
viams!

,,Lietuvos Ūkininkas” ant 
to klausymo štai kaip atsako: 
,,Žmonės neturėtų žiūrėti į 
tokį jos (vyriausybės) pasi
teisinimų. (Mat Panevėžio 
mokytojų seminarijos direk
torius teisinasi, kad pagal į- 
statymus, jis neturįs tiesos 
priimti seminarijon mokinių- 
katatikų. „V. Z.” Red.). 
Jie turėtų siųsti prašymus 
pačiam Vilniaus mokslo ap
skričio globėjui, kad jų vai
kai butų šį metą rudenyj pri
imti Panevėžio seminarijon.”

Bet kasžin ar padės ką toks 
prašymų siuntimas^ juk jau' 
ir dabar nemaža prašymų pa
duota, • bet prašymais 
šiuose laikuose tik sienas lip
do, arba kam kitam juos su
naudoja. . Prašymų siuntinė
jimai — vis tiek lyg žirnių 
bėrimas į sieną. Čia reikėtų 
reikalauti, o ne prašytk

Toliaus , ,L. U.” sako:
,,Be to valsčiai per susirin

kimus turėtų siųsti Vilniaus 
apskričio globėjui savo nuta
rimus, kariuose butų reika
laujama, kad šįmet butų pri
imami lietuviai Panevėžio se 
minarijon, kad lietuviai butų 
skiriami mokytojais ir kad 
valsčiaus mokyklose butų vi
so ko mokoma prigimta kal
ba.”

Su tokia „L. Uk.” nuomo-* 
ne iš dalies galima surikti, 
tiek tik galima pridurti, kad 
valsčiai savo nutarimuose ai
škiai pabriežtų globėjui, kad 
jei į valsčių mokyklas nebus 
paskirti mokytojai lietuviai 
ir nebus valsčių mokyklose 
išguldomas mokslas prigimta 
mokinių kalba (lietuviškai), 
tuomet valsčiai atsisako pri
imti paskirtus jiems mokyto
jus rusus ir atsisako duoti 
mokytojui ir mokyklai užlai
kymų.

V. Z.’

Iš Kauno-
26 d. liepos, gubernijos 

valdyba užtvirtino lietuvių 
apšvietimo draugijų „Saulė”; 
Panevėžyje tveriasi d ra mari- 
škai-muzikališka dainininkų 
draugija „Aidas”, kurios tik
slas — plėsti tautišką lietu
vių sąmonę.

Šiuose metuose iš Kauno 
gubernijos paskirta paimti į 
kariumenę 5919 vyrų, o iš 
Suvalkų gub. — 2882.



Iš Joniškis par., Kauno 
gub.. t

Mielaičįų sodžiuje, liepos 
8 d., perkūnas uždegė 2 ūki
ninkų triobas — Butkaus ir 
Bobelio.

Butkaus sudegė gyvenamas 
butas, tvartai, svirnas ir dar
žinės su pašaru. Bubelio gi 
sudegė tiktai svirnas. Per
kūnas trenkė į Butkaus gur
bus, patsai ūkininkas But
kus likosi nutrenktas, bet po 
valandai atsigaiveliavo.

* Merkurius.

Iš Linkuvos, Panev. pav..
16 d., liepos čionai buvo 

prekymetis ir atlaidai „Ška- 
pliernos”. Buvo pasklidęs 
paskalas, kad per atlaidus 
busę žydų žudynės; žmonės 
buvo ir belaukę tų žudynių, 
bet jokių žydų žudynių ne
buvo. Pakilo, rods, pešty
nės, bet — terp pačių žmo
nių. Tūlas nepažystamas

Doroniną; bet užmušti nepa
vyko.' Gimnazistas yra su
imtas.

Iš Ūdrijos, KaItm*. pav- 
8nv. gub..

9 ir 10 d. liepos, pas dvari
ninką Narbutą, Prenaežio 
dvare, buvo Dzūkijos dvari- 
ninkų-lenkų ir 14 ūkininkų 
lietu vių-išgamų susivažiavi
mas. Dvarininkai, skaniai 
pavalgydinę ir pagirdę šiuos 
,,Dzūkijos ūkininkų atsto
vus”, privertė juos pasirašyti 
po peticija, kurią jie pasiry
žo siųsti į valstybės durną 
vienam Lenkijos atstovui. 
Toje peticijoje, terp kitko, 
buvo reikalaujama, idant vi
sų Lietuvos dvarų žemė ne
būtų nė parduota, nė išdaly
ta bežemiams ir mažažemiams 
ūkininkams ir idant Suvalkų 
gubernija butų prijungta 
prie autonomiškosios Lenki
jos.

Atviras laiškas ameriko
nams.

Mieli broliai ameriko
nai! Laimingi jus esate, lai
mė jums, kurie išplauket už 
plačiųjų jurtų. Pas jus ra
mybė viešpatauja. Jus dar
buojatės ir pelnotės, kad pa
skui vykti atgal į tėvynę ir 
būti laimingais!.... O pas 
mus gi kas girdėtis? — Vieni 
vargai, kerštai užpuolimai, ir 
peštynės; laisvės ir žemės 
kaip nebuvo, teip ir nėra. 
Dvaruose ir miesteliuose 
žmonės pradeda straikuoti; 
pradžioj liepos mėn. Saulių 
valsčiuj sustreikavo 3 dvarų 
darbininkai. Dvarininko 
Nariškino darbininkai rei
kalavo padidinimo metinės 
algos, bet dvarponis nesuti
ko ir pargabeno, privertimui 
darbininkų prie darbo, dra
gūnus. Dragūnams nieko 
nepadarius, dvaro užveizdas 
telegrafavo, reikalaudamas

I> V&alnlko.
11 d^. rugpiučio, atvyko 

musų miestelin antstolis su 
sargybiniais ^fr suėmė vibor- 
nuosiuąi Urboną iš Žemai- 
tėlių sodžiaus, KaroblJ IŠ Na- 
tiškių, ^Matulį iš Paliepių, 
Vaitekųną, iį Vabalu iko, Bra
žinską Tųį|ų, Petrlkėną iš 
Bakšėuų, —^iti pabėgo. Su
ėmė už padarytus valsčiuj 
nutarimus, už panaikinimą 
krasos arklių, už sumažinimą 
raštininkui algos ir už atsi
sakymą rinkt atstovus į že
mės tvarkomąją komisiją.

,L. U.’

M Joniškio.
Seredoj pa va kary j susirinko 

septyni jaunikaičiai ir nuėjo 
plukdytis. Gryždami atgal, 
jie pradėjo dainuoti tauti
škas ir revoliucijonieriškas 
dainas: Marselijetę, „Jus 
trokštato laisvės dėl savo 
žmonių” ir kitas. Jaunikai-

nus” gerai „pavalšyt”, To
dėl skanaus alučio ir gar
džios „viakfla” (whl©k©y) 
netruko. Sušauk tojai „kon
greso”, arba kaip jis vadina 
„konferencijos”, užmanė, kad 
butų išrinktas to „kongre
so” komitetas — viršininkas 
ir raštininkas. Rinkimas 
ėjo jisai išlėto; nė viens ne
norėjo užimt tokias , ,aug. 
štas” vietas (o bonkos su 
alum bei degtine, laika nuo 
laiko, viena po kitos tuštino
si), kadangi nežinojo kas 
bus tardoma. Berenkant ko
mitetą, nekurte užsimanė ir 
giedoti; kitos gi net Ir ne
sveikas miegas pagavo.... 
Tokiu budo ,,kongresas” ar
ba „konferencija” tapo už
baigti. Nesulaukiau teip 
man geidžiamos rezoliucijos, 
išėjau per duris, palikęs gi
liam užsimąstyme mano drau
gus.... Ant tos komedijos 
buvo ir pašalinių, kurte pui-

Sugriuvo trtoba
• Kltkia, Oh. Trioba nau

jai statomų dirbtuvių Gar- 
ford Co. sugriuvo. Prie to 
apie du tuzinai darbininkų 
likosi sunkiai sužeistų. Dau
gumas sužeistų yra vengrai, 
taigi, turbut slovakai K Ven- 
grljo©.

Sukaktuvės buvusi© gaisru.
Baltimobe, Md. Baltįmo- 

re iškilmingai apvaikščiojo 
atstatymą miesto po buvu
siam čia 1904 m. gaisrui. Iš
kilmės traukėsi per į ištisą 
sanvaitę. . Pereitos ©credo© 
dieną buvo didelė darbinin
kų paroda, kurioje dalyvavo 
30000 darbininkų.

Paskendę laivas.
Detboit, Mich. St Clair 

upėj susimušė garlaivy© 
„Milwaukee” su garlaiviu 
,,Nelson Mills”. Paskutinis 
paskendo. Prie to ir 3 ypa-

tuvišką kunigą gaus, nes bu
vo vienas atvažiavęs, (negalė
jau ištirti jo vardo), bet tuo
jau© prasišalino, pamatęs vi
są rėdą šitoj parapijoj.

Neperseniai atsibuvo para
pijinis susirinkimas, ant ku
rio pampi jonai išmetinėjo 
S. Jociui jo nelemtą pa- 
jieškojimą ,,Keleivyje” gero 
lietuvio kunigo, nes ten tik 
vietinių lietuvių apšmeižt 
patilpo. Žinoma, jie išsirin
ko pampi jinį Komitetą, kad 
rėdytų visus parapijos reika
lus ir jieškotų kunigo. Tik 
nežinia, ar kunigą gavus, jų 
komitetai netaps išvytais, nes 
kaip praprastai, katalikiško
se bažnyčiose dvasiškoji vy
riausybė atmeta visus para
pijos komitetus ir konstitu
cijas, nes jie nenori 
paduoti parapijos turtą po 
kunigo globa.

Kelios sanvaitės atgal bu
vo miesto majoras S. Cook

žmogus užpuolė ant vieno ne- 
perseno vaikino, kurį bandė 
užmušti, bet pastarasis, gulė
damas po apačia užpuoliko, 
išsitraukė iš kišeuiaus peilį 
ir perplovė užgulusiam 
gerklę. Užpuolikas staiga 
pasimirė, o vaikinas gynęsis 
nuo jo, sėdi dabar kalėjime. 
Kalbama, kad užpuolikas bu
vęs nusamdytas kasžinkokio 
ūkininko vaikiną užmušti.

Linkavoj buvo pasklidę 
kalbos, kad degins miestelį, 
bet jokių gaisrų nebuvo. 
Miestelį sergsti kareiviai.

Iš Sudeikų, Ukmerg. pav.
Liepos 9 d., per Elžbietos 

atlaidus, apsilankė Sudei
kiuose socijalistai. Povisam 
susispietę žmonės vaikščiojo 
po miestelį, šaudė ir dainavo 
revoliucijos dainas. Ilgą lai
ką teip pavaikščioję, socija
listai, niekeno nekliudomi, 
gryžo iš miestelio.

,L. U.’
i

Iš Traškunų, Ukmergės 
pav..

Montvilo dvare biauriai 
apseina su darbininkais. Už 
mažiausią prasikaltimą atima 
iš darbininko visos dienos 
valgymą. Didesniam išjuo
kimui, prasikaltusius klupdo 
pietų laike netoli stalo. Sa
vo biauriu pasielgimu su dar
bininkais ypač atsižymėjo 
Montvilo akmistrienė Teklė 
Vingelaitė, Antanas Burtele- 
vičius, ir užveizdas Čerkau- 
akas visaip tyčiojasi iš darbi
ninkų, ypač susipratusiųjų.

,L. U.’
Iš Šuklių.

24 d. liepos į Šuklius, S. 
Gawronskio dvarą, susirinko 
į 2.000 darbininkų iš 29 dva
rų. Atvyko čia pasiuntinių 
nuo darbininkų ir iš tolime
sniųjų dvarų. Visi buvo 
belaukią parvažiuojant p. 
Gawronskio. Urnai karei vi
ja su plikais kardais apspito 
laukuose begulinčią tą mi
nią. Kareiviai, neregėdami 
pas darbininkus ginklų, el
gėsi ramiai.

Galų-gale pridėta darbinin
kams po 10 karčių javais ir 
po 6 rubl. pinigais. Darbo 
diena paskirta—vasarą nuo 6 
ryto iki 8 vakaro (iš to pasil
siu!: pusė valandos priešpie
čiams, 2 va landi pietums ir 
pusė valandos pavakariams); 
žiemą gi darbo diena — nuo 
saulės patekėjimo iki saulės 
nusileidimo. ' Nuo Martyno 
darbininkams nereikėsią lai
kyt antrininkai.

28 d. liepos vėl pradėjo 
dirbti.

Iš Sena pilės. Su v. gub..
Senapylėje pastaraja san 

vaite labai daug padaryta 
kratų ir suėmimų. Ištuštė
jusią kalėjimas vėl prikim
štas politiškais , prasikaltė
liais.”

Vienas gimnazistas mėgino 
užmušti vyresnįjį sargybinį

Iš Liepojaus.
29'd. liepos, vakare, pro 

einantį Gospodeka gatve ant
stolį Ivanovą prabėgo trys 
nežinomi žmonės. . Matyda
mas antstolis, kad nežino
muosius kasžinkas vejasi, no
rėjo vieną iš jų sulaikyti, bet 
nepasisekė, nes tuom tarpu, 
kaip Ivanovas pagriebė vie
ną už rankos, antras šovė į jį 
ir sunkiai sužeidė į krutinę. 
Sužeistas Ivanov buvo
nuvežtas ligonbutin. Po- 
licistai pradėjo vyt nežino
mus žmones ir vieną užmušė, 
o du pabėgo.

Iš Mintaujos-
„Novoje Vr.” telegrafuoja: 

Garsus Mintaujos* paviete 
agitatorius Sauer (latvis), 
kuris organizuodavo užpuoli
mus ant dvarų, pavarydavo 
pastorius ir apdėdavo gyven
tojus mokesčiais revoliucijos 
tikslui, ilgą laiką pasekmin
gai varė savo darbą ir nie
kaip policija negalėjo jo su
gauti.

Pastaruoju laiku policija 
gavo žinią, kad Sauer gyvena 
pas tėvus (namiej) ir apsupus 
namus, stropiai išjieškojo vi
sus užkampius, bet kaltinin
ko nerado. Tuomet policija 
apskelbė, kad tuojaus namą 
sudegins. Namą uždegė ir 
kuomet jau sudegė stogas, iš 
kamino išlindo visas suo
džiais išsitepęs Sauer. Poli
cija jį suėmė. Karės teismas 
pasmerkė jį 8 metams kator
gom

Iš Rygos.
Pastaruoju laiku bruzdė

jimas mieste kaskart vis didi
nasi. Laukiamas yra visuoti
nis streikas. Darbininkų 
padėjimas sunkus. Bedar
biai, kurių padėjimas kaskart 
vis eina blogyn, apskelbė, 
kad miesto valdyba nesirūpi
na jų gerove ir neduoda 
jiems visuomenės darbų, to
dėl jie kviečia visus darbi
ninkus prie visuotino strei
ko. Kaip-kuriose miesto da
lyse darbininkai sulaikė 
tarmvajų ir reikalavo, kad 
tramvajų tąrnaujantiejie 
prisidėtų prie streiko, ką pa- 
stariejie ir išpildė. Sustrei
kavo uosto darbininkai. 
Kaip-kurie garlaivių savinin
kai norėjo įkrauti garlaivius, 
bet nepasisekė. Pradeda 
streikuoti ir fabrikų darbi
ninkai ne tiktai mieste, bet 
ir priemiesčiuose.

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

Kasdien už miesto atsibū
va skaitlingi mitingai.

Nors streikas prasidėjo dėl 
ekonomiškų reikalavimų, ta- 
čiaus, galima tikėtis, pavirs į 
politišką.

„v. 2."

kazokų, tačiau? nėra žinios, 
ar jie pribuvo, ar ne.

Gelbėkite, broliai ameri
konai, jus vargingus brolius 
ir seseris kovojančius už Lie
tuvos laisvę! Kad ir jus 
pats, sugryžę atgal tėvynėn, 
butume vertais naudotis iš 
laisvės jūsų brolių krauju 
iškovotos!

Merk.. <*

Šelpkite kalinius!
Paskutinėmis dienomis vėl 

pradėjo pildytis šiek-tiek 
pratnštėję kalėjimai. Vy
riausybės skalikai medžioja 
kiekvieną susipratusį žmogų, 
šiokiu ar tokiu bndu kovo
jantį dėl žmonių laisvės ir 
geroves.

Teip, antai, Panevėžio ka
lėjime iš 165 politikos kali
nių, birželio mėn. pradžioje 
buvo belikę apie 10 žmonių. 
Dabar gi per kelias dienas, 
durną paleidus, politikos ka
linių skaičius padidėjo iki 
30 su viršum, ir kasdien vis 
naulų atvaro.

Kuone visi suimtiejie yra 
žmonės labai neturtingi. 
Taigi jiems reikia badas kę
sti. Kalėjimo valgis toks: 
kasdien po du ir pusę svaro 
ištęžusios (dažniausiai supu
vusios) neiškepusios duonos; 
rytą ir vakarą — virintas 
vanduo, pietums gi vira
las, kurio negalima valgyti, 
nes tat vanduo su keliatu 
kruopų arba bulvių; čia rasi 
ne tik tarakonų bet ir ki
to ko: du kartu atsitiko var
lių ir žvynų.*

Teip tatai vargsta musų 
broliai kaliniai, kurie kov^ 
ja dėl žmonių laisvės ir gero
vės. Jie patys ne tik nusto
jo laisvės, bet dar badą ken
čia.

Taigi kviečiame visus, ku
riems nors-kiek-rupi tų kali
nių būtis, siųsti „Liet. Uk.” 
redakcijon aukas.

Buvusia kalinys. 
,L. U?.

Iš Prūsų Lietuvos.
Aplinkinėse Klaipėdos pra

džioj piutės siautė smarkios 
audras, puolė ir ledai, kurie 
laukuose nemažai nuostolių 
pridirbo. 4

3 d. piutės, nuo išlėkusios 
iš geležinkelio trūkio maši
nos kibirkšties, užsidegė 
dvaro Karlsbergio dar nenu- 
piauti miežiai. Išviso išdegė 
miežiai ant dviejų margų 
dirvos.

Iš Vladikaukazo.
Tūlas kareįvis mums rašo, 

kad Vladikaukazo aplinkėse 
gyventojai streikuoja prieš 
dvarponius. Piauja dvarpo
nių javus ir pievas. Karei
viai streikuoja prieš kazo
kus: „pakol kazokus neiš
rausime (rašo kareivis), tolei 
nelaukite gero, broliai, nes 
nesulauksite!” .

Merkurius.

čiai ėjo krūvoj visi kartu. 
Pamatę tą sargybiniai, pasi
ėmę šaudykles,pradėjo tykoti 
gryžtančių dainininkų. Ne
spėjo jaunikaičiai išeiti iš mi
ško, kaip sargybiniai davė 
kelis šuvius ir rėkdami ,stoi’, 
.ruki vverch’, puolė ant jų, 
apkratė ir nuvedė pas vietini 
antstolį. Tasai teip nudžiu
go, kad iš džiaugsmo sušu
ko: ,,ačiu Dievui visas revo- 
liucijonierlų komitetas suim
tas.” Išklausinėjęs, šešis pa
leido, o vieną, kuris kiečiau 
spyrėsi^liepė suimti.

Bet ęr. Rįjnkus užstojo ir 
pasakė, kacĮ suimtasis nie
ku neesąs kajtas, kam jį suė
mę, ir pakupstė kitus drau
gas neiti, kol, nebus paliuo- 
suotas suliptasis draugas. 
Antstolį© supyko, kaip žvė
ris suriko: ,,ar ir tu nųri būt 
suimtas!” ir i paliepė ir jį su-

,teeirr>7. - £. „.-.t j
Tuodu ąpitųtuoju buvo pa

leisti tik antęytojaus. dešim
tą valandą priešpiet — Mat 
koki galingi dabar ponai ant
stoliai! Darb..

„N. Gadynė.”

Iš Panevėžio, Kauno gb..
1 d. rugp., Panevėžio pa

vieto miestelyje, Naujamie
sty j, pasibaigus bažnyčioje 
pamaldoms, žmonių minia 
susirėmė su žemsargiais. Ant
stoliui paliepus, žemsargiai 
šovė į žmones. 3 užmušti, 12 
sužeistų iš kurių — 3 mirti
nai.

Valstiečių ekonomiški strei
kai Švpiniekio, Meištovičiaus 
ir Karpių dvaruose pasibaigė. 
Nekurtuos reikalavimus dva
rininkai išpildė, nuo kitų val
stiečiai atsisakė ir sugryžo 
į darbą.

Nekaltas žmonių kraujas 
nesiliauja upeliais plaukęs: 
30 liepos -buvo sušaudyta 
Naumiestyje Pa ne v. pav., 5 
žmonės, o apie 20 sunkiau ar 
lengviau sužeista. Šaudė į 
žmones sargybiniai, paliepus 
Krakinavos : pristovui; žmo
nės tvirtina, kad sargybiniai 
girti būvą? ‘kaip parodo su
rinktosios rtlusų draugų ži
nios, visa kaflte už tą, nekal
tai praltūtą, Straują puola ant 
tų sargybini^ ir pristavo: jie, 
tartum ’ityči©, jieškojo prie 
žmonių! priekabės ir surado 
ją. ii ? re > 

m
Atbalsihl nįfesų „literatų” 

„konferenbljos” arba 
„kon|re^s” Škotijoj.
18 d. rugpiučio, š. m., p. 

K. Kundrotas, visiems žino
mas ,,defalis£as” (nes dau
gelis jį teip ir vadina), su
šaukė pas save į namus ne^ 
kuriuos „garsius” Škotijos 
„literatus* apsvarstyti 
suomėniškųs reikalus (bet 
kokius — nežinia). Šuva 
tiaras tokiems brangiems 
svečiams (kurių buvo tik 8), 
kvieslys, visupirmiausiai tei
kėsi paklusnius „kongresma-

kiai prisižiūrėjo musų garsių 
„defalistų” politikai. Šią
dien, to garsaus „kongreso” 
atbalsiai, kaip girioj aidas, 
atsiliepė visoje, lietuvių ap
gyventoje, apylinkėje. Pa
sekmės blogos: viens . iš 
„kopgresmanų” a}«ir£o, tur
but nuo didelio svarstymo 
visuomeniškų reikalų.... 
Gėda jums, mieli musų „li
teratai”, kurie daug kalbat 
arba rašot, o patys savo blo
gais pasielgimais mėgždžiojat 
tą, ir tuomi demoralizuojat 
tamsią minią žmonių! Laike 
sustot ir pamislyt, o paskui 
sveiku protu duoti pavyzdį, 
netik žodžiu ir raštu, bet 
daugiausiai darbais, už ką 
jums bus garbė, jūsų pačių 
ne j ieškoma, ant visados!

Nekviestas.

IŠ AMERIKOS.
Negeri oficierai.

Seattle, Wash. Netoli 
Peahady salų, čianykščiose 
pakrantėse, užbėgo ant uolų 
Amerikos kariškas laivas 
„Boston” ir likosi drūčiai 
pagadytas. Panašių atsiti
kimų Amerikos laivynėj bū
va net per daug, nors laivo 
oficierai turi žinoti, kur yra 
uolos-

Nauja sala.
San Francisco, Cal. Ofi

cierai Amerikos kariško lai
vo TTAlbatros” užtikrina, kad 
tą pačią dieną, kada San 
Francisco likosi išnaikytas. 
žemės drebėjimų, jie buvo 
prie iškilimo iš jurtų naujos 
salos. Ta nauja sala yra 
terp Aleutų salų; jie jai davė 
vardą Perry salos.

Draugui duoda savo odą.
Brooklyn, N. Y. Polici- 

stas Gallagher, kaip pravar
dė rodo airys, kelios sanvai
tės atgal likosi sužeistas. Li- 
gonbutyj pasirodė, kad pa
darytos žaizdos nenori užgy
ti; daktarai pripažino, jog 
užgydymui žaizdų neatbūti
nai reikia svetimos odos. 
Dažinoję apie tai du draugai 
Gallaghero atėjo į ligonbutį 
ir daktarams pasiūlė po 5 
ketvirtainius colius odos. 
Daktarai pasiūlymą priėmė 
ir iš pečių pasiutusių išplovė 
odą ir ją priskiepijo sužei
stam Gallagherui. Daktarai 
užtikrina, kad jis į porą san- 
vaičių išeis iš ligonbučio su 
visu sveiku.

Beprotė paplovė savo vaikus.
Columbus .Gbove, Oh. Gy

venanti netoli Cloverdale 
farmertenė Kaippen, įgavusi 
proto sumaišymą, paplovė 
-dvejatą savo vaikų, dukterei 
su peiliu su visu nuplovė gal
vą. Padariusi tą, nuėjo paa 
kaimynus ir pati papasakojo, 
ką su vaikais padarė.

to©su garlaiviu prigėrė.

Nelaimės ant geležinkelių.
Chablebton, III. Ant Mut- 

ton City Railway, netoli Odd 
Fellow-Altenheim geležinke
lio alkūnės susimušė du tru
kiai. Prie to 2 ypatos likosi 
užmuštos, o 4 sunkiai sužei
stos.

Expliozijos.
Fresno, Cal. Vyno dirb

tuvėse „California Vine As- 
sociation” atsitiko baisi ex- 
pliozija, kuri pridirbo nuo
stolių ant 300000 doL; prie to 
ir viena ypata likosi užmuš
ta.

Birmingham, - Ala. Na
muose vieno kalnakasio, nuo 
ugnies įkaitęs parakas ex- 
pliodavo. Ezpliozijos likosi 
užmuštas kalnakasys Bell ir 
jo pati; sužeista dvejatas vai
kų Ir du kalnakasiu,«broliu 
Bolpemble. .

Gaisrai.
Los Angeles, Cal. Sude

gė čia stacija Santa Fe gele
žinkelio ir prie stacijos esan
tis hotelis. Pražuvo ugnyje 
vienas vyriškis ir viena mo
teris; sunkiai apdegusių yra 
daug žmonių, kuriuos išva- 
žiojo po ligonbučius.

IŠ DARBO LAUKO.
New Castle, Pa. Čia

nykščiose blėtos dirbtuvėse 
dirba prie visų 80 pečių. 
Darbai eina čia gerai ir yra 
viltis, kad teip bus per ilges
nį laiką.

r Westville, III. Darbai 
eina Čia negeriaušiai. Daug 
yra darbininkų be darbo.

San ' Francisco, Cal. 
Tarnaujanti ant gatvinių ka
rų nutarė užbaigti štraiką ir 
grįžti prie darbo. Išrišimą 
nesutikimų nutarė pavesti 
abiejų pusių išrinktam san- 

.ikos sodui. Kadangi ant 
• sutinka ir karų kompani- 
i, tai štraiką galima laikyti 

už pabaigtą.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iė E. St. Louis, m.

J©u musų miesto lietuviai 
pradeda grįžti atgal. Dar 
kol aš gyvenau šiame mieste, 
tai kiek įstengiau, varginau- 
si, kad suvaryti lietuvių pro
tus į tautišką susipratimą. 
Daliaus darbavosi kun. Sia
mas, iš dalies ir J. A. Brazys, 
bet ir tiems išvažiavus, vis
kas nutilo. Visi musų užma
nymai ir reikalai liekasi už
miršti, lietuviai grįžta atgal. 
Gaila nepasekmingo darbo.

Lietuviai Romos-katallkai 
kunigo neturi, ir airys kuni
gas atlieka dievmaldystą. 
Su šliubais žmonės kreipiasi 
daugiausiai pas vietinį lenkų 
kunigą. Nežinia, kada lie-

uždaręs visas karčiamas, bet 
dabar, girdėt, buk tas už
draudimas busęs atšaukta?. 
Karčiamninkai džiaugiasi, 
nes geresnės vaisbės, kaip 
nedėldieniais, jie niekad ne 
turi.

Kelios dienos atgal pra
puolė vienas karčiamninkas 
iš E. St Louia, D!., yra tai 
M. Trumpaitis, laikęs fcarčia- 
mą iš draugės su M. Kazoku. 
Pirmiau vist m išlijo, kad jį 
kas turėjo užmušti, gabaus 
pasirodė, kad jis, pinigus su
sigriebęs, išdūmė. M. Trum
paičio pati dabar pajieško 
savo vyro dalies nuo M. Ka
zoko, kuris, žinoma, nenori 
atiduoti,* kol jam skriauda 
nebus atlyginta. Todėl' ža
da provotis. Nežinia, kaip 
ta Jų prova išeis. '

Darbai čia eina gerai, iš 
kitur atvažiavusiam nėra 
vargo, tik? eik ir dirbk. Ir 
rodosi, kad ir ant žoliaus 
su darbais nebus sunkeny
bių.

R.

Iš Los Angeles, Cal.
Lietuviai Los Angeles už

simanė padėti ’ revoliucijo- 
ni ertam s Lietuvoje ir, susi
rinkę 5tą rugpiučio, nutarė
me daryti piknyką. Susirin
kime dalyvavo beveik visi 
čianaitiniai lietuviai. Kad 
pradžią padaryti, sudėjome 
$32.00 kaštams piknyko: A. 
Gutauskas, A. Moskunas, P. 
Kraučunas, M. Grigaliūnas, 
R. Alianskas, J. Vada palas,
J. Juzėnas, A. Vosylius, J. 
Deivis, A. Lalis, B. Labuus- 
kis, P. Degutis, P. Šidlaus
kas, M. Žuklevyčius, K. Vi- 
Čas, V. Ambraziejus, A. Roz- 
nes, T. Pragubickis, M. Po- 
vylauskiutė, D. Dumša, J. 
Labunskas, A. Žiugžda. P.M.
K. , V. Degutis, K. Baraus
kas, D. Valkūnas, J. Dumša, 
J. Wallos, K. Čeparis, M. 
Alianskas, S. Kairi?, F. Lin- 
kauskas, visi po 1 doliarį. 
Išrinkome komitetą, vedimui 
tvarkos šiuos vyrus: Gutau
ską, Žiugždą, Vosylių, Šid- 
laucką, Grigaliūną, Linkaus- 
ką, Moskuną, Deivį, Kairį, 
Juzėną, Labunską, Ambra 
ziejų ir Čeparį, ir jie atliko 
savo darbą labai gerai. Pik- 
nykas atsibuvo 19 d. rūpin
čio ir gerai, pasisekė, nors 
daržas buvo toli nuo miesto 
ir apsiniaukusi diena. Ti- 
kietų pardavinėtojai nepa
tingėjo parduoti tikietus ir 
svetimtaučiams, ypač len
kams, o tie ir visi abelnai 
neskupėjo praleisti kiek re
voliucijai. Turėjome alaus, už
kandžių ir „ice cream”. Pel
no piknykas atnešė $89.00; 
pridedant tuos, kas buvo su
dėta iš pradžių (buvo iš sy
kio nutarta tų pinigų negrą- 
tyti),iš viso pasidarė $121.90, 
kuriuos pasiuučiame, ati
traukus kaštus, perdavimui 
Liet. Soc. Dem. Partijai. Net 
•magu žiūrėti, kaip visi su-



pranta reikalingumą Šelpti 
revoliuciją!

Lietuviai kitų apygardų 
ko miegate? Kelkitės, dary
kite piknykus, balius, teat
rus ir tt. revoliucijos naudai, 
matysite, kaip palengvysite 
kovą už liuosybę ir lygybę. 
Mums nepriguli būti užpaka
lyje žydų, kurie neturi nė 
savo žemės, o tūkstančius 
siunčia. Mums sarmata ap
sileisti, turint savo tėvynę, 
knrią gynė musų bočiai per 
daugelį metų. Jeigu nori
me grįžti, kaip daugumas 
žadame, tai elgkimės truputį 
geriau negu elgėmės iki šiol. 
Revoliucijonieriai nesnau
džia ir reikalauja ginklų, kad 
padaryti liuosą Lietuvą.

Lai gyvuoja revoliucijaLie- 
tuvoje!

Vardan Los Angeles lietu
vių
P.M.Kaitis, ir A-.Gutauskas.

=
stovės J. M. Mockeliuno su 
Zofija Mamskiute. Seniau 
retai būdavo vestuvės be 
muštynių, dabar ne tik jos 
atsibuvo gražiai, bet svečiai 
atsiminė ir apie musų tėvy
nę. Likosi užmanyta pako- 
lektuoti sušelpiami kovojan
čių už visų tėvynės labą. Da
vė, kiek galėjo; gaila vien, 
kad tas užmanyta buvo per 
vėlai, kada daugumas svečių 
išvaikščiojo. Kolektavo Jo
nas Urlakis. Kur siųsti au
kas, apie tai spręsti pavesta 
jaunavedžiui, kuris paveda 
aukas siųsti „Lietuvos” re- 
dakcijon ir padalyti jas vei
kiančioms partijoms. Su
rinkta $6.70. Ant persiun
timo atsitraukia 15c; siunčia
si $6.55 (aukautojų vardai 
kitoj vietoj. Rd.).

Darbai eina čia gerai tik 
darbai sunkus. Boseliai jieš- 
ko darbininkų net po namus,

vargingą darbininkų padėji
mą Rusijoj ir Lietuvoj. Teip- 
f i kalbėjo ' anie Amerikon 

arbininkų padėjimą, sukty
bės kapitalistų, kurie apie 
darbininkus mažiau rūpinasi 
negu apie savo mulus. Iš 
tikro teip yra, nes už mulą 
reikia užmokėti $800 iki $900, 
o darbininkai ateina patįs ir 
teip daug, kad visų nė patal
pinti negali prie darbo. 
Klausytojai užganėdinimą 
išreiškė plojimais delnų. 
Klausytojų susirinko per 
200. Visi rainei užsilaikė 
laike prakalbų, išskiriant 
vieną ar du, kurie turėjo būt 
girti, bet nieko blogo nega
lėjo padaryti, nes buvo su
drausti. Prakalbos tęsėsi 
nuo 7 iki 11 vai. Du draugu 
perėjo per salę ir surinko 
36 dol. musų broliams kovo
jantiems už laisvę. Įžangos 
tikietų parduota už 26 dol.,

u i E T U VA
Po Dr. ŠHūpJ^kaįjįi tap~ 

padaryta kolega. TSūmett 
$5.17, kuriuos susirinkimą? 
paskyrė reikalams revoliuci- 

ils a jos.
F. Živatkauikas : Nurodė 

dabartinį partfjos stovį, ii 
kaip vietinis prabašcius, pa
sistatęs policljį prie durių, 
renka iš parapijdhų pinigus, 
o pasipriešinusias mokėt po
licija varo nuo 'bažnyčios ša
lin, ne pasiskubinusiems ir 
policmono paika būna pa
naudota. Aiškino teipgi 
darbininkų padėjimą, nuro
dinėjo,kaip šiądien nežmoniš
kai išnaudojami darbininkai 
visokio menciaus kapitalistų. 
Priminė, jog darbininkų išai- 
valnijimas iš po kapitalistų 
jungo priguli nuo pačių dar
bininkų apšvietimo ir susi
draugavimo, atsiekiami to 
ragino kalbėtojas skaityti 
laikraščius ir protą tobulin-

Iš Sharon, Pa.
Čia yra armotų dirbtuvės. 

Darbas gana geras, bet rei
kia mokėti šiokį tokį amatą. 
Yra čia ir kitokių darbų. Ir 
iš kitur pribuvę darbininkai 
gali darbą gaut. Už 10 dar
bo valandų moka po $1.80, 
2.00 ir 3.00. Darbas čia 
lengvas, tik nėra gero -gyve
nimo.

Lietuvių yra čia 6 šeimy
nos ir 15 pavienių, bet iš jų 
vieni neriasi į anglijonų kai
lį, kiti į lenkų. Tie iš lietu
vių tešlos iškepti anglijonai 
ir lenkberniai neuori lietu
viškai šnekėti, bet tie netikri 
anglijonai gerai angliškai, o 
lenkberniai lenkiškai nemo
ka. Jie ne skaito nė jokiu 
lietuviškų raštų, eina į an
gliškus kliubus ir griebia 
angliškus laikraščius. Tau
tiškais darbais neužsiima,to
ki jiems nerupi, laiką pralei
džia ant visokių niekų.

Sharonietis.

Iš Paterson, N. J.
Linksma darosi ant širdies, 

radus laikraščiuose žinias ro
dančias, jog ir Amerikoj gy
venanti lietuviai prijaučia 
broliams kovojantiems už vi
sų tėvynės Lietuvos laisvę. 
Ir mes nepanorėjome pasilik
ti užpakalyj kitų miestų lie
tuvių, bet prie progos sten
giamės sumesti po kiek centų 
gelbėjimui tėvynės. ‘

22 d. liepos buvo čia vestu
vės vieno lietuvio. Bešne
kant susirinkusiems sve
čiams, Meiskinis paaiškino 
keliais žodžiais apie revolin- 
ciją musų tėvynėj ir užmanė 
paaukauti, kiek kas išgali, 
sušelpiami brolių kovojančių 
su caro tarnų rujoms. E. 
Kindera su skrybėle perėjo 
susirinkusius, kurie sudėjo 
$4.80. Pinigus tuos siun
čiam „Lietuvos” redakcijon. 
Paskiriame juos L. S. D. P. 
Šalyn carberniai ir priešgi
nos. Lai gyvuoja laisva Lie
tuva su seimu Vilniuje.

Ten Buvęs.

Iš Pittsbnrg, Pa.
Supratimas pittsburgie- 

Čių lietuvių kįla. Metai at
gal keletą šventadienių pats 
bandžiau rinkti aukas bro
liams vargstantiems Lietu
voj, tai kaip kur vos į spran
dą negavau užtai, kad pami
nėjau apie musų brolius 
kraują liejančius už laisvę 
musų visų tėvynės; dabar 
jau ir pas mus kitaip: dabar 
jau tik ant paminėjimo re
voliucijos čianykščiai lietu
viai deda aukas sušelpiami 
revoliucijonierių, kovojančių 
už labą brolių vargstančių po 
šiaurės meškino letena.

19 d. rugpiučio D. L. K. 
Gędimino Dr-tės likosi pa
rengtas susirinkimas su pra
kalbome. Kaip girdėjau, 
surinkta 60 dol. sušelpiami 
revoliucijonierių Lietuvoj.

22 d. rugpiučio buvo ve-

ypač į malūnus. Ne vienas 
šviežiai atkakęs, matydamas 
kaip darbdaviai jį varžosi, 
skubinasi rašyti į Lietuvą 
išgirdamas šią šalį, bet 
ant rytojaus jau keikia 
tą laisvės šalį ir gaili
si Lietuvoj paliktos juodos 
duonos.

Pittsburgo vargdienis.

Iš Grand Rapids, Mieli.
Poras sanvaičių atgal, šia

me mieste užsidėjo kuopa L. 
S. P. A., iš syk prisirašė 19 
draugų. Vietinis klebonas, 
Vincas Matulaitis, išgirdęs tą 
naujieną, pradėjo labai neri
maut. 26 d. rugpiučio, atė
jęs bažnyčion, pasakė pa
mokslą apie piktus žvėris, gy
vates, žalčius, tigrus ir tt. ir 
ant galo savo parapijomis iš
vadino šėtonais ir šėtono 
vaikais, ypač prigulinčius 
prie socijalistų. Toks klebo
no pamokslas labai sujudino 
klausytojus, moteris,vyrus, ir 
visi pradėjo dairytiesi, ap
žiurinėti vieni kitus, * ar ne 
užtėmys kurį pavirtusį į šė
toną ar gyvatę, bet kad to 
nematė, pradėjo juoktis ir 
kalbėtis terp savęs, buk kuni
gas nežinąs ką kalbąs bažny
čioj. Išgirdęs apie tai kle
bonas, da labiau užpyko ir su
šuko: „Nesijuokit, šėtonai; 
2 dieną rugsėjo bus čia vo
kietis kun. Schrembs ir pla
čiau paaiškįs apie tai. ”

Ant minėto nedėldienio 
pribuvo kun. Schrembs ir 
angliškai/ kalbėjo apie soci- 
jalistus. Kun. S., išdalies 
pagyrė socijalistus, sakė: 
„socijalistų partija turi la
bai gerus įstatus. Ji labai 
gerai daro vargšams. Ji, so
cijalistų partija, nori iš
trauki! vargšus iš dabartinių 
vargų. Tas labai gerai. Tik 
tas — girdi, labai negerai, 
kad socijalistų vadovais esą 
ne kunigai ir nekatalikai. 
O kas tam kaltas? Tegul vi
si katalikiški darbininkai su- 
spranta ir rašosi prie socija
listų, tada ir jie galės būt va
dovais. Juk ir kun. Schrembs, 
jeigu atjaustų darbininkų 
vargus ir išnaudojimą, galė
tų būt darbininkų socijalistų 
vadovu, tik reikia noro.

Po kun. Schrembs, kalbėjo 
kun. V. Matulaitis, paprastai 
kaip visada, apie keturkojus 
žvėris iš šėtonus, jis ir darbi
ninkus prie to prilygino.

R. Gaubas.

Iš Mineršvillea, Pa.
4 d. rugsėjo čia atsibuvo 

susirinkimas su prakalboms. 
Kalbėtojais buvo: draugas 
Žagaras, atstovas L. S. D. P. 
ir draugas F. Živatkauckas iš 
Scrantono, Pa. Pirmas kal
bėjo dr. Žagaras, kuris aiškei 
darodė, iš ko kįlo revoliucija 
ir kaip ji eiųa iki šio laiko. 
Kalba, matomai, visiems pa
tiko, nes tą klausytojai iš
reiškė plojimu delnų. Antras 
kalbėjo draugas Živatkauc
kas. Savo ilgoj kalboj išrodė

bet iš tų reikės apmokėti iš
laidos surengimo prakalbų, 
kaip tai: už salę, atspaudini- 
mo įžengos M tikietų ir kalbė
tojams už atvažiavimo tikie- 
tus.

Visi likusiejie pinigai taps 
pasiųsti L. S. D. P.

Pabaigoj kalbos drg.Živat
kauckas išrodė mierius ir kal
bino kiekvieną prisirašyti 
prie socijalistų partijos. Žo
džiai kalbėtojo nenuėjo ant 
niekų, ries po prakalbų su
tvėrėme kuopelę Lietuvių So
cijalistų Partijos Amerikoj 
iš 12 ar 13 sąnarių, tarpe to 
skaitliaus yra kelios moterįs, 
kas rodo, jog Minersvilles 
moterįs supratime stovi ne
žeminu už vyrus. Garbė Mi- 
nersvillės moterims! Pirmą 
susirinkimą nutarta laikyti 9 
rugsėjo, 1906 tn.

Vardu visų susirinkimo 
klausytojų, ištaria širdingą 
ačiū draugams kalbėtojams 
Žagarui ir Živatkauckui.

J. M. Jasulevyčius.

Iš Scranton, Pa.
Rugpiučio 24 d. tapo pa

rengtas 30 kuopos Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikos vie
šas susirinkimas su prakal
boms, dekliamacijoms ir mu
zika; ant užbaigos buvo trau
kimas sidabrinio laikrodėlio 
ir auksinio, žiedo, paliktų 
tautiškiems reikalams vėlio- 
nio Juozo Žilinsko; 30 kuopos 
sąnario.

M. Valentanavičia atidarė 
susirinkimą,trumpai paaiški
no tikslą susirinkimo ir ragi
no rašytiesi visus prie kuo
pos.

Keistutis Šliupas paskam
bino ant pijano porą muzika- 
liškų kompozicijų.

P. Pasiackas savo ilgoj kal
boj aiškino, kad lietuviai ma
žai žengia prie progreso, prie 
augštesnių idėalų, bet užtai 
toli nužengia girtuoklystėje ir 
veisime karčiamų ir statyme 
bažnyčių niekam nesiduoda 
pralenkti, tik ant nelaimės, 
tos už lietuvių pinigus staty
tos bažnyčios pateko airiams 
vyskupams, kurie nekartą su 
policija varo laukan bažny
čių statytojus arba verčia po 
policijos paika siųsti maldas 
sutvertojui. Kalbėtojas nu
rodė, jog šios dvi institucijos 
labiausiai sudemoralizavo ir 
nupuldė lietuvius protiškai 
ir medegiškai.

Agota Grybiutė dekliama- 
vo porą gana svarbių eilių 
kaip va: Ąimanavimas moti
nos ir kareivis terp negyvų.

Dr. J. Šliupas, kalbėjo be 
maž valadą laiko, gana pla
čiai nurodydama mus reika
lus, įpatingai darbartinį pa
dėjimą Lietuvos po valdžia 
Rusijos. Aiškino įvairias 
tarpe lietuvių partijas ir jų 
besidarbavimą, atsieksi, val- 
nybės ir* autonomijos Lietu
vos. Kalbėtojas meldė susi
rinkusių nešt ne vien mora
lišką, bet ir pinigišką pagel- 
bą kovojantiems už Lietuvos 
paisvę.

čias knygas.
Po kalbai Živatkaucko, at

sibuvo lioterija. Laimėjo šie 
numeriai: laikrodėlį2382, žie
dą 3557.

Kurie turit augščiaus mi
nėtus numerius, teiksitės 
pr i siųst su savo tikru adresu, 
ant šio adreso: M. Valentina- 
vičia, cor. N. Main av. <& W. 
Marbet st-, Scranton, Pa., 
o tuoj apturėsit savo laimėji
mus.

Nors vakaras gana buvo 
gražus ir oras atsakantis, bet 
žmonių susirinko nedaugiau- 
šiai, matomai Scrantono lie
tuviams mažai rupi visuome
niški susirinkimai, bet pas 
skvairus, ne nrivatiia kaip 
skaitlingai renkasi, nuo 7 
valandos vakaro Žmdnes kaip 
į Kalvariją trinki®, viena 
kompanija žemiff, kita augš- 
tin tropais ir teip traukiasi 
procesija iki 10 balandai kož- 
ną vakarą.

Turbut dėlto lietusiai čia 
teip mėgsta provotiesi, kad 
čia turi gerą tydttkj'ad vo
kalą. Mat’čia yra žydelis, prie 
jokio užsiėmimo netinkan
tis, bet kaip priežodis sako:, 
kiekvienas yra meisteriu savo 
laimės, taigi ir šitas žydelis, 
neturėdamas laimės kitokiuo
se darbuose, atrado ją tarpe 
lietuvių. Jau suviršum me
tai, kaip * nieko neveikdama, 
žydpalaikis sėdi per dienas 
ant skvairo ofiso slenksčio ir 
laukia lietuvių pareinant iš 
darbo; tąsyk žydeliui prasi
deda krist mauna iš lietuviš
kų kišenių, dabar jis namus 
pradėjo pirkinėt, tai matyt 
kaip lietuvių doliariai pada
rė žydpalaikį gana laimingu. 
Tas aiškiai rodo, kad provos 
tarpe lietuvių nesimažina,bet 
didinasi.

Ištikro sarmata broliai, kad 
męs duodamės išnaudot savę 
jeib žydpalaikiui. Liauki
mės besiprovoją, melski m 
dvasios šventos, tik ir čia ne
laimė: kur eisi melstis— kar- 
čiamoj nėra vietos, o prie 
bažnyčios durių stovi policl- 
štai.

Scrantonietis.

Draugai amerikiečiai!
Momentas svarbus., i Di

džioji tragedija liRusijoje ir 
Lietuvoje jau. prasidėjo. Iš 
vienos pusės stoja vąldžia, 
apsiginklavusi naujosios si
stemos kanuolėotfs, . šautu
vais; iš kitos — vargo žmonės 
— proletarai: nuskurę, ap
driekę, krauju ^avo^rolių- 
draugų aptaškyti. p Kova 
baisi; kova už būvį, — juoras 
doriškai, gyventi, o ne stipti 
badu, pasilikti ioįiaus ap- 
spiaudytais, paniekintais 
vergais, prislėgtais Stolypi 
nų, Trepovų ir kitų caro val
džios budelių. Rusijoje ir 
Lietuvoj išsili uogavimas iš 
po vergijos naštos yra lygiai 
svarbus išsiliuosavimui ir ki
tų Šalių. Męs tą girdime, c 
nenorime Jjįausytį! Męs ta 
matome;’ o nenorime žiūrėt!.

Męs rainiai sėdim,sudėję ran- 
•*as, laukdami geresnės 
ateities. Męs pa raida vėm 
, .Geltonajam velniui” —- auk
sui! Žiba „jis” musų akįse, 
bet užtemdo musų dvasią teip 
kad nebejaučiam kaip caras, 
— tas menkutis žmogelis, 
drebantis už savo gyvastį ir 
galybę, — baigia naikįt liau- 
dės vadovus ir ryja lavonus 
musų draugų kaip patrakęs 
liūtas. Gorkis pavadino mus 
necivilizuotais žmonėmis, gy- 
vuoliais!.... Gėda mums! 
Dvidešimtasis amžius yra 
amžium pirmyn žengimo, 
tuomtarpu męs padedam žiau
riam despotizmui sulaikyti 
plėtojimąsi civilizacijos ir 
progreso. Kiekvienas sąži
niškas pilietis, kuris pripa
žįsta savo atsakomybę prieš 
laisvę, tame revoliucijos lai
ke, — kada mėnesiai,1 dienos 
skaitosi už metus, — turi pa-
laikyti kovojantį proletari- 
jatą, jeigu ne aktyvišku da
lyvavimu kovoje, tai nors ma- 
terijalisku palaikimu tos ko
vos, arba stot į eiles raudo
nojo kryžiaus revoliucijonui- 
rių armijoje. Jeigu męs pa
tįs negalim to ,,geltonojo 
velnio” perkeisti į kardą, tai 
pasiųskim ,,jį” Europon tik
riems kovotojams už laisvę, 
— revoliucijonieriams, — jie 
perdirbs jį į kanuoles, šautu
vus ir kulkas; jie sunaudos jį 
dideliam išliuosavimo reika
lui. Čia jis, tas ,,geltonasis 
velnias” mus kankina, o ten 
jis padės žmonėms retežius 
nupiauti nuo jų sąnarių. Jie, 
kovotojai už laisvę Rusijoje 
ir Lietuvoj, išpildys savo 
priderystės darbą. Jie at 
sieks savo mierį, nors ir ne- 
padėtumėm; bet kas gi iš mu
sų, draugai ir draugės, tokio
je valandoje tylėtų! Jie 
tamsiose nakties valandose 
pakelia proletarijato papar
ti; prasimuša per eiles kardų 
skersai sukryžiavotų, viską 
apleidžia, kad tik greičiaus 
įgyti laisvę ir žmonišką tvar
ką. Jie baisioje kančiose 
linksmai guldo galvas su vil- 
čia, kad jų kraujas nuplaus 
svieto piktybės, padarys žmo
niją liuosa. Jie eina pėdo
mis savo pratęvių revoliuci
jonierių, kurie irgi linksmai 
guldė už liuosybę savo gal
vas, kuomet jie buvo trėš- 
kiami prie žemės per tyroni- 
jos leteną. Ne dabar laikas 
siūbuoti ir užsileisti, — su- 
praskim nors kartą ir męs, 
kas męs esame ir ką privalo
me žmonijai atiduot.

Aš, kaipo sąnarys armijos 
kovojančios už laistę, širdin
gai kviečiu visus brolius lie
tuvius prie tos kovos karštai 
prisidėt. Dabar ar niekados! 
Prie laisvės, arba tolyn ver- 
gijonl....

L. S. D. P. atstovas,
A. Žagaras.

jas, bet be mokslo ne matė 
savo ęrlešt|, nemokėjo susi
organizuoti ir be vadovų ne
galėjo stoti ant karės lauko: 
tuom tarpu, tarpe moksląei- 
vių ėjo darbas ir daugelis iš 
jų kentėjo kalėjimuose už 
laisvę, nes tik nuo jų laukė 
žmonija gaivinančio žodžio,— 
žodžio teisybės ir šviesos. Kas 
šiądien dedasi, apie tai nėra 
reikalo daug kalbėti, nes visi 
apie tai žinom, aš noriu at
kreipti atidą visuomenės ant 
vieno iš svarbiausių klausi
mų. Jums gerai žinoma,kad 
Rusijos randas buvo uždaręs 
duris akademijų, universi
tetų, gimnazijų, institutų ir 
tt. norėdamas susipratusius 
moksląeivius išblaškyti, per 
tai privertė trokštančią mok
slų jaunuomenę j ieškoti už
sieniuose prieglaudos. Tas 
pasiekė ir lietuvišką jaunuo-

mas: kodėl lietuviškos drau
gystės Amerikoje neturi tar- 
pė savęs susirišimo? Geistū
mė šito klausimo išrišimo.....
Dabar norėtume nnrodyt,ko
kios draugystės turi klaidas 
gyvendamos be susirišimo. 
Pirmiausiai draugas kokios 
nebūk draugystės, užsimokė
jęs pilnai savo mėnesinę 
duoklę, turi gaut ligoje pa- 
šelpą (jeigu pašelplnė drau
gystė), toki draugai, jeigu 
sanlygos gyvenimo priverčia 
išvažiuot kur nors į tolimas 
valstijas ir tuomet draugas- 
:as apserga, neatbūtinai, ro-, 
dos, turi gaut pašelpą ligoje, 
jeigu prisiunčia mėnesinę 
mokestį.. Bet kas liudyto
ju ligos draugo? Ugi gy
dytojas: draugas nueina pas 
gydytoją vieną kartą ant san- 
vaitės, o visą laiką dirba fa
brike aiba mainose — o kar

•’ Senas klausimas.
Prasidėjus Rusijoj revoliu

cijos judėjimui, beveik nuo 
karės laiko su Japonija ir at
sitikus nelauktoms pasek
mėms karėj, Rusijos randas 
pradėjo sargiau daboti mok- 
sląeivius, nes dvasia liuosybės 
pirmiausiai terp besimoki
nančios jaunuomenės prašvi. 
to — nors ji buvo suvaržyta 
žandarų ir šnipų. Nepaisy
dami ant pavojaus, tie jauni
kaičiai lavinosi slapta ir au
go į milžinus, užuosdami 
audrąv* rengėsi. į kovą su 
žmonių skriaudėjais. Atėjus 
progai, visas savo spėkas 
kaip intelektuąliškas, teip ir 
medegiškas paaukavo kovai 
už liuosybę, norėdami išliuo- 
suotl ne tik patįs savę nuo 
gaujos šnipų ir trukdytojų, 
bet'ir vigą Rusiją, neskiriant 
tautų,ir tikėjimų. Nesakau, 
kad tik moksląeiviai buvo 
prispausti, tą patį kentėjo ir 
kiekvienas Rusijos j^vento-

minę. Ypač tie, kuriems 
mokslas baigėsi, turėjo skir
tis su mokslu, skirtis su teip 
brangiu daiktu ir keliaut į 
kaimus. Bet ar gyveno jie 
ir čia ramiai? Ne. Ir čia 
jiems nedavė pasilsio juodas 
dvigalvis kraugerys su gauja 
savo tarnų. Pulkais gaudė 
juos ir kimšo į kalėjimus, 
neklausdami ar kaltas, ar ne! 
Nebuvo jiems vietos kur pa
sidėti. Reikėjo bėgti į užru- 
bežį. Bet ką jie užrubežiuose 
rado? Juos pirmiausiai pri
spaudė vargas? Fiziškai silp
ni, nepratę prie sunkaus dar
bo, turėjo džiūti, plaukyti 
varguose be vilties atsiekimo 
mokslo, ir tuom atlikti savo 
užduotį.

Daug tos jaunuomenės 
atviko į Ameriką ir čia skur
sta ir džiūsta, nerasdami iš
eigos, per ką ne tik jų atei
tis, bet ir ateitis tautos vis 
didesniu ir tamsesniu ruku 
apsitraukia. Jeigu męs apie 
juos nepasirūpinsime, tai di
delis nuošimtis musų gėrės ne
sės jaunuomenės, turės skir
tis su svietu ir tik šalta žemė 
juos priglaus.Kokią iš to nau
dą turės musų lietuviška vi
suomene? Ar galima ko laukti 

-nuo šaltų lavonų ir džiovos 
pasiektų? Ne! Išlikusių 
šiokiu, ar tokiu budu nuo 
mirties' ir kalėjimo, musų 
Amerikos lietuvių yra pride- 
vystė ištiesti jiems draugišką 
ranką ir pasirūpinti nors- iš 
medegiškos pusės suteikti 
jiems pašelpą, kad galėtų 
baigti-savo mokslus.

Tam mieriui nuo 1901 m. 
yra susitvėrusi draugystė 
,,Aušra”, kuri sulyg išgalės 
šelpia trokštančią mokslo 
jaunuomenę. Paskutiniuose 
dvejuose metuose ji pri
versta buvo savo veikmę 
susiaurinti dėl kilusios revo
liucijos Rusijoj, ant kurios 
ir liko atkreipta didžiausia 
atida visuomenės, kaipo ant 
kovos už visų tiesas ir laisvę, 
per ką ir aukos žymiai 
„Aušros” fondui sumažėjo. 
Drysau trumpais straipsne
liais klabinti visuomenę, kad 
nepamirštų sušelpti ir „Auš
rą”, bet už tai prisiėjo perneš
ti skersakiavimus ne tik nuo 
visuomenėB,bet ir nuo dalies 
„Aušriečių”. Tvirtai tikiu, 
kad tuos mano žodžius, kaip 
visuomenė, teip ir draugai 
„AušrieČiai” priims. Kvie
čiu prie darbo visus mylin
čius mokslą, nes tik su 
mokslu ir apšviestais vado
vais liuesais ir laimingais pa- 
sijusime.

Prezidentas Centr. Komit. 
, .Aušros” Dr-tės,

Dr. A..L. Graičunas.

REIKALAI
Suslvienyjlmo Lietuviu Amerikoj.
Atsišaukimas į liktuviškas 

DBAUGY8TE8.
Mums, sąnariams draugy

stės 8. 8. P. ir P. Westvllle, 
III. daug kartų atėjo klausy

tais ir saliune, arba nieko ne
veikia, o pažiūrėk, reikalau
ja pašelpos ligoje už mėnesį, 
prisiųsdamas daktaro paliu
dijimą. Daktaras,žinoma, duo
da paliudijimą, kad tas ir 
tas draugas apsirgo tokią ar 
tokia dieną, tokio mėnesio ir 
tada pasveiko. Žinoma, gy
dytojas negali priversti ligo
nį, kad lankytųsi pas jį kož- 
ną dieną, jis,duodamas paliu
dijimą, paženklina apsirgimą 
nuo pirmo karto, kuomet 
prie jo atsilankė, o pasku
tinę dieną ligos dažniausiai 
klausia paties ligonio, kada 
išgijo. Ligonis nueina pas į 
gydytoją vieną kartą ant t n- > 
vaitos, taigi 4 kartus per n. ė- į 
nesį, užmoka gydytojui už 
kožną atsilankimą 1 doliarį, 
tai 4 dol. ant mėnesio. Jeigu 
draugystė moka pašei po s 5 
dol. ant nedėlios, tai draugas 
su daktarišku paliudimu pel
no 16 dol. Ar negeras pel
nas? O draugystei ar nepada* I 
rė skriaudą? Tokių draugų ; 
yra beveik kiekvienoj drau-'į 
gystėj, ir tokių atsitikimų 
pasitaiko patirti iš faktų. 
Apsisaugoti nuo tokių 
skriaudų ne sunku, reikia 
tik susirišti draugystėms,kadi 
susirišusios draugystės pri
gulėtų į vieną centrą ir kad 
draugai susivienyjusių drau
gysčių galėtų persikelt iš 
vienos draugystės į kitą be 
įstojimo mokesties. Kaip vi
si gerai žonoro, lietuviškų 
draugysčių Amerikoje yra 
visuose miestuose ir mieste
liuose. Taigi draugas, išva
žiavęs į kitą miestelį, radęs 
draugystę prigulinčią prie, 
susivienyjusių draugysčių,! 
gali prie jos prigulėt, paro
dydamas paliudyjimą, jog 
yra pilnai užsimokėjęs 
visas prigulinčias mokestis, j 
Ir sąnariams būt daug leng- 
viaus, kadangi Amerikoje 
žmonės kilnojasi iš vienos 
vietos į kitą, o persikėlęs į 
kitą vietą draugas tankiai 
pameta draugystę, o kad no
ri prigulėt į vietinę,reikia įsi- 
rašyt, norėdamas išvengti 
kaštų įsirašymo, su visu ne 
priguli arba siunčia mėnesi- i 
nę mokestį į pirmąją, ir ant1 
galo kartais sumislija apgaut 
draugystę, teli gyvendamas, 
teip ir padaro, o atėmęs pa
šelpą ir nuskriaudęs draugy
stę, jau ne moka mėnesinių/ 
mokesčių ir išsižada draugy- i 
stės.

Męs velytume susirišti vi- j 
soma draugystėms, o kaipo 
centrą susirišimo draugysčių; 
turėti Susivienienyjimą Lie*' 
tuvių Amerikoje kaipo di
džiausią lietuvišką organiza
ciją, nuo kurios kožnas lietu
vis, prigulėdamas, gauna 
posniertinės 150 dol., o mo-; 
kestįs labai pigi, nes ant me
tų tik $2.25. Jeigu draugy-r 
stės prigulės prie Susi vien y- 
jimo Lietuvių Amerikoj, tai! 
apgavikų ne galės rastis, nes 
atskaitoje, kokią Susivieny- 
j imas išsiunčia sąnariams,



kožnas rastų, jog draugas 
sergantis nuvažiavo į tą vie
tą, kurioje yra ir draugyste, 
prigulinti prie Sus. Liet. Am., 
gal ten prigulėt persikelda
mas su paliudyjimu kitos 
draugystes, o drangai tuo
met prižiūrės ligoje ir žinos 
visi, jog sergantis draugas ne 
apgaudinėja, kad jis tikrai 
serga, tai bus legva mo
kėt ir pašelpą.

Musų draugystė S. S. Pet
ro ir Povilo Westvile, III. ir 
dabar priima draugą, be įsira
šymo mokesties, jeigu atva
žiuoja iš kitur, ir atsineša pa
liudysimą, jog priguli į drau
gystę prigulinčią prie Susiv. 
Liet. Am. ir yra užsimokėjęs 
pilnai visas mėnesines moke
stis į draugystę ir į Susiv. 
Liet. Am. Mums rėdosi, kad 
nemažą naudą atneštų susi
rišimas draugysčių ir prigu
lėjimas prie Susiv. Liet. Am. 
Tąsyk galėtų kožnas draugas 
persikelt iš vienos draugystės 
į kitą, o draugystės apsisau
gotų apgavysčių, apart to, su
stiprėtų žymiai Susivienyji- 
mas Liet. Am. iš kurio kiek
vienas lietuvis prie jo pri
gulintis turi didelę, naudą, 
nes numirus sąnariui, jis už
dengia visus kaštus palaido
jimo ir dar atlieka kartais 
koks doliaris moterei arba 
vaikams velionio (jei buvo 
vedęs), arba palaidojusiam 
kūną visados Susiv. Liet, 
išmoka kaštus palaidojimo

II Laisvos.
Lietuvos gyventojai priva

lo turėti pilną:
1) 8usirinkimų laisvę,idant 

visados žmonės galėtų rink- 
ties, kur nori, kada nori, ko
kiam nors skaitlį u j e, be keno 
nors leidimo, užklausimo, pra
nešimo.

2) Žodžio ir spaudos laisvę, 
idant visi žmonės visados ga
lėtų rašyti ir sakyti visą tei
sybę apie ką tik jie nori, nes 
kuomet bus žodžio ir spaudos 
laisvė, lengviau bus vargdie
niams kovoti su savo prispau
dėjais.

8) Sąjungos laisvę, idant 
visi žmonės turėtų tiesą jung
ties į kokias nori sąjungas, 
draugijas, organizacijas ir 
tt., kad tik jos neturėtų ne
doro tikslo.

4) Tikėjimo laisvę, idant 
jokio išpažinimo žmonės ne
būtų persekiojami už savo ti
kėjimą ir valia butų jiems 
statyti savo bažnyčias, pildy
ti savo išpažinimo pareigas 
ir tt

5) Streikų laisvę, idant vi
sados darbo žmonės, kokį ir 
kur tik jie nedirbtų darbą, 
turėtų tiesą daryti streikus.

6) Kiekvienas turi tiesą gy
venti ten, kur jis nori, paš- 
poitai turi būt panaikinti.

III Žmogaus tiesos.
1) Ypatos ir namų nepalie- 

čiamybė, idant joks valdinin
kas neturėtų tiesos įeiti į ke-

150 dol. iš Susiv. Liet. Am. 
ka os. Kada bus įsteigtas 
tautiškas namas arba kolio- 
nija,tuomet siratos. senelia ir 
senelės ir negalinti dirbti Su- 
sivienyjimo Liet. Am. sąna
riai turės ten ir malonią 
prieglaudą, kur galės ilsėtis 
iki paskutinei valandai gy
venimo ant Šios pasaulės.

Reikia tik, kad kiekvienas 
draugas, suprantantis nau
dą Susiv. Liet. Am. pasidar
buotų tarpe sąnarių prigu
linčių į draugystes, aiškintų, 
išrodinėtų naudą susirišimo 
draugysčių ir prigulėjimą 
prie Susi vieny jimo Lietuvių 
Amerikoj.

Komitetas draugystės 
F. Miskevice, 
F. Benderius, 
J. Uždą vinis.

„Kovokime už laisvę ir 
žemę!” ’

Lietuvos Valstiečiu SąjuN- 
gos laikino Programa.

T. V. 8. turi tikslą išgauti 
žemės darbo žmonėms laisvę 
ir žemę. Taigi L. V. S. sta
to sau už tikslą:

I Politiškasis Lietuvos 
SURėDYMAS.

1) Lietuva autonomiška su 
seimu Vilniuje išrinktu pro- 
porcijonališkai*) pilnamečių 
(20 m.) ir pilnatiesių gyven
tojų, visuotinu, lygiu, tiesiu 
ir slaptu balsavimu be skir
tumo lyties,, tautos ir tikėji
mo.

2) Visi valsčiaus valdinin
kai renkami pačių valsčiaus 
gyventojų teisingu balsavi
mu.

3) Prie valsčiaus turi pri
gulėti su lygiomis tiesomis 
visi jo gyventojai.

a) Valsčius savo viduri
niuose dalykuose elgiasi sa
varankiškai tik prisitaikin
damas prie abelnų šalies įsta
tymų.

b) Valsčius pats prižiūri ir 
valdo visuomenės turtus, 
esančius jo valsčiuje; moky
klų ir parapijų dalykus, nei
damas prieš pamatinius au
tonomiškosios Lietuvos įsta
tymus.

*) Suprask teip: imiraizdiukime sau 
apskritį, kuriame yra poną 100 ir viso
kią varguolią 1000, Ui yia varguolių 10 

i kartą daugiau; proporcijonaliskas rinki- 
' mas reikalauja, kad seime ir varguolią 
. atstovą butą 10 kart daugiau negu poną 

Mstovą. Ikišioliai daroma atbulai.

no nors namą ir daryt ten 
kratą, tirinėjimą. Tą gali 
padaryti tik teisėjui palie
pus. Nieks neturi tiesos 
žmogų mušti, kolioti, nors 
tai butų ir didžiausias prasi
kaltėlis.

2) Kiekvienas gali būti nu
baustas tik teismui nuspren
dus. Jokie valdininkai ne- 
tur tiesos žmogaus bausti.

3) Prieš teismą turi būt vi
si lygus, be jokio skirtumo.

4) Teismai turi būti neap
mokami.

IV Mokslas.
1) Pradedamasis mokslas 

visiems priverstinas ir vel
tus.

2) Tolimesnis mokslas be
turčiams ir mažaturčiams tu
ri būti veltus už valstijos pi
nigus.

3) Tiesa kiekvienam visur 
steigti visokias mokyklas be 
keno nors užklausimo.

4) Išgirdomoji kalba turi 
būti proporcionaliska kiek
vienai tautai Lietuvoje gyve
nančiai.

V Žemo.
1) Bežemių ir mažažemių 

aprūpinimui žemė turi būt pa
imta nuo valdžios, caro gimi
nių, majoratų, bažnyčių visų 
išpažinimų ir kitų didesnių
jų savininkų žemės.

2) Po kiek žemės tuotarpu 
turi pasilikti pas didesniuo
sius žemės valdytojus, ]$aip 
žemę valdyti, t. y. po kiek 
jos kiekvienas gali turėti, ar 
turi ji žmonėms pereiti į sa
vastį, ar į nuomą (arendą) ar 
su išmokėjimu, ar be išmokė
jimu — susitaria pačios dar
bo žmonių kuopos.

3) Turi būt įsteigtas ,,že
mės fondas”*)

4) Miškai turi prigulėti vi
sai šaliai ir pirmučiausiai tu
ri būt skiriami aprūpinimui 
vietinių darbo žmonių reika- 
lų.

5) Miškus prižiūri šalies 
valdininkai kartu su atsto
vais vietinio valsčiaus.

6) Miškai negali būt naiki
nami.

7) Vandens ir ‘ kiti žemės 
turtai turi prigulėti ne at
skiriems valdytojams, bet 
darbo žmonių kuopoms, sry- 
tiems ir visai šaliai.

*) Atimta žemė neiždalinta beže
miams ir mažažemiams, priguli auto
nomiškosios Lietuvos valdžiai, kitaip 
sakant, iš tos žemSssusidaro,,žemės fou-

VI Darbininku reikalai.
1) Dirbtuvėse darbininkai 

neprivalo dirbti daugiau 8 
valandų ant dienos.

2) Turi būt paskirta mini- 
mum darbininkų algos (ma
žiausia alga, mažiau kurios 
nevalia mokėti).

3) Apdrausti darbininkus 
ant senatvės arba ligų vieš
patystės ižde.

4) Turi būti knoplačiausiai 
pritaikomas darbininkų bū
vio pagerinimas per rūpestį 
įstaigų pačių darbininkų ren
kamų.

VII Mokesčiai.
Labai žmonės spaudžia ne

teisingai uždėti sunkus netie
sus mokesčiai ant geležies, 
gazo, cukraus, degtukų ir ki
tų reikalingiausių daiktų — 
pertai:

1) Visi netiesus mokesčiai 
turi būt panaikinti.

2) Mokesčius turi mokėti 
tik turtingiejie;

a) Beturčiai ir mažturčiai 
mokesčių visai nemoka.

3) Mokesčiai turi būt tik 
nuo pelno ir pažanga m ie jie 
(progresyviški) t. y. kas dau
giau turi turto arba pelno,— 
juo daugiau jis už jį turi mo
kėti.

4) Turi būti paskirtas mi
nimom pelno (mažiausias pel
nas) nuo kurio mokestis ne- 
besiimtų.

VIII Kariumenč.
Nuolatinė kariumenė turi 

būt panaikinta. Vietoj jos, 
krašto apginimui, turi būt 
įvesta žmonių milicija.
IX Kaip darbo žmončs turi 
IŠKOVOTI SAU LAISVę IR ŽEMę 

(taktika).
Niekas kitas, nė caras, nė 

valdininkai, nė kunigai, nė 
ponai laisvės ir žemės darbo 
žmonėms neduos, bet tik pa
tįs darbo žmonės per kovą tą 
sau išganė. '

Kol bus dabartinė valdžia, 
darbo žmonės negaus nė lai
svės, nė žemės. Todėl pir
miausiai reikalinga sugriauti 
dabartinė valdžia ir paimti 
visa valdžia darbo žmonėms į 
savo rankas. Todėlei reika
lingą:

1) Darbo žmonėms šviesties, 
vienyties į kuopas, draugijas 
ir į L. V. S.

2) Darbo žmonių prispau
dėjai be kraujo praliejimo 
neduos darbo žmonėms tų 
tiesų, kurios jiems pagal tie
sas turi prigulėti, todėl rei
kia darbo žmonėms ginkluo
tis ir mokyties su ginklais 
apsieiti.

3) Dabartinė valdžia re
miasi ant kariumenės. To
dėl, norint greičiau sugriauti 
valdžią — reikia patraukti į 
žmonių pusę kariumene,idant 
ji gintų darbo žmonių reika
lus.

4) Idant greičiau išgauti 
žemę ir pagerinti darbo žmo
nių būvį, reikalinga per 
streikus reikalauti pakelt al
gą ir pagerinti visą buvimą 
žemės darbo žmonėms.

L. V. S. laikiniai įstatymai 
sustatyti Vilniuje per L. V. 
S. atnaujintojų susivažiavi
mą liepos 23—24 dieną 1906 
m. Įkūnijimui gyveniman 
L V. 8. tapo išrinktas L. V. 
S. Centralinis Komitetas.

....... .. ........ .

iŠ yisub.
| Kubos revoliucijonieriai 

reikalauja pasitraukimo nuo 
vietos republikos prezidento 
ir jo vietininko. Kitaip jie 
žada traukti naminę karę, 
nors į tokią kūrę įsikišta Su
vienytos Valstijos Šiamrinės 
Amerikos. . Tuom Aarpu, 
pradėjus vesti tarybas, mū
šiai pasiliovė, bet abidvi pusi 
rengia savo pajiega b. Neto
li Cienfuegos revoliucijonie
riai sumušė dalį rando kariu- 
menės.

| Mafekoli^s randai pagar
sino datar džilį savo progra- 
mo apie. Jd bengiamas refor
mas, kurios tatikro kaip ko
kiuose įalykįose išrodo dar 
daug niekesniems už dabarti
nę biurokratijos sauvalią. 
Svarbiausia Btolypino užma
nyta reformą yra: padinimas 
bausmi^ už revoliucijinę pro
pagandą. Caro prisakymas 
daleidžia> jen era l-gu berną to
riams, kur yra apgulimo tie
sos, už nusidėjimus, teip ka
reivius, kaip civiliškas ypa- 
tas statyti prieš karės sūdą 
susidedantį iš penkių oficie- 
rų, tokios provos negali il
giau traukti esi kaip 75 va
landas. Savo programa Sto- 
lypin žada teipgi įvesti libe
rališkas reformas; panaikinti 
žydų aprubežiavimus ir apart 
to— tūlų provincijų autono
miją. Žada teipgi įvesti že
miškas institucijas Lenkijoj 
ir Latvijoj. Tiek iki šiol 
Stolypino pagarsinta. Svar
biausiu čia yra pažadfejirtias 
provincijų autonomijos, tik 
ją paprastai biurokratai vi
sai kitaip supranta . negu 
žmonės. Kokią todėl Stoly- 
pi n pripažįsta autonomiją 
provincijoms! Jeigu biuro
kratišką, tai provincijoms ji 
gali būt sunkesnė už dabarti
nę rando sauvalią.

Rando išrinkta komisija 
išrišimui žemės klausymo už- 
gyrė visus carui prigulinčius 
žemės plotus mažais šmotais 
išdalinti ūkininkams. To
kios žemės yra 4 milijonai de
šimtinių. i

| Ant salos San Domingo, 
republikoj to, paties vardo, 
vidurinėj Amerikoj, rodosi 
revoliucijonieriai ima viršų 
aut rando. 6 d. rugsėjo re- 
voliucijonierių jenerolai Ji- 
menez ir R i vos užėmė, miestą 
Dajahan. Rando kareiviai, 
kurių tavo 4T0, pasidavė re- 
voliucljčnlerfams. Paskui re- 
voliucijonierių vadovai vieną 
kareivių dalį nusiuntė ant 
miesto Monte Cbristo, kitą gi 
dalį ant Quayabai. Rando 
kareiviai pulkais pereina į 
revoliucijonierių pusę.

| Maskolijos studentai, ta
me ir soči jai istiškų pažiūrų, 
ant atlikto Peterburge susi 
rinkimo, daugumu balsų nu
tarė nesipriešinti atidarymui 
augštesnių moksliškų įtaisų, 
kadangi pripažino mokslą 
neatbūtinai reikalingu. Ateis 
laikas, kad ir mūsiškiai re
voliucijonieriai reikalą viso
kių mokslų supras; šiądien 
daugelis musų revoliucijo- 
nierių supranta tik vieną 
ekonomijos mokšlą, bet tur
būt todėl, kad, kitų mokslų 
nepažįsta, todėl juos laiko 
nereikalingais. Ko kas ne
supranta, to ir nemyli ir tą 
viską laiko visai nereikalin
gu; tuom tarpu gali būt rei
kalingų ir tas, ko daugelis 
nesupranta ir nepažysta.

| Varšavos laikraščiai pa
garsino žinią, buk ministerių 
perdėtinio ;8tolypino prisa- 
sakytafHvisuįi revoliucijonie- 
rius, ipagantus su ginklu, 
tuojau* fe beu sūdo nužudyti. 
Revolinčicijonierių pulkas 
užpuolė1 ant Gulėjimo Stopni- 
coj ir stengėsi išliuosuoti ja
me sėįiinčiu du savo san
draugą Užgimė mušis su 
kalėjimo sargyba, daug're- 
voliucijpnierių likosi pašau
tų; išlikę, paėmę pašautus 
sandraugus/'ne etsiekę savo 
mierio, 'prasišalino. Revo
liucijonieriai netoli Powsino, 
kadangi gyventojai atsisakė 
išpildyti jų reikalavimus, už
degė vieną kaimą.

| Užmušėja jenerolo Min, 
mergina Konoplianikova, li
kosi kariško sūdo ant pakori
mo nuspręsta. Pakars ją atei 
nančio panedėlio naktyj.

, mėlynas dangui

Apsireiškimai atmosferoj
i • prastai drauge

arba Meteorologija.
f I Pagal Prof. fajettoi’a.

nėse tėminyčiosC.todėl gyventojai gali iš jos 
gauti jau žinias apie laukiamą orą. Pajūri
niai miestai gauna iš tėminyčių žinias apie 
besiartinančias vėtras ir laivai, jų persergė
ti, laukiant vėtrų, neplaukia ant jūrių, bet 
uostoj gali palaukti, kol vėtra ne[>ereiB. 
Tėminyčios tokios, nors atsieina nemažai pini
gų. atgabena nemažą naudą — jos per- 
sergsti gyventojus, pirm laiko praneša apie 
oro^perrfiainas. Jeigu jos dar negali išpra
našauti oro permainų ant ilgesnio laiko, bet 
ir 'tas, ka gali, atgabena žmonėms naudą. 
Sistematiški tėmyjimai vedami dar nuo nese
niai ir pats meteorologijos mokslas dar jau- 
nas^ neįstengė susekti dar priežasčių visų 
mųsų žemės atmosferoj atsitinkančių apsirei
škimų. Juo meteorologiškų tėminyčių bus 
daugiau, juo geriau; juo daugiau vedasi tė- 
myjimų, juo geriau galima pažinti viso
kius apsireiškimus musų žemės atmosferoj ir 
su jais ankštai besirišančias oro permainas.

Kraštuose prie ekvatoriaus nebūva nė 
ciklonų nė anticiklonų; kraštuose prie tro
pikų nebūva anticiklonų ir ciklonai retai 
pasitaiko; plotai užimti ciklonų prie tropikų 
maži, bet kad skirtumai terp mažo ir didelio 
oro spaudimo būva čia dideli, tai ir ciklono

tėlynas dangus. Tokią pertrauką arba ka 
‘ ' 1 vadina „indros akim” ir lai

_ _______ ženklą. Su uraganu eina pa 
prastai drauge ir smarkus lytus ir baisios 
perkūnijos; jis naikina, griauja, ranja vi- 
aką, ką ant savo kelio patinka: laužo laivų 
stiebus, išgriauja čielus kaimus ir miestus, 
ranja iš šaknų dručiausius medžius ir laužo 
juos į šmotus.

• i Uragano vidurys nestovi ant vietos, bet 
traukia 1 į kokią nors šalį, bet greitumas^jo 

1 daug palengvesuis negu greitumas ciklonu, 
kurie traukia su vidutinišku greitumu 50— 

'■ 60 kyliometrų, uraganų gi ^greitumas retai 
pereina ^0 kyliometrų į valandą laiko.

Uraganų kelias gana pastovus. Jie pra
sideda prie Afrikos Imantų, eina iš pradžių 
į vakarus Antilių salų link, nuo čia užsisuka 
į šiaurius — prie Amerikos krantų, pasiekė 
25°—80° šiaurinės platumos, gana urnai pa
sisuka į šiaurrytus, tankiausiai išilgai jūrių 
tekėjimo, Golfstromu vadinamo, traukia Eu- 
ropos Hnk. N no paskutinio užsisukimo ura
ganai užima didesnius plotus, bet užtai jų 
pajiega eina mažyn, prisigriebę Europos 
krautų, niekuom jau nesiskiria nuo paprastų 
ciklonų.

Ant Antilių jūrių ir salų pasitaiko vi
dutiniškai po vieną uraganą kasmetai; tan
kiausiai jie būva rugpiučio ir rugsėjo mėne
siuose. Kartais drauge su uraganais būva ir 
žemės drebėjimai. Galima išskaityti mecha
nišką uraganų pajiegą žinant jų užimtus 
plotus ir greitumą. Specijalistai apskaitė 
pajiegą uragano perėjusio ties Kuba 5 d. 
rugsėjo 1844 metuose. Pasirodė, kad per

pagimdytų vejų pajiega labai didelė ir jie Įrįg ^įena8 siautimo, jis atliko darbą lygų pa- 
labai daug gimdo nuostolių ir nelaimių. jįogaj 473 milijonų garinių arklių, taigi apie
Tropiški ciklonai ant šiaurinio žemės puška- 
muolio traukia paprastai nuo rytų ant piet- 
rytų, ant pietinio gi — nuo rytų ir šiaurry- 
tų.

Tropiški ciklonai gana tankiai pereina 
ir į kraštus vidutinių geografiškų platumų^ 
ypač atsižymi vakarinių Indijų ir Chiniški 
ciklonai. Jie iki 30° šiaurinės geografiškos 
platumos traukia nuo pietų šiaurių link, o 
toliau jau nuo vakarų; tuom keliu jie trau
kia vidutinėse ir augštesnėse geografiškose 
platumose.

Ir vidutinėse ir augštesnėse platumose 
nevisur būva ciklonai, tankiausiai jie pasi
taiko šiauriniuose kraštuose Suvienytų Val
stijų Siaurinės Amerikos, į šiaurius nuo Co- 
iorado upės, aplinkinėse Naujos Scoti- 
jos ežerų. Ten jų kelias skirstosi: vienas 
eina į šiaurrytus, prie Bebringo jūrių kojos, 
kitas — prie Anglijos pakrančių, o nuo čia 
— išilgai vakarinių Norvegijos pakrančių ir 
Ledinių jūrių, arba per Šiaurines jūres į 
Baltikę. Rytinėj dalyj Europinės Maskoli- 
jos ir vakarinėj Siberijoj retai atsilanko ci
klonai, dar rečiau jie būva viduriuose ryti
nės Siberijos, ypač žiemos laike jie pasitaiko 
labai retai. Vidurinėj Europoj, ypač aplin
kinėse Alpų kalnų, jie būva labai retai. 
Ant Terpžeminių ir Juodųjų jūrių jie pasi
taiko tankiau, bet visgi ne teip tankiai kaip 
šiaurinėj Europoj ij jie ten nebūva labai 
smarkus, kadangi spaudimas viduryj ne teip 
žemas. - J

Šiaurinėj Amerikoj anticiklonai eina po 
ciklonų ir jie traukia teipgi nuo vakarų ry
tų link. Šiaurinėj Europoj ir Azijoj nėra 
tokio pastovumo keliuose aut ciklonų; žie
mos laike anticiklonas nuolatai laikosi ryti
nėj Siberijoj ir nuo čia eina į kraštus augšto 
oro spaudimo! kurie apima kraštus vidutinės 
geografiškos platumos, eina per vakarinę 
Siberiją, pietinę Maskoliją, Alpų kalnus ir 
pasibaigia ant Atlantiško oceano.

Uraganai.
Tropiškuose kraštuose būva vėjai pana

šus musų kraštų, ciklonams, bet ten jie uži
ma daug mažesnius plotus, gimdo baisius 
oro traukimus, audras žinomas po vardu 
uraganų, tornadų, orkanų, tifonų ir tornadosų, 
o kartais juos, vigai neteisingai, ciklonais va
dina. s /

Smarkiausi uraganai būva ant Antilių 
jūrių ir ant Antilių salų. *

Uraganas yra tai su neišpasakytu smar
kumu besisukantis oro stulpas, nuo europi
nio ciklono skiriasi dideliu skirtumu oro 
spaudimo, tankiai 10—14 kartų didesniu už 
skirtumą didžiausių musų kraštų vėjų. Ant 
šiaurinio puskamuolio uraganai sukasi visa
da į priešingą saulės bėgimui pusę, o ant 
pietinio jie eina su saule. Vėjai tie yra tai 
smarkus sūkuriai, turinti didesnį ar mažesnį 
diametrą, juose vėjo pajiega didinasi nuo 
krašto vidurio link, kur yra plotas tykumos, 
bet jis nuolatai mainosi.

Tame viduryj vienok jūrės visgi nera
mios. Tame tykumos plote nebūva debesių; 
saulė šviečia, naktyj pasirodo žvaigždė; 
žmonės, atsiradę toj vietoj, įgauna naujas 
viltis, tiki, jog pavojus jau praėjo, bet iš vi
sų tos tykumos ruimų pusių siaučia baisios 
audros ir vėtros, nuo kurių ištrukti nėra nė 
jokios galės.

Toks tykumos ruimas gali turėti 10—15' 
ar daugiau kyliometrų diametro ir tveria vi
durį uragano..

Vėjo greitumas siekia 150—200 kylio
metrų ar daugiau į valandą laiko; jo spaudi
mas ant vieno ketvirtainio metro lygus 100 
ar daugiau pūdų, kokį spaudimą retai kokia 
trioba gali išlaikyti, daugumas, uragano pa
siektų griūva kaip nameliai iš balanų staty
ti. Prisiartinimą uragano prie kokios nors 
vietos ir prie plaukiančio ant jūrių laivo pa
rodo pirm laiko greitas barometro puolimas.

Ties uragano viduriu paprastai pasida
ro debesis turintis kyliometrą ar daugiau 
storio, tokį debesį galima iš tolo patėmyti. 
Viduryj tokio debesio galima patėmyti per- 

| trauką arba kanalą, per kurį matyt giedras,

10 kartų turėjo didesnę pajiegą negu pajie
ga visų garinių mašinų dirbančių ant žemės 
paviršiaus, vandeninių ir vėjinių motorų, 
pridėjus prie to pajiegą visų žmonių ir žvė
rių. Taigi nesunku suprasti, kodėl turinti 
tokią milžinišką pajiegą uraganai gali teip 
daug nuostolių pridirbti, Ties jūrėms ir jų 
aplinkinėse galima patėmyti dar kitokį ura
ganų darbą: ten jie stumia milžiniškas jų 
sukeltas vilnis į upes ir ant krantų ir gimdo 
tvanus paupiuose ir ant neaugštų jūrių pa
kraščių; jie pagriebia viršūnes jūrių Vilnių 
ir suriu vandeniu pripildo visas lomas, prė
skų vandenių ežerus ir prūdas, nuo ko kal
tais, nepakenčiančios jūrių vandens, prėskų 
vandenių žuvys išgaišta.

Jūrių vilnys uragano viduryj teip dide
lės, kad jų daužymą tik labai drūti laivai 
gali išlaikyti, nors tame viduryj, kaip jau 
minėjome, vėjo nebūva, viešpatauja tyku
mą. ?

Visos vilnys kylančios aplink uragano 
vidurį maišosi, daužosi viena su kita. Karts 
nuo karto Čieli vandens kalnai kyla ant oce
ano ir vėl skęsta, nyksta gelmėse. Kad kaip 
nors išeiti iš pavojingo uragano vidurio, lai
vas ten patekęs turi pasisukti teip, kad vė
jas pustų į jo dešinį šoną.

Pirmus ženklus besiartinančio uragano 
galima patėmyti ant dangaus. Porą dienų 
prieš užkilimą uragano, besileidžiant ‘ saulei 
debesys būva raudonai-gelsvos parvos ir jie 
atsimuša jūrėse. Besiartinant uraganui, de
besių raudonumas būva vis didesniu, perei
na į vario raudonumą, nuo ko žemė ir jūrių 
vanduo įgauna tokią jau parvą. Jūrių 
paukščiai renkasi pulkais ir ant sausos že
mės jieško prieglaudos, kad išsigelbėti nuo 
gręsiančios ant jūrių pražūties.

Bet jeigu visų tų ženklų žmogus ir ne- 
patėmytų, tai svarbiausiu besiartinančio ura
gano ženklu yra barometro parodymai. Ka
dangi oro spaudimas maži naši nuo kraštų 
vidurio link, tai besiartinimas tokio apsirei
škimo eina drauge su puolimu barometro. 
Tą patį apsireiškimą, taigi puolimą barome- 
ro galima musų geografiškoj platumoj pate- 
nyti prieš užgimimą audru, kurios yra pase
kme oceaninių ciklonų. Barometras prade
da pulti 12, 25 ir net 48 valandos prieš pasi
rodymą uragano.

Mirties tykumą, drauge su troškinan
čiu karščiu oro laikosi per 24 valandas; ro
dosi gamta traukia į krūvą visas pajiegas, 
kad jos galėtų paskui kuo daugiausia nelai
mių ir nuostolių pridirbti. Vis tiek kokiu 
keliu traukia uraganas, bet kaip tik barome
tro puolimas pasiliauja, yra tai ženklu, jog 
pasiekia vietą arčiausią vidurio. Tąsyk per 
dvi ar tris valandas barometras pradeda tai 
pulti, tai kilti kas pusė valandos, neturi jau 
nė jokio pastovumo savo parodymuose.

Tai tikriausias ženklas, kad uragano vi 
durys arti; kad vėjo smarkumas pasiekė ru- 
bežių ir juo toliau, juo labiau eis jis silpnyn.

Iš tirinėjimų pasirodė, jog daugumas 
elektros laike uraganų būva labai didelis. 
Žaibai pasirodo ant dangaus nekada-nekada 
pavidale šviesių linijų, bet jie greitai pavi
dale liepsnos bėgioja pažemėms ir kyla į 
augėlesnius oro sluogsnius.

Uraganai būva ne vien ant Antilių jū
rių, jie pasitaiko ir kituose musų žemės 
kraštuose. Chiniškose jūrėse juos vadina 
tifonais; jie traukia pryšakin palengva, o 
kartais stovi ant vietos po kelias dienas; 
plotai jų užimti daug mažesni negu uraganų 
Antilių jūrių. Tifunai paprastai prasideda 
prie Filipinų salų, perkerta Chiniškas įures, 
Gilinus, kartais pereina ir į Geltonąsias jū
res.

Bengališkoji jūrių koja turi savo uraga
nus, kurie paprastai traukia į šiaurius nuo 
Andamaniškų salų įtakos upės Gangeso link, 
jų išstumpti vandens gimdo gana didelius 
tvanus, užlieja žemus upės krantus. Pieti
nis žemės puskamuolis turi savo uraganus, 
jie iš pradžių eina | pietvakarns, o paskui 
užsisuka į pietrytus. Jie sukasi teip, kaip 

{Toliaus bus.)



Vsevolod Garšin.

KARĖS LAUKUOSE.
Kareivio atsiminimai

Iš rusų kalbos vertė A. L-IS.

Jis padarė kokį ten mostelėjimu ranka. 
B.uvo teip tamsu, jog aš jo nesupratau.

— Kas gi tas, Piotr Nikolajevič?
— Kumščiai — atšovė jis. — Vienok li

kite sveiki, laikas gulti.
Aš atidaviau jam kareivišką garbę ir nu

sėlinau į savo šėtrą. Man buvo skaudu ir 
biauru.

Šėtroj, rodėsi, visi jau miegojo; bet už 
valandėlės po to, kaip aš atsiguliau, Fiodo
ro v, gulįs greta manęs, tyloms paklausė:

— Michailič, miegate jau?
— Ne, nemiegu.
— Su Venceliu vaikštinėjote?
— Teip, su juo.
— Kaip jis su tamista, ramus?
— Nieko, ramus; dagi meilus.
— Tai tu matyk!.... Ką tai reiškia 

savas brolis-ponas! Ne teip, kaip su mumis.
— O ką? Labai piktas?
— Ką čia kalbėti!.... Antroj šaulių 

rotoj kaukolės braškėto braška..,. Žvėris!
Ir jis tuojau užmigo, teip kad atsakymu 

ant kito savo klausimo išgirdau tik jo lygų 
ir ramų kvėpavimą. Aš geriau susivynio
jau į ploščių; galvoj visa susipynė ir, paga
lios, išnyko kietame miege.

III.
Po lietų užstojo kaitros. Apie tą laiką 

męs išėjome iš vieškelio, kur sunku buvo iš
vilkti kojas iš suskidusios žemės, ir pasuko
me į plentą, einantį nuo Jassų į Bukareštą. 
Pirma musų pereitis plentu nuo Tėkučio į 
Berladą ant visada pasiliks atmintyje tų, ku- 
J ie joje dalyvavo. Buvo 35 laipsniai pavė
syje; pereities ilgis buvo keturiosdešimt aš- 
tuoni varstai. Buvo tylu; smulkios kalkinės 
dulkės, sukeltos keliolikos tūkstančių kojų, 
debesiu stovėjo ant plento; jos lindo į nosį, 
į burną, apgulo plaukus, teįp kad buvo ne
galima pažinti nė jų spalva; susimaišiusios 
su prakaitu jos apdengė visų veidus purvu 
ir visus pavertė į negrus. Nežinia, kodėl 
tai męs tuomet ėjome ne marškono bliusose, 
bet munderose. Saulė kaitino juodą gelum
bę, per juodas kepures nepakenčiamai kepi
no galvas; kojos per čebatų padus jautė į- 
kaitintą plento žvirgždą. Žmonės trokšte- 
trosko. Ant nelaimės, šuliniai buvo retai 
užeinami, prie to, didesnėj jų dalyj, buvo 
teip maža vandens, kad musų koliumnos gal
va (ėjo visa divizija) išsemdavo visą vande
nį, o mums, po baisaus besigrudimo ir stum
dymosi apie šulinius, tekdavo vien purvinas 
skystimas, greičiau galimas pavadinti dum
blu, negu vandeniu. Kada nepritekdavo nė 
to, žmonės krito. Tą dieną viename musų 
batalijone krito ant kelio apie devyniosde- 
šimt žmonių. Trys numirė nuo saulės užga- 
vimo.

Palyginant su kitais, aš tąs kankynes 
pakenčiau gana lengvai. Gali būt dėlto, 
kad musų pulkas susidėjo didesnėj dalyje iš 
šiauriečių, o aš nuo mažens pripratau prie 
pietinių stepų kaitrų; o gali būt čia veikė ir 
kitokios priežastys. Man teko nutėmyti, 
kad paprasti kareiviai abelnai fiziškus ken
tėjimus labiau prie širdies ima, negu karei
viai iš teip vadinamų privilegiruotų luomų 
(kalbu vien apie tuos, kurie savu noru išėjo 
karėn). Jiems, paprastiems kareiviams, fi
ziški skausmai buvo didžiausiu vargu, suge
bančiu įstumti juos tužbon ir abelnai kan
kinti jų dvasią. Tie gi žmonės, kurie pilno
je sąmonėje ėjo į karę, nors, žinoma, fiziškai 
kentėjo ne mažiau, bet daugiau už kareivius 
iš prastų žmonių — dėlei savo išlepinto au
klėjimo, palyginamo kūniško silpnumo etc. 
— dvasiškai jie vienok buvo ramesni. Jų 
dvasios ramumas negalėjo būti sunaikintas 
priplaktomis iki kraujo kojomis, nepaken
čiamu karščiu ir visišku nuovargiu. Nieka
da aš neatjaučiau tokios pilnutėlės dvasios 
ramybės, taikos su savim-pat ir romaus atsi- 
nešimo gyvenimo link, kaip kad tuomet, ka
da kentėjau visus tuos negerumus ir ėjau 
prieš kulkas užmušinėti žmonių. Visa tatai 
gali išrėdyti keista ir nuožmu, bet aš rašau 
vien teisybę.

Buk kaip nebuvę, kuomet kiti alpo ir 
krito ant kelio, aš vistik laikiausi. Tėku- 
čoje nusipirkau didelę skardinę bonką, ku 
rion mažų-mažiausia galėjo tilpti keturi bu
teliai. Kelionėje prisiėjo nesykį pripildyti 
ją vandeniu; pusę to vandens aš patsai iš- 
maukdavauv kitą pusę išdalydavau kaimy
nams. Eina žmogus, nenori pasiduoti, te- 
čiaus karštis veikia savo: kojos pradeda link
ti, žmogus sviruoja, it girtas; per dulkių ir 
purvo sluogsnius matytis, kaip jo veidas 
priima melsvai-raudoną dažą, o ranka mė
šlungiškai - trūkčioja šautuvą. Vandens 
gurkšnelis atgaivina jį ant keleto valandėlių, 
bet ant galo pagalios nelaimingasis žudo są
monę ir krinta ant dulkėto ir kieto kelio.

— Pagelbini! — šaukia užkimę balsai..
Pagelbinio privalumas yra nutraukti 

parpuolusį į šalį ir pagelbėti jam; bet ir pats 
pagelbinis beveik tokiame jau alpstančiame 
padėjime. Grabės abipus kelio pilnos gu
linčių žmonių.... Fiodorov ir Žitkov eina 
greta su manim, ir nors aiškiai matyt, kad 
juodu kenčia, bet laikosi iš paskutiniosios. 
Karštis padarė ant jų savo veikmę atsako
mai su jų charakteriais, tik atbulon pusėn:

Dienai brėkštant; jau vėl keliavome, ramin
dami save tqp, ku/i ka už vienos pereities bus 
visos dienos pasileis.

Vėl krutančios eilės, vėl dėklas veržia 
nutirpusius pečius, vėl gelia sumuštos, nuo 
kraujo pr ii įėjimo' subrinkusios kojos. Bet 
pirmą varstų* dešiintį beveik nieko nejauti. 
Trumpas miegasi negali prašalinti pereitos 
dienos nuovargio^ ir žmonės eina visai mie
godami. Man pasitaikydavo teip kietai mie
goti beeinant jog sustojus ant pasilsio, neti
kėdavau, kai! jaft dešimtį varstų praėjome, 
ir iš pereito kelfo negalėdavau atminti nė 
vienos vietos. Tįk kada prieš atokią kolium
nos pradeda draikytis ir mainyti vietas su
stojimui, prabundi ir su džiaugsmu mąstai 
apie laukiančią mus visą valandą atsilsio, 
kada galima jau nusimesti naštas, užsivirin
ti vandens katilėlį ir, begeriant šiltą arbatą, 
liuosai ant vejos pasivolioti. Kaip tik šau
tuvai sustabdyti ir dėklai numesti, tuojau 
imamės rinkti kurą — paprastai, sausas per- 
nykščias turkiškų kviečių virkščias. Į žemę 
įbedami du durtuvu, ant jų .dedamas šautu
vo plaktas, o ant jo kabinami du ar trys ka
tilėliai. Sausos, audžiu v usios virkščios kai
triai ir linksmai dega. Virkščios visada de
damos nuo vėjo pusės: liepsna muša į suodi
nus katilėlius, ir į dešimtį minutę vanduo 
kunkulais verčiasi. Arbatžoles berdavome 
tiesiog į verdantį vandenį ir duodavome joms 
išvirti. Per tai arbatą turėdavome stiprią, 
beveik visai juodą, ir gerdavome tankiausiai 
be cukraus, kadangi mat vyriausybė, duoda
ma labai daug arbatžolių (kareiviai jąs dagi 
rūkydavo, kada nebūdavo tabako), duodavo 
labai maža cukraus. Arbatos gerdavome la
bai daug. Katilėlis, kurin tilpdavo septyni 
stiklai, būdavo paprasta vieno žmogaus por
cija.

Skaitytojui gali keista pasirodyti, kad 
aš teip plačiai pasakoju apie smulkmenas: 
Tečiaus kareivio gyvenimas karžygije yra 
teip sunkus, jame tiek skursnos ir kančių, o 
pryšakyje teip maža vilčių ant geresnio, jog 
ir šiokia-tokia arbata ar tam panaši mažiukė 
lepybė yra jau dideliu pasigėrėjimu ir 
džiaugsmu. Reikėjo matyti, su kokiais rim
tais ir pakakintais veidais, saulės nudegti, 
šiurkštus ir rustus kareiviai, jauni ir seni, 
— tiesa, senesnių per keturiasdešimt metų 
terp musų nebuvo, — tartum vaikai dėstė 
po katilėlių virkšteles ir virbelius, taisinėjo 
ugnį ir mokė kits-kitą:

— Tu, Liutik, kišk ją ten, prie krašto, 
prie krašto! Ot, teip!.... matai, matai.... 
kaip liepsnoja! Vanduo tuojau pradės kun
kuliuoti I

Arbata, retkarčiais šaltose, darganotose 
dienose degtinės stiklelis, pagalios tabako 
pypkutė — štai ir visas kareivio džiaugsmas, 
neskaitant, Muioma, visagydančio miego, kuo
met žmogui galima užmiršti ir tuos kūniškus 
kentėjimus ir,mintis apie tamsią, baisią atei
tį. Tarp visų tų gyvenimo saldybių tabakas 
lošė nepaskutiniausią rolę, sujudindamas ir 
palaikydamas nualsusius nervus. Kietai 
prikimšta pypkė apeidavo kokią dešimtį žmo
nių ir gryždavo vėl pas savininką, kurs da 
paskutinį sykį patraukęs iš jos, iškratydavo 
pelenus ir su svarbia mina kišdavos pypkę 
už aulo. Atmenu, kaip baisiai buvo man 
gaila savo pypkutės, kurią vienas mano sė
brų, paėmęs parūkyti, pametė, ir kaip jis 
patsai širdgėlavo ir vaikščiojo galvą nulei
dęs, tartum butų pametęs visą jam pavestą 
turtą....

Didžiojoj atokioj (perpietyje) silsėdavo- 
mės pusantros — dvi valandi. Po arbatos 
paprastai sumigdavo. 'Stokloj tyla. Tik 
prie vieliavos vaikščioja sargas į vieną galą 
ir į kitą, teipjau nemiega kaip-kuris iš ofi
cierių. Guli sau ant žemės, pasidėjęs dėklą 
po galva, ir nė tai miegi, nė tai budi; karšta 
saulė deginą veidą ir kaklą, musės zirzia ir 
kandžioja ir neduodą užmigti kaip priguli. 
Sapnai maišosi su tikrybe. Da teip nesenei 
gyvenai gyvenimu visiškai į šitą nepanašiu, 
jog tame pusiau besužiuingame snudulyje 
vis rodosi, kad ve tuojau-tuojau prabusi na- 
miej, paprastame savo kambaryje, ir išnyks 
visi tie Stepai, ta plika žemė su dagi šiais 
vietoje žolės, ta bemielaširdingai deginanti 
saulė ir sausas vėjas, tie tūkstančiai keistai 
pasirėdžiusių baltais, dulkėmis apneštais 
marškiniais žmonių, tie į rikes sustatyti šau
tuvai. Visa tas teip panašu į sunkų, baisų 
sapną....

— Kelkitė-ė-ės!.... — pražystai ir rū
sčiu, tvirtu balsu komanduoja musų mažiu
kas, barzdotas batalijono komanduotojas, 
majoras Čerųoglazov. Ir gulinti baltų mar
škinių tuntai pradeda krutėti. Stenėdami 
ir raivydamles, žmonės keliasi, kraujasi savo 
dėklus ir krapštas ant pečių ir stoja į eiles.

— Šautuvus imk!....
Renkamės kiekvienas savo šautuvą. Net 

iki šiądien įjgerahatmenu savo vintinę No. 
18,635, su kulbe,truputį tamsesne už kitų ir 
įbrėžtu ilgu briikšuiu. Da komanda —- ir 
batalijomis, * išsivesdamas, pasuka į kelią. 
Visųpirmiarfoia s*eda komanduotojo žirgą, 
bėra kumelį!Varvarą; jis išlenkia spraudą, 
mėto galvą k* trypia; majoras sėdasi ant jo 
tik kada iki pastarosios pavargsta, šeip jis 
visada eina batalijono pryšakyje paskui savo 
Varvarą kaip ir ‘paprastas pėstininkas-karei- 
vis. „Jis tuo parodo kareiviams, kad vytiau- 
sybė teipjau ,,rūpinasi”, ir užtatai kareiviai 
jį myli. Jis niekada nežudo; šalto kraujo, 
visada ramus, niekada nejuokauja ir nesišy
pso; keliasi visada anksčiau už kitus, vakare 
paskutiniausias eina gulti; su žmonėmis ap
akina kiemai, bet teisiai, nedaleisdamas peštis 
ir be suomonės rėkauti. Hako, kad jeigu ne 
majoras, tai Vencel da no teip išdarytų.

Šiądien karšta, bet ne teip labai, kaip 
vakar. Prie to męs j?: u ne plentu einame, 
tik šalia geležinkelio linijos siauru vieškeliu,

Fiodorov tyli ir, tik kartas nuo karto giliai 
atsidusta, gailiai žvalgydamasis savo gražio
mis, dabar nuo dulkių paraudonavusiomis 
akimis; dėdė Žitkov keikia ir rezonuoja:

* — Ana va, puola.... Da durklu už
gausi!. ... kad tave plynės!.... — rūsčiai 
rėkia jis, stumdamas nuo savęs parpuolusio 
kareivio durtuvą, bemaž nepataikiusio viršū
ne jam į akį. — Ponedie tu šventas, ir už 
ką tu iuus teip baudi?.... Kad ne tas bu
delis, imčiau, rodos, ir pats pulčiau.

* — Koks budelis, dėde? — paklausiau.
— Niemcev, štabo-kapitonas. Šiądien 

jis per prievaizdą; užpakaliu eina. Geriau 
jau vilktis, ba teip subukuos — kaip obuo
lį.... Sveikos vietos nepaliks!

Aš jau žinojau, kad kareiviai perdirbo 
pravardę ,,Vencel” į ,,Niemcev”. Buvo ir 
panašu, ir rusiška.

*Aš išėjau iš eilės. Plento pašaliu buvo 
truputį lengviau eiti: nebuvo tiek dulkių ir 
stumdymosi. Pašaliu ėjo daugelis: tą nelai
mingą dieną niekas nesirūpino užlaikymu 
tiesios eilės. Pamažėliu aš atsilikau nuo sa
vo rotos ir atsidūriau koliumnos užpakalyje.

Vencel, nusikankinęs, uždusęs, bet suju
dintas, pasivijo mane.

— Ką, Rnagu? — paklausė jis kimiu 
balsu. — Paėjėsiva pašaliu. Aš amžinai pa
vargau.

— Norite vandens?
Jis išgėrė keletą didelių gurkšnių iš ma

no bonkos.
— Ačiū. Truputį lengviau pasidarė. 

Na ir dienelė!
— Valandėlę mudu ėjova greta tylėda- 

mu.
— Beje, ar jus teip ir nepersikėlėte pas 

Ivanovą Platoničą? — paklausė jis.
— Ne, nepersikrausčiau.
— Paikybė. Dovanokite už atvirumą. 

Bet likitės sveiki; man reikia jau į koli u ru
nos užpakalį. Kažinkas perdaug jau tų silp
nų sutvėrimėlių pradėjo pulti.

Paėjęs keletą žingsnių, aš atsigryžau ir 
pamačiau, kad Vencel, pasilenkęs ant par
puolusio kareivio, trauko jį už peties.

— Kelkis, tu, rakali! Kelkis!
— Pažinti negalėjau savo apšviesto ben- 

dradraugio. Biaurųs keiksmai vertėsi iš jo 
lupų, kaip iš maišo. Kareivis gulėjo posli- 
kas ant žemės ir su beviltingu veido išreiški
mu žiurėjo į dūkstantį oficierių. Jo lupos 
kažiką šnabždėjo.

— Kelkis! Girdi?.... Kelkis tuojau! 
A! tu nenori? Taigi še tau! še tau.... še 
tau!.*...

Vencel nustvėrė savo kardą ir jo geleži
nėmis makštimis pradėjo tvatyti nelaimingą
jį per suvargintus, skaudamus nuo šautuvo 
Ir dėklo pečius. Aš nebeiškenčiau ir priė
jau prie jo.

— Piotr Nikolajevič!
— Kelkis!....
Ranka su kardu da sykį pakilo augštin 

ir taikėsi smogti. Aš spėjau tvirtai ją pa
griebti ir sulaikiau.

— Dėl Dievo! Piotr Nikolajevič, paliki
te jį’-

Jis atsisuko į mane savo įnirtimu degan
čiu veidu. Buvo baisus: akys išverstos, lu- 
pos iškraipytos, dreba. Smarkiu krustelėji
mu ištraukė savo ranką iš mano. Maniau, 
kad nž tokį savo pasidrąsini mą (nustverti už 
rankos oficierių, ištikro, buvo tai nelemta 
drąsybė) jis leisis ant manęs su visomis per
kūnijomis, vienok jis susilaikė.

— Klausykite, Ivanov, niekada daugiau 
to nedarykite! Jeigu mano vietoj butų bu
vęs koks-nors burbonas pavidale Bčurovo ar
ba Timofėjevo, būtumėte riestai iėėję su savo 
drąsumu. Jus turite atminti, kad esate pa
prastos eilės kareivis, ir kad už panašius da
lykus jus gali ant tų pėdų — sušaudyti!

— Vistiek. Aš negalėjau veizėti ir ne
užstoti.

— Pagerbiu labai jūsų jautrią širdelę, 
tik tegul ji nepasirodo su savo jautrumais 
ten, kur jai nereikia. Ar gi galima kitaip 
su tais.. .. (jo veidas išreiškė panieką, dagi 
daugiau, kokią tai neapkantą). Iš tų dešim
čių suvirtusių, lig bobų, rasi tik keletas žmo
nių bus tikrai pajiegų netekusių. Darau tą 
ne iš žiaurumo — pas manė jo nėra; bet rei
kia palaikyti ryšys, disciplina. Jeigu su 
jais butų galima susikalbėti, aš veikčiau vien 
žodžiu. Žodis jiems vistiek ką — niekas. 
Jie jaučia tik fizišką skausmą.

Nebeklausiau jo iki galo ir leidaus vy
tis savuosius, jau toli pirmyn nuėjusius. Pa
sivijau Fiodorovą ir Žitkovą, kada musų ba- 
talijoną išvedė iš plento į lauką ir sukoman
davo apsistoti.

— Ką ten teip tamista, Michailič, su 
Venceliu kalbėjei? — paklausė Fiodorov, ka
da aš, visiškai pailsęs, šalia jo padribau, vos 
spėjęs pastatyti šautuvą.

— Kalbėjo! — praniurnėjo Žitkov. — 
Begu teip kalba? Jis anam už rankos pa
griebė! Ei, pasisaugokite. Niemcevo, pone 
Ivanov, neveizėkite, kad jis mėgsta su tami
sta į kalbas įsileisti: pražūsite, kaip mane 
gyvą matote!

IV.
Vėlai vakare prisigriebėme lig Fokšanų, 

perėjome per visą neapšviestą, tylų ir dulkė
mis apneštą miestelį ir išėjome kažikur į lau
ką. Buvo visai tamsu, oeip-teip sustatė 
batalijonus, ir nuvargę žmonės užmigo, kaip 
negyvi. Beveik niekas nenorėjo valgyti pa
gamintų ,,pietų”. Kareivio valgis visada 
vadinasi ,,pietus”, ar butų tai anksti rytą ar 
vėlai vakare. Nuvargę raivėsi visą naktį. 

teip kad didesnė dalis einame žole. Dulkių 
nėsa. Augštai lekioja pilki debesėliai; kar
tais ima ir nupuola vienas-kitas didelis lie
taus lašas. Męs dairomės į dangų, atkišam 
ranką ir žiūrime, ar nelyja. Net ir vaka
rykščiai pavargėliai pradėjo atsigauti: eiti 
pasiliko jau netoliausia, viso kokia dešimtis 
varstų, o ten pasislsis, pageidautas, ilgema- 
sis pasilsis, kuris tęsis ne vieną kokią trumpą 
naktelę, bet naktį, visą dieną ir da naktį. 
Palinksmėjus žmonėms norisi dainuoti. Tarp 
dainininkų skamba augštas Fiodorovo bal
sas. Girdėtis garsioji:

,,Bylo dielo pod Poltavoj......”
Padainavęs toliaus žodžius: „Kaip štai 

viena pikta kulka caro skrybliun įstrigo”, 
jis pradeda paiką, nepadorią, bet žinomiau
sią visiems kareiviams dainelę apie tai, kaip 
kokia ten Ližė, nuėjus į girią, rado juodą 
vabalą ir kas paskui iš to išėjo. Paskui vėl 
istoriška daina apie Petrą, kaip jį senatan 
šaukia; ir, pagalios, pačių musų pulko kar
eivių sudėta daina:

„Kaip pribuvo caras, viešpats Aleksandra^ 
Jus, vaikinai nemiegokit, garbę carui atiduokit. 
Caras musų pulką gyrč, kad męs esam šaunus

< -“*• (vyrai....

Bataliono vadas, ponas Černoglazov, 
Jis nesnaudė, nemiegojo, batalioną muštravoio, 
Ir ant arklio sėdėjo, žipot nieko nenorėjo.... ”

Ir teip toliaus, eilių į penkiasdešimt.
— Fiodorov! — atsiliepiau sykį į jį: — 

kam jus pliauškiate tuos niekus apie Ližę? 
— Aš įvardijau da keletą dainų, biaurių ir 
ciniškų teip toli, kad patsai jų cinizmas žudė 
visokį ženklinimą ir apsireiškė pavidale visi
škai beprasmingi garsų. ,

— Žmogus teip papranti, Vladimir Mi- 
cbailič. Antra sukus, argi tą gali pavadin
ti dainavimu? Tas dainavimas panašus la
biau į riksmą, kad praminkštinti krutinę. 
Na, ir eiti linksmiau.

Dainininkai pailsta, pradeda griežti mu
zika. Nuomačiai ir garsiai skambant tan
kiausiai linksmam maršui, eiti daug len
gviau. Visi, net labiausiai pailsę, išsitiesia, 
smagiai žengia koja į koją, išsilygina ei
lėse. Pažinti negali batalijono. Pamenu, 
sykį muzikai be paliovos griežiant, męs į va
landą praėjome daugiau nei šešis varstus, 
nepatėmydami nuovargio; bet kada nusikan- 
kinę muzikantai paliovė griežę, muzikos iš
šauktas sujudimas pranyko, ir aš pasijutau, 
kad toliau jau neišlaikysiu ir pulsiu; ir išti
kro bučiau kritęs, jei nebūtų kaip tik į tą 
laiką sukomanduota atokia pasilsiui.

Apie penkiatą varstų toliau pasitaikė 
mums ant kelio kliūtis. Ėjome mat kokio 
tai upelio kloniu; vienoje pusėj riogsojo kaL 
nai, kitoje — siauras ir gana augštas gelb- 
žinkelio supiląs. Nesenei buvusiejie čia di
deli lietus užtvindė slęnį, teip kad mums ant 
kelio pasidarė didelė, gal apie dvidešimt 
sieksnių plati bala. Geležinkelio supiląs 
kyšojo iš jos savo paviršiu, kaip kokia siau
ra juosta, ir mums prisiėjo juo persigriebti. 
Geležinkelio sargas praleido vieną batalijo- 
ną, kurs laimingai perėjo į kitą balos pusę; 
tečiaus tuojau apreiškė mums, kad už pen
kių minutų eisiąs traukinys ir kad todėl 
mums reikią palaukti. Sustojome, ir vos 
tik sustatėme šautuvus, kaip štai nuo kelio 
užsukos pasirodė pažystamas brigados gene
rolo vežimas.

Musų brigados generolas buvo šaunus 
vyras. Tokios gerklės, kaip jo, man nieka
da nepasitaikė girdėti nė ant operos scenų, 
nė archiėrėjų choruose. Garsai jo basinio 
balso skambėjo ore, kaip trobos garsas. Jo 
stambi, nutukusi pastovą su raudona, stora 
galva, pražilusiais milžiniškais, vėjo kedena
mais, bakenbardais, su juodais, dideliais, 
antakiais viršuj mažiukių, blizgančių, lig ža
rijos, akių, buvo ypač įkvėpinga, kuomet 
jis, sėdėdama ant arklio, komandavo briga
da. Sykį Chodiuo lauke, Maskvoj, laike 
kokių ten kariškų lavinimųsi, jis pasirodė 
teip karingu ir narsiu, jog vienas iš vėpsan
čios čia-jau minios, senas miestelėnas, apim
tas didžiausiu pasigėrėjimu ir nuosteba, su
šuko*.

— Tai smarkuolius! Mums tokių ir 
reikia!

Nuo to laiko jis ir gavo ant visados 
„smarkuoliaus” pravardę.

Jis svajojo apie didelius kariauninko 
darbus. Keletas tomų iš karių istorijos ly
dėjo jį visame karžygyje. Mylimiausiu jo 
pasišnekėjimu su oficieriais buvo kritika Na
poleono kampanijų. Apie visą tą aš, žino
ma, žinojau tik iš kitų pasakojimų, kadangi 
patsai matydavau generolą labai retai; tan
kiausiai jis pasivydavo ir pralenkdavo mus 
pereities pusiaukelyje, sėdėdamas savo dai
liame vežime, pakinkytame trejatu gerų ar
klių; pribuvęs į nakvynės vietą, pasirinkda
vo sau kvatierą, kurioj pasilikdavo iki vėly
vam rytui, o vidurdienyj vėl mus pralenkda
vo;' pralekiant jam pro šalį, kareiviai visada 
atkreipdavo savo atydą ant laipsnio jo veidų 
Įraudimo ir didesnio ar mažesnio balso gi
mimo, kokiu jis užkriokdavo mums:

— Zdorovo, starobielcy!
—r Zdravija želajem, vąše prevoschodM- 

8tvo! — atsakydavo kareiviai, ir prie to pri
durdavo! /

— Atsipagirioti važiuoja smarkuolius!
Ir generolas važiuodavo sau toliau, kar

tais be niekam nieko, o kartais paleidęs vi
sus perkūnus ant galvos kokio-nors rotos ko
manduotojo.

Pamatęs sustojusį batalijoną, generolas 
atpleškėjo pas mus ir iššoko iš vežimo teip 
greitai, kiek tik daleido jam jojo storumas. 
Majoras greitai prie jo pribėgo.

(Toliaus bus.)

Akis už akj, dantys už 
dantį!

Elzė. Bet matut....
J e d v y g a (dar grei

čiaus). Pasiklausk tėvo.
Elzė (nenoromis nusisu

ka eiti, pati sau), t Kamgi 
manę ji teip nori išsiųsti?

D a i r o n a s (įkiša iš kai- 
rės^alvą, nematydamas Mer
kelio). Ant vieno žodžio, pa- 
tut.

J e d v y g a (juokingoje 
abejonėje ir sujudinta, bėga į 
kairę). Aš juk ant visko 
pristoju! fe

L e i b a (tarpduryje^ragi
na). Kaip brangu  ̂veršiai, 
Daironienė?

J e d v y g a (puolasi prie 
tarpdurio). Aš juk su visu 
kuomi sutinku! ,

Elzė (bėga po dešinei du
ryse, slapta). Ką jis tau sa
kė, matut?

J e d v jųg a (bėga prie 
Elzės). Aš juk su visu kuo
mi sutinku!

Merkelis (stovi ant 
vidurio priešakyje). O pre
kė, mamute? ' ' ' ,

J ed v y ga(bėga prie Mer
kelio vieai nebesižinodama). 
Aš — as juk ant vieko pri
stojo!

D a i r o n a s (po kairei 
duryse, nebekantrus). Pa- 
tut, kurgi tu pasilikai?

J e d v y g a (nežino ką 
daryti,paskui pagriebusi Elzę 
už rankos, bėga į kairę). El- 
zut, ei va mudvi!

Merkelis. Elzut!
Elzė (atsivalninusi, atsi

gręžia). O ką Merkelį!
J e d v y g a (po karei du

ryse). Elzut!
Daironas (po kairei 

duryse). Patut! (Įtraukia 
gilei atsidususią Jedvygą,Lei- 
ba teipgi pragaišta).

10 VYKSNIS.
Enzė ir Merkelis (stovi prieš 

kits kitą).
Merkelis (palengva ir 

ragįntinai). Taigi — ar my
lėtum žydą? (valanda potam 
balsiai nusijuokia Elzė).

Elzė. Daugiaus nieko? 
Tai biauru! Žydą mylėti! 
Hahaha! Ir tiktai ką man 
teip buvo gerai ant širdies, 
lyg kad aniuolas lėktų per 
grinčią — hahalįa! O prieg- 
tam buvo tik žydas!

Merkelis. Palik juo
kus ant šalies, Elzė. Lahąifc 
labai daug priguli nuo atsa
kymo ant šito klausymo. 
(Rustus). Ar mylėtum žy
dą?

Elzė (rusti). Nagi! Tat 
nėra galimas daiktas!

Merkelis. Kodėl ne
galimas?

Elzė. Nes — nes —
e r k e 1 i s (akyvas). 

Nm —?
Elzė (savo koktumą iš

reikšdama vien nusijuoki
mu). Nu dėlto, kad nėra ga
lima.

Merkelis. Logika mo
teriška !

Elzė (įartinta). Kamgi 
dar manęs klausti apie tai, 
nors aš pasisakiau esanti an
tisemite.

Merkelis. Ar tai iš 
tikro?

Elzė (lipšniai). Tik ne
valia to sakyti motinai. Tė
vas ir motina tame dalyke 
yra visiškai apakę. Tai dėl
to ir jie visiškai neišeina į 
svietą, bet ir pirma kaip aš—

Merkelis (nulindęs). 
Ak, Elzut, geriaus kad ta 
nebūtum patekus į svietą. ’

Elzė. Ką?
Merkelis. Į tą didį, 

piktą svietą, kur širdis susi- 
kietina ir atviras protas apsi- 
temdina prietarais.

Elzė.' Bet kaip Tamista, 
Merkelį, gali teip šnekėti, 
teip liūdnai šnekėti, lyg ir 
aš bučiau pražuvėlė. Juk aš 
neesu kraugėre antisemite.

Merkelis. Labai ma
loninga! .
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EI z e. Juk aš nestoja išsitarimu, o to aš iŠ tikro ne- 
teip labai prieš tuos žmones, norėčiau. Juk tuojau kožnų 
Dėl manęs tegul jie prekiau
ja ir apgaudinėja kaip kad 
šitas Leiba —

— Merkelis. Leiba,. 
gyvuolių prekėjas Leiba? — 
Bet tai yra —

Elzė. Argi apgavikas! 
Nugi teip, apgavystė yra jų 
amatu. Tegul jie toliaus sau 
prekiauja. Užpelnyti ir pre
kiauti yra jų gyvastiniu gai
valu, bet kad jiems pavelyja 
būti sudžiomis ir advokatais, 
plaukai man šiaušiasi.

Merkelis. Ir dėlko?
Elzė (svarbiai). Kaipgi 

žydas gali priimti prisiegų 
nuo krikščionies?

Merkelis. Kų prisie- 
ga, patikriftoja teisybės, pri
guli prie religijos?

Elzė. Tame aš nesiduo
siu perkalbėti! Talmude sto
vi parašyta: yra pavelyta ap
gauti krikščionį.

Merkelis. Ar 
sta skaitei talmudų?

EI z ė. Ne — bet....
Merkelis. Tegul ten 

ir teip butų! Ar religija pa
daro žmogų geru ar piktu, ar 
bene musų sietą, musų žmo
giška vertybė, spiria mus 
daryti dorai? Prie kokiogi 
tikėjimo, Elzut, priklausė 
Adomas ir Jieva.

Elzė (arzaliuodama).Jie
va? Ogi prie katalikiško?

M er k e 1 i s (rūsčiai). Ak, 
Elzut, jei nuo tikėjimo pri
gulėtų pobūdis ir širdis, tada 
berods visi krikščionys butų 
tikrais aniuolais. Nes jų ti
kėjimas yra tikėjimas meilės, 
gražiausios meilės artimo, 
kuri yra visgi musų aš, o 
pilna įlaidumo silpnybės 
kitų; pilna mielaširdingos 
pagailos kentėjimo artimo, 
tiešyjanti ir gelbinti, kur 
ašaros plusta, niekados ne
nuilstanti daryti darbus mei
lės — vienok — ar tokie yra 
visi krikščionys, Elzut!

E 1 z ė. Tamista— Tami
sta teip navatnas, teip....

iš gymio pažinsi, ar jis yra 
žydas ar ne; nors jis butų ir 
mokintas, vienoj valandoje 
tai gali pastebėti. Aš nė ne
žinojau, kad jis yra toks fi- 
liosemitas! Ar gal jį mano 
tėvai tokiu padarė? Ar gal 
jis manų mažiaus myli? (Žiu
ri užsimislyjusi į žemų). Ak, 
kad aš bent tėvui sykį įkal
bėčiau, ir pelenus reikia iš
kratyti į pelenukų! Teip ne
dailu, kur eini ir randi — 
(šluosto pelenus su sparnu- 
ku, užsimislyjusi). Jis toks 
rustus išsižiurėjo; aš gi norė
čiau žinoti, kų....

Tami-

11 VYKSNIS.
Tie patys ir Dainoras.

• D aironas (iš kairės, 
labai greitai). Tai labai ge
rai, Merkelį, kad čia ėsi! Da
bar turiu padaryti kontraktų 
su Leiba.

Elzė. Ar jau pardavei 
jaučius?

D a i r o n a s. X)ar mes 
nesutikome, bet pardaviau 
jau avinus. Pagelbėk man 
Tamista, nes su tais valkato
mis reikia apsižiūrėti, idant 
neskeltų į ausį.

Elzė. Ar aš nesakiau?
Merkelis. Labai mie

lai, ir aš turiu reikalų.
Dainoras (su Merke

liu eidami į kairę). Dailu, 
visai dailu! Akis už akį, 
dantis už dantį, arba meilė 
yra meilės verta! (Abudu iš
eina).

Nė

12 VYKSNIS.
Elzš ir Leiba.

Leiba (įkišagalvų).Kaip 
brangus veršiai?

Elzė (klūpėdama ant Ge
nies, išsigąstą). Štai jis ir 
vėl! 'O, ir tie žmonės nors 
nebūtų: teip landus! (pati 
sau). Aš pamėginsiu su juo- 
mi meilei apsieiti. (Balsiai). 
Prašau sėstiesi,aš tik pelenus 
sušluostysių (iš visur pelenus 
subraukia į krūvų, priegtain 
į savę šneka). „Meilė pilna 
įlandumo silpnybės kitų, 
niekados nenuilstanti daryti 
darbus meilės”.

Leiba (džiugus, pats 
sau). Mergelė bene kokių 
meilės dainų atkalba. Daili 
mergina. (Balsiai ir labai 
meilei). Nu—kaip brangus 
veršiai — ar jie dar neatpi
go?

Elzė (šluodama). Bet
gi, Leiba, dėlko jaučius vis 
ir vis. vadini veršiais? Ar 
mislyji, ir jie tuomi mažes
niais pasidarys?

Leiba (gudriai). Na, o 
rasi. Juk teip netik jaut 
galima sukvailinti, bet ir ga
na. gerus žmonės, jeigu jiems 
kokį tuzinų sykių su tam tik
ru aiškumu baderiuosi galvų. 
Jie ant galo įtiki, nore tai” 
butų netikėtinas daiktas. 
Teip kaip aš, kad aš žydas, o 
teip kaip tu (linksmus), kad 
tu graži mergina.

Elzė (pašokdama). Kų?
Leiba. Nieko neimk 

už blogų! Aš — teip mislyju. 
Pasiklausk pono ar jo pačios, 
nes čia bene tik pati ponu.

Elzė (pati sau). Jis turi 
mažumytį galvoje — tai be
rods ue paprasta klaudė žy
dams.

Leiba (pats sau). Pra
keiktai graži mergina ir ran
kutės lyg'kokios panaitės.

Elzė (pati sau). Jis 
savimi kalba — iš tikro, 
įsitraukęs yra — kad aš 
nuo jo atsikratyčiau, 
busiu mandagi, kad jislie- 
vėpsėtų kokį biaurų žodį 
(baugi ir meili). Prašau,eik 
sėstiesi.

Leiba (pats sau)- Kaip
gi ji yra meilinga— juk kož- 
na mergina veidmainiauja. 
(Balsiai). Kaip tu čia seniai 
ėsi tarnystoje?

Elzė (nesuprasdama). Kų 
sakai man?

Leiba. Man nepasitai
kė tavų pirma čia matyti, tu
ri būti tu Čia nesenei tarnau
ji!

Elzė (sau). Jis manę lai
ko už slūginę!

Leiba (lipšniai).. Sa
kyk gi, ar tavo ponas visai 
neberuko cigarų? Jis neblo
gus kitų kart turėdavo.

Elzė (kruptel ėjusi išme
ta sparu ūkų, pasilenkia). Sa
kyk tiktai, kiek markių nori 
duoti, bet teip ilgai neside
rink.

Leiba (prieina prie El
zės, džiugus, gudraudamas). 
Pasakyk tiktai, kiek bučkių 
nori duoti, bet ilgai neside
rink.

Elzė (išsigandusi, atšok-

si širdingai. (Toj valandoj 
iš užpakalio Leibai įeina Mer
kelis).

14 VYKSNIS.
Tie patys ir Merkelis.

Elzė (puolasi rankosna 
Merkelio, jieškodama pagel
bės, nesusiveldydama). Tas 
— tas manę norėjo pabučiuo
ti!

Leiba (greitai išsprun
ka per tarpų): Ach, vei, 
chower, bim bam bum, bus 
man žydam po visam.

Merkelis (tiešyda- 
roas). Apsiramink, mergy
tė, jis jau išėjo — koks smal- 
stunas....

Elzė (raudodama). O— 
tai yra koronė už mano išdi
dumų! Aš — aš — tai bai
su....

Merkelis (spaudžia ir 
bučiuoja rankų, Elzę tiešyda- 
mas). Mano mieloji Elzut!

Elzė (duoda jam rankų). 
Ak, aš teip, teip labai nelai
minga, jis — žydas— norėjo 
manę pabučiuoti!
-Merkelis (paleidžia 

Elzę ir atsitraukia). Aš už
miršau — atleisk man, Elzut, 
nuo lytaus bėgdamas palin
dau po lataku; Leiba yra 
pusžydis, nes jo motina bu
vo krikščione, ir jis niekuo
met nepasiliks žydu, o aš, aš 
esmi semitas ir juomi amžinai 
pasiliksiu!

(Toliau bus).

su 
jis 
tik 
Aš

12 VYKSNIS. • 
Elzč.

Koks jis navatnas!
maž nebetoks širdingas kaip
kitais kartais — man ant šir
dies visai baugu pasidarė. 
Ak, kų ten širdis! To dar 
truktų. Čia skilvis kaltas. 
2inia — aš d ir nepusryčia- 
vau, ir todėl, žinoma,man vi
sai koktu dvasioje.(Ima saus- 
pyragį ir ėdriai imasi valgy
ti, bet veikiai apsistoja). 
Lyg kad aš bučiau žmogėdė! 
Dievuliau, čia nėra teip blo
gai mislyjama — nesiduoda 
tas sauspyragis nuryti (ge
ria vandenį). Teip, esame 
papratę su neapykanta šne
kėti apie žydus, juog kitaip 
ir negalime apie juos kalbėti. 
O iš tiesų gal jie ne perdaug 
yra blogesni už mus pačius— 
(valgo mekaniškai). Gerai, 
ir męs nesidraugaujame nė 
su vienu žydu. Aš vis bijo- 
čiausi jį užgauti neatsargiu srai, kožna merga turi duotie-

Leiba. Kogi teip bijai, 
mažytė; pabučiuoti garbin-

Atsakymas Vyturiukui.
„Lietuvos”, nr. 81, patilpo 

k ores j indėnei j a Vyturiuko 
Iš Didžiosios Britanijos, ku
rioje ra še jas, rodosi, troško 
daug kų papasakoti, bet,kiek 
mano sumanymas gali apim
tu nieko aiškaus neparodys, 
pasistengė apjuodint nepa
tinkamas jam ypatas, o ka
dangi tarpe tųjų ir aš esmi 
įkištas, todėl ir ryžaus šį-tų 
atsakyti, nors iš tie>ų, toje 
korespondencija nėra verta 
atsakymo.

Kiekvienas lietuviškų laik
raščių skaitytojas galėjo pa- 
tėmyti, jog laikraščiai nekar
tų meldė su ypatiškais reika
lais nevargint laikraščių, tų 
būt galėjus patėmyti ir Vy
turiukas, jei jis butų geriau 
tėmijųs. - Ir štai, Vyturiu
kas, užpykęs ant kai-kurių 
ypatų už visai privatiškus 
reikalus, užsimanė parašyti į 
„ Lietuvų” visai nebūtų daly- 
kų.

Aš tik bent kelis faktus 
noriu čia privesti, nurodyda
mas vertę Vyturiuko rašte
lio, nes grynai nupiešti visų 
korespondencijos vertę, pri
sieitų sutepti keletu „Lietu
vos” skilčių^ščiu turiniu.

Iš kur gi Vyturiukas sė
mė žinių, buk raidžių rinkėjas 
J. Gegužis buvo „Laiko” rė
dytoju, po pasitraukimo 
Audros iš redakcijos? Be 
abejonės galėjo tai spėti, bet 
paremiančių tų faktų argu
mentų neturi, sužinoti to ne
galėjo, nes J. Gegužis niekur 
ir niekados kaipo redakto
rius nesigarsino, iš tiesų pa
sakius, ir prieš tiesdarystę 
man, kaipo redaktoriui, nie
kados nebūtų reikėję atsiliep
ei, nes atsakomybę nž laikraš
tį nešė V. K.

Iš kur Vyturiukas girdė
jo* Jog paėmus „Laikų” J. 
Gegužiui į savo rankas, skai
čius „Laiko” skaitytojų nu- 
molė ir todėl tufSjo „Lai
tas mirti (čia tai vis mažmo- . 

žiai mažai visuomenę apei- ( 
nanti. Rd.).

Kadangi tas dalykas Vy- ( 
Uuriukų interesuoja, kiek 
„Laikas” turėjo skaitytojų, ( 
nad be jokios gėdos galiu 
Tamistai paduoti tikriausios , 
skaitlines, paimdamas skaičių ' 
iš prenumeratorių surašo.

Iki nr. 18, 1905 m. skait
ine „Laiko” prenumeratorių 

siekė 148: čia 85 egz. siuntė- ]

si į redakcijas t (j/žirių laik
raščių, 15 e£z. nBiuntinėjosi 
dovanai pavįnicgns ypatoms, 
apart to, agentai; i parduoda
vo kiek vieno'nr. £5—35 egz. 
Bet ir iš, pari(inėtiį prenume
ratorių už 4jprewumeratų ne 
visi apmokėjo, nors patys 
laikraštį buvo užsirašę.

Audrai pasitraukus su 18 
nr. nuo redhgavlmo, skait
lius skaitytojų pasiliko tas 
pats. O 1906 m. su nr. 8 
„Laiko” apsimokėjusių skai
tytojų skaitlius,sulyg prenu
meratorių knygos, yra 147. 
Į dešimts Šviesos draugystės 
kuopų Išsiųsdavo 47 egz. 
(kuopos gaudavo,;Laikų” ant 
metų už 6 šil.r t. y. už suma
žintų kainų). Bet pas agen
tus parsiduodavo kame kur 
daugiau negu ypatingai pra
džioj 1905 m.

Matomai 4rnd „Laikas” 
mirė ne dėl sumažėjimo skai
tytojų, kaip Vyturiukas 
tvirtina, bet čia buvo visai 
kita priežastis. O jeigu tų 
priežastį nori te singiau su
žinoti, dėl kurios „Laikas” 
mirė, tad reikia perskaityt 
„Laiko” nr. 8 1906 m.

Kųgi garbingas Vyturiu
kas mano tardamas tuos žo
džius: „Bet „Varpo” kom
panija, pamačiusi, kad „Lai
kas” neskamba apie jų ir 
jos ta vorų krautuvėse, ir kad 
redaktorius besirūpinus tik 
apie žmonių gerovę — atsta
tė Audrų. Kiek aš žinau, tai 
to atstatymo buvo kitokios 
priežastys ir kiek teko girdė
ti, tai „Varpo”. kompanija 
neatstatė, bet Audra pats 
pasitraukė. Apfe aukas, at
virai galiu * pasakyti, kad 
Vyturiuke J>adafė nė šiokį, 
nė tokį mišįuį. Vigo kores
pondencijoj negalima supra
sti, ko VyturiukA nori, bet 
kų norėjo pasakoti apie au
kas, tai negaliu atspėti ir to*1 
del ne nespėju,‘jjįs spėjimas 
tai nesmagus apatreiškimas. 
Jeigu Vyturiukas norėjo kal
bėti kada aukos žymiai pra
dėjo plaukti, tai galėjo ma
tyt tų „Laike”.

Žinau, kad susitvėrė D. 
B. R. Komitetas, jis su
ėmė aukas ir persiuntė į Lie
tu vų, o pirm susi tvėrimo ko
miteto, aukas iš Škotijos bu
vo,matomai, kvituojamos „D. 
Balse.”. .

Kiek aš matau, tai Vytu
riukas nieko daugiau neno
rėjo savo korespondencija at
siekti, kaip tik vien išlieti 
savo tulžį ant J. G. ir kai- 
kurių, o gal visų „Varpo” 
draugijos sąnarių.

Tame ypatingai aš norė
čiau perspėti Vyturiukų. 
Turėdamas piktumų ant ko
kio nors „Varpo” kompanijos 
sųnario, jis kalba visos kom
panijos vardu, 
peiktinu. Kiek 
„Varpo” komp., 
guli žmonės labai 
žiūrų ir nuomonių. O Jeigu 
jų nuomonės nevienodos, 
tad ir darbai nevienodi,' o 
kalbant visos kompanijos 
vardu, užgauna visus.

Negaliu .nepaminėti nė at
sibuvusio mĮIlngo gegužio 27 
d. salėje Massonic', Burnban- 
k’e.

Kaip Vyturiukas nesidro
vėjo tų dalyku teijį) iškreipti, 
nesuprantu.1.

Jis rašo, bak pagarsinimai 
buvo nusiųsti žįauzdinti į 
lietuviškų sįįįust^vę. Tame 
tikrų tiesų pasakė.- Bet kaip 
tie apgarsinr&ai * buvo para
šyti? Juos Juk- jįs^pats rašė ir 
tik B- atsiuntė su tais apgar
sinimais į spaustuvę. Aš pats 
parašiau B., kad’ man nuro
dytų tik susirinkimo tikslų 
ir duotų parašus susirinkimo 
sušauktojų.o aš atspausdinsiu 
pagarsinimus priderančiai. 
O ant to ir buvom sutikę. 
Bet gegužio 25 d. gavau 
„Varpo” draugijos darbinin
ko P. laiškų, rašytų B.f kad

Tas yra 
aš pažįstu 
tai ten pri- 
Įvairių pa-

apgarsinimų nespauzdint ir 
jokio mitingo nebus. O ge
gužio 26 d. per tų patį, apiu- 
Tėjau sekančio turiniu pakylė
ti mus:

„Ant 27 Dienas Mojaus, 2 
Adina Po Pieit. Masonik 
Hali, Burnbank, Flariagen. 
Ne Atbutinai Proszam Sus— 
irinkt Aut Lobo j Swarbaus 
Dalika. Ale yajgu kiekio. 
Jpata bus prieszinga tom 
Rajkaluj koj bus proszalika.

B urban k ietis.
O Vyturiukas, geriausiai 

žinodamas tų dalykų, nesigė
di apversti viekų kojoms 
augštyn. Teip negražu. 
„Varpo” draugija tik vien 
„Laikų” spauzdino kun. Ču- 
berkiui, o sulyg kitų darbų 
tai kun. Čuberkis neturėjo 
jokio su spaustuve reikalo ir 
Vyturiukas pilnai būt galė
jęs spauzdiuti daiktus ir ant 
paties kunigo, ir tai būt 
spaustuvė Fpauzdinus, kiek 
aš tai galiu tvirtinti. Tik 
pačiam laikraštyj nebuvo ga
lima nieko parašyti, nes tai 
buvo laikraštis kunigo. Bet 
niekad negalimi to sumaišy
ti su reikalais pačios spau
stuves.

Teisybė, kad aš per tų su
sirinkimų tapau Vyturiuko 
priešu, tai faktas. Bet sųži- 
niškai svarstant, ar aš Vytu
riukui kų užkenkiau? Kas 
gi butų atsitikę iš to susirin
kimo, jeigu aš nebūčiau ap- 
ramdęs publikų? Juk jau 
buvo girdima lietuviškų išsi- 
tarimų užtektinai. O ka
dangi Vyturiukas savo kal
boj buvo paminėjęs apie 
„Pašelpinę Dr-tę”, tad pra
dėjus man plačiau aiškinti 
vertę tokios Dr-tės, publika 
aprimo, o galų gale tapo 
įkurta tokia draugystė, prie 1 
kurios juk tų pačių dienų pri
sirašė 20 sųnarių ir tapo ap-

I dirbta reikalingiausioj! dalis 
įstatymų _. (Bet kiek teko 
girdėti vėliau, draugystės sų- 
nariai negalėjo susiprasti 
terp savęs ir apsimokėję pa
darytus draugystės vardu iš- 
kaščius, likuJų turtų dalį 
pragėrė ir draugystė' pakri
ko). O jeigu Vyturiukui, 
draugystės reikalai būt rūpė
ję, tad pradėjus kalbėti apie 
draugystės reikalus, nebūtų 
išsprukęs per duris, bet butų 
pats prisirašęs. Aš juk Vy
turiukui akyse pasakiau, 
kad negražu tokius paskalus 
leisti, kad apie mane pilni 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai, kaip jis pasakojo ke
liems Burnbauk’e žmonėms. 
O šiųdien da atkartoju: „Dėl 
ypatiškųpiktumų.labai nege
rai yra naudotis laikraščiu.” 
Aš apie V. ir jo draugų 
pasielgimus niekad nerašiau 
ir nerašysiu į laikraštį. Bet 
jeigu Vyturiukas, ir toliau 
tokiais tuščiais reikalais 
trauks į ginčus, tad priver
stas busiu vienų kart ant vi
sados parodyt kas kuom yra.

Yra užtektinai reikalų apie 
kuriuos Vyturiukas galėtų 
parašyti, bet to nedaro. Vie- 
nog apšmeižti ypatas, tad 
nors mažai gali plunksnų su
valdyti, bet laiko už šventų 
ir garbingų darbų.

Ne, ne, su tuom mažai gar
bės užsipelnys, gal galės pa
sigirt tarpe vien savo sėbrų, 
bet ir tie, perkratę visų rei
kalų, pasakys į akis, jog Vy
turiukas skelbia neteisingai.

J. G—žis.

ISZ VISUR
| Holą nd i joj, mieste Haa- 

goj prasidėjo kongresas 
daktarų kovojančių specija- 
liškai su džiova, besirūpinan
čių jeigu neapie jos išnaikini
mų, tai bent apie sumažini
mų. Prancūzijos užrubeži- 
nių dalykų ministeris Bour- 
geois likosi išrinktas preziden 
tu terptautiškos džiovos prie
šų draugystės.

’L*'

| Seniai mieste Muenche- 
ne, Bavarijoj, dėl pakėlimo 
alaus prekių, be mažo ne už
gimė revoliucija. Tas pats 
atsitiko Vokietijoj dabar. 
Mat randas uždėjo naujus 
mokesčius ant alaus leidėjų. 
Tie bandė pakelti alaus pre
kes, bet žmonės pasipriešino, 
atsisakė už alų brangiau mo
kėti ir kaip rodosi, alaus lei
dėjai turės nusilenkti. Koel- 
no alaus leidėjai, nuramini
mui žmonių, jau apreiškė,jog 
alaus prekių jie ue pakels; 
tų turės daryti teipgi leidėjai 
kitų miestu.

| Pietinėj Amerikoj, mie- 
stė Santa Auna (republikoj- 
Argentinoj), ant reikalavi
mo maskoliško konsuliaus li
kosi suareštuotas finlandie- 
tis Erik Waldemar Fortsom. 
Konsuline jį apskundžia,buk 
jis, būdamas kasieriu vienos 
firmos, paslFavino 3 milijo
nus doliarių firmos pinigų. 
Gal vienok būt, kad tai yra 
koks politiškasis nusidėjėlis, 
kurį maskoliškas randas nori 
gauti į savo rankas, todėl iš- 
mislijo istorijų apie pavogi
mų pinigų.

| Paryžiaus klinikose dak* 
arai, prie gydymo džiova 
sergančių, pradėjo vartoti 
suiyg Bebriiigo metodos iš
valytų pienų, kuris ne tik tu
ri saugoti nuo užsikrėtimo 
džiova, bet teipgi pradžioj 
gydo jau užsikrėtusius. Pa
matysime, kokids vaisius iš
duos tas naujas būdas gydy
mo džiovos.

| Sebast o poliuj, nuo kariš
ko torpedinio laivo likosi pa
vogtos 3 kanuolės. Randas 
spėja, kad jas pavogė revo- 
liucijonieriai. Viršininkas 
Juodųjų jūrių laivynės, ad
mirolas Skridlov, neužsi- 
tiki kariškų * laivų " juri
ninkams, bijosi jų sukilimo, 
todėl jis atšaukė net pareng
tus jau laivynės manevrus.

| Šiaurinėj Italijoj dega 
girios aplinkinėse Garda eže
ro. Daug tarpgiriuose esan
čių farmų išdegė. Ugnis ar
tinasi jau prie Austrijos ru- 
bežių. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito jau milijo
nais, o ugnis dar neužgesinta 
ir platinasi vis toliau.

| Caras išleido naujų pri* 
sakymų padidinti bausmes už 
platinimų revoliucijonieriš- 
kos dvasios terp kareivių: 
už tokį darbų caras paskiria

NAUJI RAŠTAI.
Antanuk a s. Apysa

ka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 
Antra laida. Shenandoah, 
Pa. 1906 m. 40 pusi.

Apie vertę šitos novelaitės 
buvo rašyta pasirodžius pir
mai jos laidai. B. Prus 
(Glovvacki) vienas iš geriau
sių šios dienos lenkiškų raš
tininkų, novelių ir didelių 
apysakų jis parašė daug savo 
amžyj. Ne bloga ir šita jo 
nevelaitė. Lietuviškas verti
mas teipgi ne blogas.

APGARSINIMAI.
Pamokinantis atsitikimas.

’ Ponas Jonas Nocbta, 100— 
1 gatvė, Charleroi, Pa., pra
šė mus apgarsinti pamoki
nantį atsitikimų *iš jo paties 
patyrimo. ,,Aš esi u 54 me
tų amžiaus ir turiu užlaikyti 
savo šeimynų, dirbdamas 
sunkų rankų darbų. Per de
vynias savaites aš kentėjau 
didelius skausmus pilve ir 
viduriuose ir negalėjau nė 
dirbti, nė vaikščioti, nė mie
goti. Jokis vaistas nedavė 
man palengvinimo. Gerašir
džiai kaimynai rodijo man 
pamėginti Trinerio Ameriko
niškų Eliksyrų Karčiojo Vy
no ir aš turiu pasakyti, kad 
dviejų boitkų užteko mane 
išgydyti. Mano geras vai- 
gumas atsitaisė, viduriai 
pradėjo veikti ir aš jaučiuosi 
stiprum galiu pradėti darbų. 
Šitas atsitikimas yra pamo
kinančiu, kadangi ponas 
Nocbta galėjo išvengti visų 
savo kančių vartodamas Tri- --- 
nerio Amerikoniškų Eliksyrų 
Karčiojo Vyno su pasirody
mu pirmų apsireiškimų.Žmo
nės išbąlu ar išgeltų, silpni, 
sušniūru, pikti, neturinti 
valgumo ar sveiko miego, 
nerviški, nusikankinų ir pil
ni išbėrimų, turi be atidėji
mo vartoji Trinerio Ameri
koniškų Eliksyrų Karčiojo 
Vyno, kuris išgrynis jiems 
kraujų ir sustiprins jų 
gromuliojimo organus ir tt. • 
Gaunamas aptiekose, arba 
pas patį fabrikantų Juozapų 
Trinerį, 799 S. Ashland av., 
Chicago, III.

Bell Clothing Co.
Bell Clothing Lieto vlizkoi Drapanų 

Šuorai alaidaryt apie pradžia lapkri
čio menesio. Korporacija jau turi di
duma te voro »u pi r kusi, tik laukia kada 
kontraktoriai narna užbaiga. Žmones 
dabar akcijai gerai perka ir kaip rodosi 
Ui iki atidarymui Jaa visai iezpirka. 
Todėl kurie mialijate prie lįetuviazko

bausmę mažiausiai šešių metų. oro Pr,*u,,tI’ul J*»«*k»binkite ud-
* * * nusinirkti knl <iat ».« minnmna nnkalėjimo.

| Caro motina, našlė Ma
rė, ant garlaivio „Polarnaja 
Z veidą”, iškeliavo Į Danijų, į 
savo tėviškų. Matyt jai nė
ra kų veikti MaskolijoJ. Ji 
buvo, teip sakant,“ reakcijo- 
nierių vadovė.

| 4 d. rugsėjo Varšavoj 
policija apsiautė vienų dar
žų, kur buvo susirinkusios 
vaikų nešiotės su mažais vai
kais ir suareštavo 200 ypatų 
neturinčių su savim paspor- 
tų. '

| 5 d. rugsėjo Kronstadte 
prasidėjo provos 200 ypatų 
dalyvavusių paskutiniuose 
kareivių maištuose. Provos 
atsibūva prie uždarytų du
rių. Terp apskųstų yra ir 
buvus durnos sąnarys Onip- 
ko.

| Vokietijoj, mieste Koeln 
sūkuriai daug nuostolių pri
dirbo. : Aplinkinėse Aacheno 
ledai išmušė laukus; Muen- 
stere irSolingen audros teipgi 
ne mažai nuostolių pridir
bo. ___________

| Laike rumuniškos kariu- 
menės manevrų, netoli Cons- 
tanze, apvirto valtis su karei
viais. Prie to prigėrė 11 ka
reivių ir vienas oficieraa.

jas nusipirkti kol dar yra gaunamos po 
•10.00. Akcijų galite užiiraszyti pu 
■ztoro direktorių KAZIMIERA 
SLUŽIN8KA, kuris turi tavo va
landų „Lietuvos'* redakcijoje ketvor- 
gaiš nuo 6 lai 9 vakarais ir nedalioms 
nuo 9' iki 12 rytais, arba pu korporaci
jos reprezentante DOMININKĄ 
ENDZEL1 144 Wabansia avė.

„LIETUVOS ŪKININKAS**
Lietuviu Demokratu Partijos Lai k ra si
tis skiriamu Lietuvos darbo žmonėms, 
beeina du kartas per savaite isz Vil
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos žinios iss visos 
Lietuvos ir kitu krasztu avėto. Lietuvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50

Kam yra miela prigimta ssalis tevyne- 
Lietuva, tai nžsiraszykit minėtąjį ialk- 
raizti, o žinotis ku ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienai num. 
ant pamatymo & centai. Adresu:

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

Draugysčių Reikalai,
Didelis Apvalkszcziojimas Ir 

Balius.
Chicago. Sxv. Kazimiero Karalaiciio 

Orite rengia apvaikizcih jima 20-meti
niu su kak t u vi u tavo gyvavimo su di
džiausia isskilme 14 d. spaliu menesio. 
Ant apvaikazczlojimo už prasto imti da
lyve m a visas Chlcagoa lietuviuku 
draugystei in oorpore. Po apvaikszczio- 
jimul bus balius Freiheit Tvrners-saleje 
3417 So. Halsted st. Apvaikszcziojitnas 
prasidės 2 vai. pc pietų nuo stv. Jurgio 
parapijos sales. Visus lietuvius ir lietu
vaites ssirdingat kvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Paskatinis garbiais Plknykas.
Jauni vaikinai W. Pu]mano turės pat

ikslini gurbini piknyka 16 d. izio meo., 
Paul's darže, 123 gat. W. Pullmaoe. 
Užpraižo visus senus ir jaunus, didelius 
ir mažus atsilankyti. Komitetas.



L I K T/P^A
Extra! Eitral

Treozia* metinis piknykas Dr-te* Ka
raliaus Dovydo, kuris buvo parengtas 2 
dienai rugsėjo, bet isz priežasties lytaus 
nebuvo galima laikyti, likosi atidėtas 
nedeliai 16 d. rugsėjo, 1906 m., kuris at
sibus tame paeziame darže, Reissig’s 
Grove, Riverslde, Iii. Piknykas prasi
dės 8 vai, isz ryto, ir trauksis Iki vėl s m 
laikui, nes tai bus paskutinis piknykas 
szia vasara. Taigi užpraszome visua 
lietuvius ir lietuvaites ant musu pasku
tinio puikaus piknyko, nes tenai bus lenk 
tynęs ir kuris isz vaikinu bus greitesnis, 
tas gaus baksa geru cigaru, o isz mergi
nu kuri bus greitesne gaus puiku para- 
sona, isz vaiku kuris bus greitesnis 
gaus 50c., D isz mažu mergaiczlu, kutl 
bus greitesne gaus skrynute skaniu cu- 
kierku. Teipgi bus daug ir kitokiu zo- 
bovu, galėsite smagiai paaiszokti prie 
puikios muzyke*. Inženga porai 25c. 
merginoms dykai. Katrie turėjo tikle. 
tus 2 dienai rugsėjo, tie bus geri ir 15 d. 
inejimu in darža. ,

Komitetas.

Temy kitę Lietuviai.
Sziuomi praueszame, jog užsidėjo pir

ma lietuviszka tautiszka draugyste ant 
West Sides po vardu; „Lietuviszka 
Draugyste Palaimintos Lietuvos". Mi
tingai atsibuna kožna subatos vakare, 
J. Paugos saloje, po nr. 675 8. Union st. 
Meldžiame pasiskubinti su prisiraszymu 
pakol dar Instojlmas yra pigus. Szios 
dravgystes mieris yra szelpti brolius li
gose ir varguose ir budinti lietuvius prie 
apszvietimo ir vienybes. Su guodone,

J. Zivatkauckas, sek r. 
619 So. Union st.

Pirmutinis Balius!
Mertden, Conn. Dr-te D. L. K. Gedi

mino ir 49 kuopos S. L. A. parengė 29 d 
rugsėjo (SepUmber), 7 vai. vakare ba
lių, svetainėje pranzucu St. Jean Hali, 
Pratt st., Meriden, Conn. Užpraszome 
v sus lietuvius ir lietuvaites/vletinius ir 
aplinkinius, kaip tai: Wallingford’a, 
New Britain’o ir New Haven’o ant 
virszmineto laiko sueiti pasilinksminti; 
muzike griesz puikiusszoklus. Inženga 
vyrams 15c., merginoms dykai. Užjia- 
szo

Pajieszkau gero lietu visiko barzda- 
skuczio. Atsiazaukite pas

Jone Jankų,
128 Canalport avė., Chicago, III 

Pąjieszkau Jono Baltruszaiczlo, vidu
tinio ūgio, kreivoms kojom* (kllszas), 
tamsaus veido, juodi plaukai, juodi an
takiai ir ūsai, pailga smaila ir biski 
kumpa'nosis ir labai ssnypczozia per no
sį, viena ranka mėgsta laikyti keliniu 
kiszenej, eidams labai sviruoja. Pati 
jo szvlesaus veido, juodi plaukai, labai 
menkoms krūtims, biski kuprota. Tur1 
du sunns, — senesnysis Jonas 9 metu, 
tamsaus veido, juodu plauku; jaunesny
sis 3 metu, szvlesaus veido, geltoni plau
kai. Jo tikra pravarde isz Lietuves Jo
nas Bizis, Anglijoje, 8ilvertown'e per 
savo vestuves, porsikriktztyjo in J. Bal- 
truszalti. Afrikoj (Transvaaliuje) gy
veno po pravarde Keller, dveji metai *t- 

buvo malonaus budo, dievobaimin
gas (fanatikas) ir ilga laika gyveno suti
kime su savo tautiecziaie, per ka ingavo 
visu nžsitikejima. Naudodamosi Isz 
užsitikejimo užsidėjo prio aukso kasyklų 
valginyczia (Boardin house) dėl kurios 
prisiskolino nuo draugu lietuviu nema
žai pinigu. Palaikes ta btsni apie 6 me
nesius, pardavė slapta už maža preke, ir 
neatiilygines su sko'.ininkals nei su 
„sztorninkais", kuriems daug buvo sko
lingas; — tokiu budu surinkai apie 2000 
svaru sterlingu pabėgo pirma in Londo
ną, o isz ten in Amerika ir ne jokio* ži
nios nedave skolintojams apie save.. Da
bar eina gandas kad jis gyvena Brookly
ne, N. Y. ir laiko saliuna, todėl prane- 
szame guodotiniems lietuviams, kad ap
sisaugotumėte nuo tokio lapes su dievo- 
tiszka iszkalba,' ir jokiu reikalu su to
kiu neturėtumėte. Podraug .prašzom e 
maloniu tautiecziu, Jei kas apie ji tikrai 
dažinotu, duokite žinia žemiau padėtu 
adresu, už ka mes busim jums labai dė
kingi. c

“Lietuvos” Agentai
NKW YORK, N. Y.

A. Lesniewskis, 144 E.Houston 8L

So. BOSTON, MA8S.
Nikod. Gendrolls- 287 3-rd Street

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

A. Stanolls, 60 West St

- BROOKLYN. N. Y. 
8tan. Rinkesvicdus, 73 Grand st.

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

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubričkas
Jonas Žemantaucka*  ̂89 W. Porte; S t.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubilee 8tn

BALTIMORE. MD.
L. Gavlta, 8018 N. Wa*hington st
Jonas Želvi*, 711 W. Lombard st.

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

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sąuare 8.8.
L M. Maskelinnas, 2137 5-th Avė.

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

VVE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

KENS1NGTON, ILL.
Mikelis Valeckas, 2464 Kenai ng to n avė.

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

MINERSViLLE, PA 
J uozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD. ILL.
J. Klembauskas, * 2028 Peoria Road

Aukos reikalams

i susirinkimo 
00; A. Deni il

AUKOS „LIETU?O8,’'REDAKCIJOX 
ATĖJUSIO^.

Isz Brier Hill, 
paaukavo: J. Da
nteae, M. Klivak, AU. Lųtkevicze po 50c: 
Lutkevicziene ir vienas pq 25c. Viso la
bo sudėjo 83.00. Gudria revoliucijos nau-

Isz Wllkeson, Wgsh. (Giedraitis81.00 
M. Giedraitiene 5Oc., visq.ll.50.

hz Pittaburg, P. J. Marazas, J. U rie
kia, J. Abromaitis, J. Martiiius, J. M. 
Maskeliūnas, Z. Maskeliūniene, J. Cziži- 
ka po 50c; 8. Kirminas, O.Urlaklene, O. 
Kazlauckiene, J. Maskeliūnas, J. Pet
raitis, A. Rei, O. Rimkoniute, R. Skrif- 
kauckiute, J. Miskoviczia, F. Zupka, J. 
Belesins, J. Vencaspo25c; smulkiu su
ku 20c; viso 86.70; 15c aisimusza fiž Efce- 
ki, lieka 86.55.

Isz Patsrson, N. J. J. Miszkinis 81.00; 
A. Dylius, P. Gesukevtcziua po 50c; A. 
Varaskevicsius, E. Klndara, M. Linke
ri ežius, V. Dvareckas, J. Gudukas, A. 
Zdanevicsius, A. Zdanevicziute, F.Szlsi- 
velts, P. Bieleviozius, J. GanuszaiU* po 
25c; smulkiu auku 80c. Viso 84.80.

Isz Springfiold, Dl. A. Gustaitis, J. 
Kuzmickas po 81.00; J. Btankovlote 50c. 
Viso 82.50. Skiriame Socialdemokratu 
partijai arba kankiniams, katrie kalėji
muose vargsta dėl laisves tėvynės Lietu
vos.

Laivu Kalendorius
■ -į

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į 
Europą, iš kokįo Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor- 
tčs nuojP$rto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS Kompanijos vardas
Portas 

ii kur (įplaukia

__ L
TT 
fe

£

ŠlfkOrtJ kaltuoja
. nuo Porto į

Komitetas.
Chicago. Rugsėjo 3 d. Riverside, 

Bergmano darže auibuvo piknykas po 
vardu Apvaizdos Dievo parapijos, taip 
labai keikiamas ir draudžiamas kaiku. 
riu kunigu, bet visi ju draudimai ir 
keiksmai nieko negelbėjo ir žmonių tiek 
susirinko, kad negalima buvo no tikėt, 
idant tiek butu susirinka; visas pikny
kas atsibuvo kuograliausiai ir velytina 
idant atsibotu,visokį susirinkimai bei pa 
silinksminimai t ei p gražiai. Visiems at- 
sUankiesiems ant minėto piknyko, ko
mitetas parapijos isstaria szirdinga 
aeziu.

Viskamates,
Prakalbos.

Wilmerding, Pa. Neprigulmingas 
Kliubas Wilmerdingo lietuviu, jausdami 
prisiriazima prie savo tėvynės, esanezios 
dabar sunkiuose retežiuose, parengė kal
bas 16 d. szio men. 2.vai. po pietų saloje 
pp vardu Wilmerding Auditorium (ant 
kalnelio priesz senąją stoti). Kalbėtojai 
yra pakviesta kuogerlausl ir kalbės apie 
svarbiausius Lietuvos žmonių reikalus; 
terp kalbėtoju bus A. Žagaras, neseniai 
pribuvęs iss Lietuvos L. 8. D. P. atsto
vas ir J. O. Szirvydas, iaidraszczio „Ko
vos" redaktorius, isz Phlladelphijoa, F. 
Bagoczius, Pittsburgo Akademijos stu
dentas ir savi kalbėtojai; bus dekliama- 
eijos ir dainos lietuviszku mergeliu cho
ro; beto bus gera muzika. Užpraszome 
knoskaitlingiausiai atsisitankyti lietu
vius ir lietuvaites; svecziai bus meiliai 
sveikinami. Su guodone

• Komitetas.
Draugystėms ir kliubams daržas pik- 

nyksm* ar szoimyniszkoms Iszeigoms 
dykai W. Pullmane per rudens laika 
Paul’* Grove. Su guodone

P. Kareckis.

Skolitojai:
D. Lavkutis, A. Skripko, A. Matuza*. 

8. Chuinski, A. Kaezar, K., J.Juraszks,
P. O Box 2722, Johannesburg, Trane- 

vaal, S. Africa. (IX—21)
Pajieszkau savo pusbroliu Jurgio ir 

Antano Aeziu, Kauno gub., Sziauliu 
pavieto, Szaukenu vol., ir pusseserea 
Juzės Lileikaites po vyrui Rotlenes, 
pirma gyvinusios Worcester, Mass. 
Jis patys ar kas kita* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Marš Jurevicz, 
184 First st., Troy, N. Y.

Pajieszkau savo pusbroliu Adomo ir 
Antano Noginu, Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainiu para p., Buiszlu sodos. 
Jie patys ar kas kita* teiksis duoti žinia 
adresu:

Fr. Szinkus, 
Box 238 Westville, Iii.

Pajieszkau savo sesers sunau* Pran- 
ciszkaus Jokubaucko, Kauno gub., Ra
seinių pav., Szveksznos para p., Miku
žiu sodos, pirmiau abudu krūvoj gyve
nome Hart*horne,.Ind.Ten, isz kur iiz- 
važiavo liepos men.1905 m.; turiu prie jo 
labai svarbu reiksią. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Petras Končius, 
Box 35, Lafayėtte, Colo.

Pajieszkau savo vyro Andriaus Rima- 
vieziaus, pamėlusio mane 2 d. rugpiu
ezio sziu metu; jis yra neauksztas, st> 
ras, gelsvu plauku, biski raupuotas, pa
eina isz Suvalkų gub., turi skaudama 
pirazta tieseses rankos. Teisybe, Jis ma
ne pamėtė, kad tsz jam nebuvau prilen
ki, bet asz to labai gailiuosi ir praszsu 
atleidimo. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Antele Rimavicziene, 
1364 State st., Bridgej^ort, Conn.

Pajieszkau savo draugo Juozapo Gru- 
szo, Kauno gub., Telsziu pav., Tirkszliu 
para p., antri metai kaip Amerikoje. 
Ji* pat* ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

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

WQRCESTER, MASS. 
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. A m brase vi ežius, Box 4

Mc KEES ROCKS, PA. 
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St

NEVV HAVEN, OONN.
K. Blažaitis, 524 Eaat Su

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis Bos 541
Keliaujanti Agentai

Jur. Kazakeviczla
Joseph Petrikis,
S. JT Kasputis
Palik. J. Galmtnas
Stanislovas Valaskaa C

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphljoj, BaltimoreJ, 
Bostone ir Brocktone.

Setai arenta adrennt.
Brooklyn. N. Y.

K. Froomea, 78 Grand sL
Ą. Diržulaitia, 155 Metropolitan avė. 

Philadelphia, Pa.

Jo* M. Smolenski, 783 So. 2nd st 
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden str.

F.'Bakutįs, ' 521 Columbia are.
Brockton, Mas*

Jonas Pocius, 14 Intervallest
Pas saituos agentus gausite ,,Lietuva 

už 5c. kas subata.

AUKO3 ATĖJUSIOS CENT. RER. SZ. 
KA&IERI0J T. DUDAL

Ižzlaun ton, M su Ant dvieju susi
rinkimu, liepos menesyje, surinkto su
ku revoliucijos paszelpai ant pirmo 
5 d liepos 814.46 ant antro 22 d. liepos 
84.70, kasztu atsitraukia už sale 82 00 ir 
10c už moDey orderi, tat patiiieua 817.06

Aukavo szios ypatos: A. Baginskia 
81.50; J. Liepomis, K. Rutkus po 81.25; 
A. Maszedlauckaile, M. Agdoniute, Fr. 
CzijunskfsJ Abcomavlcze,A Vermauckis 
F. Vermauckis po 81.00; J. Stepe naviez, 
J.Tenikis 10c; V.Banluszkeviczia, J.Ba- 
glnskis, M. Valiukonis, Fr. Mickus po 
50c; M. Szsmiszkevicze, A.Baniuszkevi- 
esiene po 25b;lenku ir kurie mažiaus da
vė neužraszytos. Visos aukos paskirta 
tikrajai revo iucijinoi partijai L. 8.D.P. 
Pasiusta apgarsinti ..Kovai".

PrierMzas: L. 8. D. P. A. nepripa
žinta O. K. R. Ss., užeito ir vardus au
kautoju prisiųstus per ji negarsine, kol 
drauge neprisiunosia pinigu. Pagarsi- 
nam „Lietuvoj". A

Fin. sekp, F. J. Bagoczius.
Isz Lawrence,Mass. Mes, Szv. Laurino 

draugyste siunczinne 863 00 surinktu 
ant prakalbos parengto* 28.11.06, tikslui 
auazclpimo tėvynė* reikalu. Paskiriame 
fjrgiat mokykloms, Uutlssku Demokra
tu pert, ir Soc. Dehsokrstu para.

It* Pateraon, N. J. U)1 8. L.
A. 810.00. Skiria f. Š. D.

įsi Lasrreoce, M<*s. Kun A. Jusai
ti* 810. Paskiria -^85.00 getkalam* tau- 
tiszkoa politikos; 85 C0 reikalams lietu- 
viszku mokyklų aVba mokinimo lietu- 
vissko* kalbos, pagal matyme paežio, 
partijos priėmusias pinigus. ,wr

Aakoa Kankiatiniams..
Isz Wilke«C^, Wash. Giedraitis 81.00 

Ir M. Giedraitiene C0. VrSo 81.50.

ABABIC................................
AMERICA............................
BLUECHER......................
BARBARO8SA.....................
BREMEN.........................
BRE8LAU............................
BALTIC... ................... .
CELTIC................................
CYMRIO................................
CEDRIC................................
CARMANIA...............1.........
CARONIA ............................
CAMPANIA............... .
DOMINION..........................
EMPRES8OF IRELAND.. 
EMPRESS OF BRITAIN... 
ETRUrtlA...-......................
FRIESLiAND........................
FINLAND......... ..................
FRIEDRICH d. GROSSE.. 
GROSSER KURFUER8T.. 
HAVERFORD.....................
I VERNU............... . ............
KRONPRINZ WILHELM. 
KAI8ERWIL. d GROSSE. 
KALSEll tVILHELM II.... 
KROONLAND.....................
KAI8ER AUO. VICTORIA 
LAKE MANITOBA...........
LAKE tHAMPLAlN..........
LAKEERIE........................
LUCANIA............................
MAIN.į....,........................
MAJEŠįriC.................. .........
SERION..............................
NECKĄR...........................
NEW YORK................... .
NORDĖAND.........................
OTTAWA..............................
OCEANIO..............................
PHILADELPHIA...............
PENNffYLVANIA.............
PATRICIA..........................
RHEINf.................................
JIEPUHLIO...........................
8AX0NU............................
SAINTŠPAUL............... .  ..
BAINTĮLOUIS.....................
SOIJTIHVARK.....................
TEUTONIC..........................
UMBRŲ...................... ..
VADERtAND.....................
Wa«TERLAND..............
ZEELAND..........................

White Star
Hamburg American

North German Lloyd

White Star

Cunard

Dominion
Canadian Pacific R.

Cunard
American
Red Star
North German'Lloyd

American •
Cunard
North German Lloyd

Red Rtnr
Hamburg American
Canadian Pacific R.

Cunard 
North German Lloyd 
White Star 
American 
North German 
American

Dominion 
White Star 
American 
Hamburg American

North German Lloyd 
White Star * 
Cunard 
American

Dominion 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

Lloyd

Valanda 
įplaukime

Diena iiplau- 
kimo

į Tllžų lEydtta- 
. v RUS

Boston Mass. Rugsėjo 27 7 ryto 9 36.65 36.70New York 27 2 vakaro 10 37.80 37.95
tt ta Spalio 4 7.30 ryto 10 37.80 37.95
tt t * •1 23 10 10 39.15 39.20

Baltimore Md.
II 28 10 .. 11 39.15 39.20

Spalinio 10 2 vakaro 13 36.65 36.7o
New York Rugsėjo ‘ 26 12 diena 7 41.80 41.95
Boston Mas*

Spalių 5 10 ryto 7 41.80 41.95
7 ll 20 9 M 9 37.80 37.95

New York
Rugsėjo

21 8 „ 7 41.80 41.95
lt tt 25 12 diena 7 41.80 41.95
tt tt Bpalio 9 10 „ 7 41.80 41.95
ts t* aa 18 4 vakaro 7 43.80 43.95

Montreal Que. a a 18 7 „ 10 36.65 36.70
tt tt Lapkričio 2 3 diena 6 37.90 37.95
t * 11 a a 23 7 6 37,90 37.95

New Y6rk a • 25 12 diena 8 41.80 41.95
Philadelphia Pa. *a 22 12 „ 8 36.65 36.70
New York Rugsėjo 29 2 vakaro 8 39.80 39.95

11 aa Spalio 13 10 ryto • 10 39.15 39.30
Philadelphia Pa.

15 10 ,. 10 39.15 39.20
15 10 „ 9 36 65 36.70

Boston Mass. 2 9.30 ryto 9 36.80 38.45
New York II 2 7 H 7 44.15 44.20

tt tt
Rugsėjo

9 10 „ 7 44.15 44.20
• a a a ■*. 18 6 „ 7 44.15 44.20
tt tt Rugsėjo 15 2 vakaro 8 39.80 39.95

Montreal Que.
Spalio 11 2 „ 10 37.80 37.95

aa 13 11 ryto 9 36.65 36.70
a* a a a a 29 7 „ 9 36.65 36 70

New York
.. 18 7 „ 9 36.65 36.70

Rugsėjo 29 2 vakaro 9 43.80 - 43.95
Baltimore Md.

Spalio
15 10 ryto 13 39.15 39.20

New York 3. 10 7 43.80 43.95
Pirladelphia Pa. a a 6 10 9 36.65, 36.70
Baltimore Md. Spalio 3 2 vakaro 14 36 65 36.70
Ncw York 25 9 ryto 7 43.80 43.95
Philadelphia Pa. ak 13 10 „ 9 36.65 36.70
Montreal Que. || 15 7 „ 10 36.65 36.70
New Y’ork 9f 10 10 ryto 7 43 80 43.95

tt ts 6 9 .. 7 43.80 43 95
aa ■ ■ Spalinio 6 8 „ 14 37.80 37 95

Baltimore Md.
a a 20 6.30 „ 14 37.80 37.95

19: 2 vakaro 14 36.65 36.70
Boston Mass. 11 4.30„ 9 36.65 36.70

18 U .. 9 36.30 36.45
New York

Rugsėjo
15 » .. 8 43.80 43 95

Montreal Que.
29 9 ., 8 43.80 43 95
29 7 „ 10 36.65 36 70

New York 19 10 „ 8 43 80 43 95
•t tt Spalio 6 8 ryto 8 41.80 41.95
• t tt Rugsėjo 25 8 vakaro 8 39.80 39.95

Philadelphia Pa. 29 10 „ 9 36 65 36.70
New York Spalio 6 8 „ 8 39.80 39.95

d /

Žemiau

Pajieszkolimai.
Pajieszkau liudytoja (svįetkuj.
Chicago. 7 d. gegužlo,^7toj vai. vaka

re, 1905 m.', nedalios vakare, iszmete 
konduktorius jauna vaikina 26 metu ant 
Halsted gatves, tarpe 27 ir 28 gatvių. 
Jisai gulėjo be sąmones ir žado, negalė
jo kalbėjo. Užtai praszau tu ypatų, 
kurio/ mate ta atsitikima man apie tai 
praneszti ir pas mane atsiszauktl, o gau
site 850 atlyginimo.

A. MichKlovsky 
57 W. 14th Place Chicago, III.

(14- 9)
Pajieszkau Izidoriaus Murauskio, Ka

zimiero Jaszkio ir Juozapo Jurkszo, visi 
Kauno gnb., Raseinių pav., Viduklės 
parapijos, kaimo Lipkiszkiu. Jie patys 
ar ka* kita* teiksis duoti žine adresu:

Jonas Visokis, 
8118 S. Union st., Ohicsgo, Dl.

Pajieszkau savo dėdės Juozapo Czaro 
40 metu amžiaus, 4 metai atgal gyveno 
Colorados valstijoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Jonas Czaraa,
4358 S. Wood st., Chicago, IIL

PajieszkauKazio Ragažiuskio, 19 me
tu amžiaus, kuris 24 d. rugpiuezio nak- 
czia iszbego; angliszkai da blogai susi
kalba, burna tamsiai raudona < iszberta 
geltonais laszais, nosis plati ir užsidėtus, 
auksztyn, plaukai geltoni, tiesiog nu
kirpti, uždribę ant akiu. Iszbegdamas 
pridirbo visiem^blogo, o mano isznesze 
baksa, kuriame buvo smulkesnes drapa
nos ir popieros 8. L. A. paliudijimas;

- numeris paliudijimo 6125, draugystes 
konstitucija ir nntjos mokestine korta, 
teipgi pinigu 84.00; labai mėgsta kast
ruoti iaz pinigu. Kas apie ji pranesz 
gaus dovanu.

Jos Linoziauskas ir Jos Overaitis, 
Box 37, Gilberton, Pa.

Ant. Gobalis,
255 WatersL, Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Motiejaus Lendi ns k o, ku
ris gyveno Haverhill, Mass. ir dirbo cze- 
veryku dirbtuvėj*. Jis pat* ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Jonas Arminas, -
877 Bank st., Waterbury, Conn.
. Geras vargonininkas ir mokytojas, 
mokantis angliszka kalba pajieszko vie
tos. Jei knr toks butu reikalaujama 
meldžiu atsiliepti adresu:

P. Savickas, 
4607 Ashland a^e., Chicago, Dl.

Reikalingas sumanus vyras, mo
kantis gerai taisyti automatigzkas ma- 
sryueles ir muzilulisskua instrumentus, 
kaip ir laikrodėlius ir tt. Atsiszaukit 
pas

M. J. Damijonaiti, 
3120 So. Halsted at., Ohicsgo, III.

(21—IX)
Reikli ingai vaikinai 16 motu ar senes

nis mokinti* aptiekorystos darbo. Turi 
mokėti gerai raižyti, skaityti ir kalbėti 
angliszkai, lietuviszkal ir lenkiukai* 
Tegul ateina su savo tėvu ar motina.

J. W. Burdo's aptiek*, 
658 N. Ashland av., kerte Blackbavrk st.

Chicago, III.
Reikalinga* jaunas vyras prie atsaki

nėjimo lalszku prie medlkaltszko lošti- 
tuto. Turi būti gerai pa/nokytaa, ypacz 
gerai tori pažinti lietuviuką kalba. Ge: 
r* mokestis atsakanczlam vyrui. Ra
ižyk pu Dr. L. Landi*, Box 268 Madi- 
son Sąuare, New York, 140 E. 22nd st.

Reikalingu tuojau* aptlekoriaus pa
galbininku ubą mokiny* mokantis ge
rai lietuviukai, lenkiukai tr angliszka! 
kalbėti. Gera vieta. Reikalaujamas 
paliudijimas.

Stefan K. Bus, aptiekorius, 
749 W. 18th st, Chicago, III.

Reikalauja liejiku ir liejama dirbėju, 
atsinaukli ruiman 503—134 E Van Bu- 
ren st. (tt—TY)

Pajieszkau Jono Puidoko, keli metai 
atgal gyveno Wilkes Bar re j, Pa., o da
bar gyvena rodosi Illinois valstijoje, 
apygardoje minksztnju augliu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žino adresu:

Fr. Kalinauckaa,
*18 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pigiai ant pardavimo du namai su lo
tais* viename yra Balionas. Parduoda 
su visu bizniu ir visomis įtaisomi! ui

J. Bchlenvogt,
535 Augusta si, Chicago, III.

Ar turi gera vieta?
Ar kalbi angliszkai? Jei ne, tai mes 

išmokysime tave tos kalbos in trumpa 
lartka ir pasirūpinsime apie geriaus .ap
mokama vieta, kaip tik nors iss dalies 
pramoksi. Kožnas gali Iszmoktl szt- 
tuo nauju budu, daugumas tu, kurie 
naudojosi szituo nauju budu, iszmoko 
kalbėt, raszyt ir skaityt su pirmu mene
siu, bo knygų, be vaikszcziojimo mo
kyklon. Jei nori pagerint savo padėji
mą, savo mokesti, raszyk pas mus,omes 
pasiusime tau visas žinias. Adresuok:

Inter.-Slovanio Co.,
1314 Polk st., Cblcago, III.

-*Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
d y tos prekes yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką............ . .....  1 $16.00
5^' „Bostoną....................  $16.00

„ „ Philadelphią.. *4 . .. *. . ............... $15.50
„ „• Baltimorę................................   .£15.00
„ „ Montreal....................................... £15.00

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

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

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? hįel Męs turime dar daug daugiau 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa-
#os kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortų pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

paro-

Į.

f*?

Paikas Lletuviazkas galiūnas ir 
didele graži sale. ‘

Prsneszamo guodotinoms draugystėms 
jog mes turime didele, gražia salo, ap- 
szviesta eiektrikos žiburiais. Jeigu ku
rios Dr-te* norėtu padaryti balių, mel
džiu pasiskubinti, nes veliant, kad ne
būtu užimta.' Bale yra labai graži ir 
gera mitingams, vesti i Joms, prakalboms 
ir tu Teipgi esion randasi ir saliuos*, 
kur užlaiko įšalta alų, geras cigarus ir 
užkandi. Žodžiu sakant, saliunas yra 
numerio pirmo.

JOS. ŽILIS,
Chicago, III.

(X-6)

S. M. D. per
ils nugydo 
ant visados,

Nenustok vilties, kad tavo veidas yra 
pagadyta* ant visados.

Dr. H. J. Saunders, B. 
taiso ta viską per nauja, 
ženklus rauplių nuo veido
nuima karpas, apgamus ir visokius 
spuogus. Nuima plaukus nuo moterisz- 
ko veido, parako ar anglies ženklus gry
nai. Atitaiso kumpas ir kreivas nosis, 
prilenkia staezias ausis, sulaiko tr užau
gina slenkancsius plaukus su pagalba 
naujai Užraitu gyduolių. Klausiant ro
dos reiki* indeti žiupsni plauku in gro- 
mata, kad juos isztirti per mikroskopą. 
Raižykite lietuviukai', indedami už 2c. 
marke.

Dr. H. J[. Saunders*
148 Blato st., Chicago. Ui.

1 W. 24 st.,

Ant pardavimo sankrova valgomu 
daiktu geroje vietoje, per septynis me
tus biznis išdirbta* tarp lenku, 
lietuviu, slavioku ir chorvatu; 84 kostu- 
trferlai, kuriom* reikia nuvežioti. Par
duodu dėlto, kad tunu kita bizni; visas 
bizni* už81700. Atsiszauktl adresu: 

Fol. Now*cki,
464 Pine st., Ksnosha, Wls.

(5-X)

Vieezas Notaras J. Massanauokas A 
Co., 3248 So. Halsted st., 2-ros lubos.

Nekrutlnamybe, Paskola ir Apdrau 
dimas. Laivakortes, Bylos ir kolekta- 
vimai. Žemes Laukams, Miestlszka 
Nuosavybe, A beina Agentūra, Suvieny
tu Valstijų Žemdarbystos Kompanija. 
Kaip ingyti pensija ant viso amžiaus — 
ateik ir daslžlaok.

Lietuviszkai-Lenkisz- 
kas Gėlynas.

Atsidarls 15 diena ssio menesio. Rū
pinate vtookiate užsisakymais vestuvėms 
te pakasynoms, teipgi pareidari nes labai 
pigiai puodinee gale*.

Chicago, Iii.

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

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

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS

Rautai kur tu 
fV be<l? Mari pas 

Petr* Beleki nes 
labai isztroeskes, o 

galima atsi- 
, nes ji* turi 
ir szalta ba- 

varsVaalu, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o issMgerail (fauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena.diena, tai Jau 
ilgiau su tamista MklbeErmgaMu. Lik 
veikas tnriu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, B<ypapNuž tlumocziu 
susikalbėti augliukai. Ateikite pas ma
ne, o ssslum patagnnusiU už dyka viso 
Iriuose reikaluose ir provęse. Atvažiavę 
iss kitu miestu grote ginti pas mane 
geriausia nakvyne, č a< 

Petras Szla
8821 Aubarn »▼.

Nelauk, kol tavo visas orgsnismos bus apimtas Ilgos, kol tavo 
nervu orgsnlrmss bus suardytas, prislėgtas Ir tu pastosi tabakai 
Ir pretiszksi sunykusiu, nstiakancrlu prie darbo, mokslo ar d rau
gi JI t ta pareigu ir privalumu gyvenimo. NeMnomaa, Betinkanti*, 
ar bl'* kokis gj dymaa gaii tik aikenktl. Arsziausl atsitikimai, ku
rta oė aszgyitiau, buvo tie kp buvo gydyti neatsakanculal pirma 
manfs, kiti buvo apluosziati ant viso Ju gyvenimo dėl netikusiu

Am Mtkalbta ptaeatyao Ir ulklslmo, kad sulakti greito U (gydy
mo. KoBaaa aergaaUt vyras priktavro bmo aavaa, kad buU Užgydytu 
garai ir prideraacziai. As* iargydau aut vtMdoa.

UŽNVODIJMA KRAUJOtaSOd.aaubegyvtidabrioar potaiso. 
HYDROCELR aa 24 valandom ba optravimo.

RZLAPYKUN ES KLIAUTYS «u 10 diaau ba ptauatymo ar akauanto.
ECZEMA, ipnogai, dedervinei, alėta ir eiaokloe odoa Ilgo* iMgy<l<mo« greitai ir ri- 

•istkal.
NUŽUDYMAS VYKT BES atitoltoma ta 14 dienu. •
INKSTU, PŪSLES IR PROSTAT1NEB LIGOS. Mae irzgydotne vtookla tritaelja, tan

ku Mlapinima. uSalrioJlma, akaadejima atrašu, mesk* bėgimą ir katoriaika atovi.
‘ ALMANCZIO6 OPOS. Mae Deputatas, kaip Ugai Joa bu« etoveje, ar kokioa Joa, musu 

budai gydyme iiadiiovtaa ja, tuojau*.

D-ns LOREBTI 614 Penu tie. A^T-.^nSSlį'^.PirTSBDRG, PI.
tkl • vakaro tiektame dfenoma; nuo^ffto iki 4 po pietu

loago, Ilk

aat vtacdee. DoUka tu gydoelta vu pevniunttan 
knactao)* SI.*. 'Maigus reik eiuaeC per P. O,

‘ fh r"-.-
‘ 8ZV. MIKOLO ALUBJUS 

naujai liuazta turtuole buo rwumetlzmo(«a»z<.) 
Jefe* kitai •sopuli kaulaeee (saaMMla) va-

nuiliak*. Dailu*. tankus

tr vieton isspuolnstu at-

taan* SMip adresuokite

Braoklyn, M. x. rinko D-ras Dl 
pusi S3S. Talpa

m'.; išM. i

...tiso

KOZMIN8K1 & YONDORF,
73 Dearborn st.’

Mas skožljame PINIGUS ant tartaay- 
biu tr jei tu rengiasi turtenyba. pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbecime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos teslygo*. Agentai 
apmokami dosniai.

080Ethnologita arba mokėtas apie žemi*tauto* 
Pagal Dr. M. Haberlaadta parade Bernas.Iii įsos, puii. eor.

DENTISTAS

0FFI8A3—Kampai 81-mot ir 
8nth HahM Gatvia

CHICAGO, I L I
GYVEMIKAS VIR8ZUI APTKK08

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDKJTMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Dama gvarantvoja. ::

JEIGU SLENKA
PLAUKAI

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly-

gio bažnyezia. Lotai dideli, turi dvi 
eiles, greitoje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai lietuviszka baž

aku.

retais, natriu-

Lota prekes nao $900 ir nagss- 
ceIru.

Sale lotai už metu bus verti 81200. Tra 
tiktai lt lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra iss ko pasi
rinku.

A. Olszevrskis, 924 SSrd st.
F*lix J.Wenglertkl, 8137 8. Morgan st.
J. M. Tanansviczia, 3244 8. Morgan st.

Marija Dovrlatt lietuviu Daktaras 
Kauno gub , Sr auliu pavieto. 723 W. 
ISthst. Telefonas Ganai 1303, Telefo
nas Ganai 7082. Telefonu©! galima iss 
kiekvienos aptiekoB. Pagrįs* Gbloagen 
spie pradžia rugsėjo msae*e ir prade 
gydymą ligoniu kaip pirmiau.



1 L 1 E TOJ V A

dykai visiems: 
neturite musų naujo No. 8 didžiausio lietuviško 

kataliogo visokių tavorų, prašome mums pranešti, o tuojaus 
aplankysite musų kataliogą dykai.

Na H12. Barzdos 
Skutimo Prietaisai.

Labai gera amerikoniška britvą 
geriausios skuros diržu ir galąstu
vu su rankele, šmotelis geriausio 
kvepiančio muilo, tvirta* ir puiku* 
šepetuku plaukams, atskirtoje ni
keliuotoje skrynelė ją gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir fran- 
ouslškięjie kvepalai. Visku sudė
ta į labai puikią šikšnuotąskrynelą 
su kabėmis. Kitur tie daiktai par
siduoda po 810.00. Musų prekė 
tiktai.'......................................... 82.95

EIKITE PAS DR. B.N.IOSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS

No. H3. Polonia 
Siuvama Mašina.

Automatiška siuvama mašina, 
išlenkto aržuolo medžio, su nu
leidžiama galvą 5 stalčiais ir vi
sais prietaisais. Geriausi* maši
na siuvimui visokių drabužių. 
Prisiusimo mašiną į visus kra
štus svieto stačiai iš musų fa
briko. Prekė tiktai.......... 815.50

o jis jumi išgydys. Yra viena* i* pasekmiužiausių 
gydytojų Chlcagoj. Turi M metu patyrimo. Išgydo j 
svaigimą, uiūnąir pk»udėjimą gaivos, orastąatauntj, 
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki
mą plauktfe silpnumą ir įdubimą akių, pajųOdavimą 
paakių, spuogus ir plėmas ant veido ir kuno’pkatarą 
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukeje, negalėj imą vai- _ 
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą Širdies, 
dusuli, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
skauuėįimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą 
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo uznuodvjimą, paslaptinga* liga* kaipo tai: Sankerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuopatžagystės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, iisigsądimą, baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susižlapinimą lovoje ir Aeip tankų Uapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą silpnumą kūno, patrūkimą kiaura jį 
kaltūną, rožę niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną ii viri paminėtų nesveikumų, tai tuojau* kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra speciialistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą Yra 
ypatingai pasišventęs iigydvme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydyti- Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS
ANT KAMPO MONRO! STRIKT. UZSIKKLK BLIVKITORIUM ANT STO FLORO 

Omo V.LAMDO.:— Kudlen nuo 9 ryto iki 4 po pi«L Vakarai*, 
itakyrua Utaraįkf ir Ketaerg*. nuo 7 iki K NeMUoa nuo 10 iki 1S.

Lietuvviszka Aparatu Dlrbtuwe.'

Męs parduodame visokius tavoms ir prisiunčiamo į visus kraštu* svieto 
kas ką reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigas į 
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per mo
šų firmą gauti visokius tavorus pigiau* kaip iš magazinų (wholesale). Pini
gus siųskite pačto arba eipreso Money Orderiu. Galima siųsti popierinius 
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

Cosmopolitan Trading Company
218 FULTON STREET (Dept. 6) 5 NEW YORK CITY, D. S. A.

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 iszsiraszyk knyga

„Daktariszka Rodą“
G vara o tuoju, kad savo<ydymu pyaszsjinsiu. visus jiesvolkumus ir nege

rumus isz tomisto* tuno, paveizdaų: plaucsiu Hfa, szirdin*. žarnų, skilvio, 
skaude j ima. galvos, nusilpnėjimą atminties, tirpimą nr prąkallavima kojų, 
sutiuims. veži, Iszbalims pss moteris,.beglms .kraujo, sugiora naujakaullu, 
Ilgas ausiu, sulaužyme kaulo, teipgi ir apsigimimo liga*. Jeigu liga reika
lauja elektriszko gydymo, tai vartoju geriausius elektros prietaisu*.

ISZGYDAU LiIGAJS trumpame laike, paveiedan: užnuodinima krau
jo, odos ligas, semens oubeglma, ligas gerkles ir burnos, lytiszku organu 
nusilpnėjimą ir tt. Ypatinga atida atkreipiu ant užsisenejusiu ir nekenkfan- 
cziu ligų.

Esmi geriausias specialistas vyriszku Ir moterlssku Ilgu. Mokinausi 
New 1 orko universiteto, ligonbueziuose: Vienoje, Berlyne ir karalisskame 
universitete Londone, kur buv»u gydytoju liga laika. Kalbu: slavtszkai, cte- 
kiszkai, voklszkai, lenklszkai ir angliszkai.

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

Gnodotinoms tautiškoms ir baž
nytinėms 'draugystėm* iszdirba:-; 
Karusars, Aaerlkonisskas,

' Guodotiniem* kunigais iszdir 
ib*:-Kapas, Arnotas, Dalmatt' 
kną Albas, Stalas irwi«ubat- 
,nytinias parėdus Viaoki darbą at
lieka arttstiszkai in laiką.
i Norėdama* guodotiao* Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jura

Kepures ir dėl MsrsMlRu' 
parėdus. 1____________
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti aawo tautetg, paveskite ji tikrai

;t. andruszewicz & co. 
115 W. DItUIoii St, Chlcago, IIL

Degtine! Slyvine!
a P1TTSBURG, PA.
2? Mes esam* pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda

ma geresne degtine pigisu negu koki nors kita firiasar degtines 
EQ| krautuve Amerikoj.
'r | Mm apmokame visas siuntimo leszas (katstu*) in rytus Iki 

New Yorko ir in vakarus iki Chicago* ant pirkiniu virszau* 15.00. 
Al H N *^e^u P*ni*ln* toliau siusti, duodam* 10 nuossleoti, idant tuomi 

jJI pirkėja* paraiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.
Orderiuojant siunsklte pinigu* registruotame laiszke ar per 

./a. . I Money Order ant varko Morris Forat Jfc Co., Cor. Second
41 B ATr' & Sn,itbileld St., Pittsburr, Pa.

‘ Parsisiunsdinkile musu prlvatisskaji prekių įerasza. Kalba- 
me visose kalbose.

Hczal Morris Forst dt Co.
Vrnncl COR. SECONO AVĖ. a SMITHFIELD STREET T/^talrrJvrlVjnas. pittsbl’rg, pa. lorKOiy!

BRANGINTINAS. RECEPTAS

PRISHIMOZIAMAS DYKAI 
Suptiems Ir Nerviškiems Vyrams 

Al turiu sasa ■ iitaStejkf jussur ptų brangintinam

patyrimo, kad vaistai padirbtai papai lltf receptų 
yraiifdtea geriausiu silpniems, aervtekiems Ir

msn mgtųtono sveikatą po Ilgo sirgimo nosllpoėjl- 
įsu, nerrlHcumu ir akelaa nesveikata Ir tL Al

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktam . . . . f>flS

Chicago Medical Clinic
344 So. State St., Chicago, Iii.

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymu, kuris pasiliks 
1 amžinai, jeigu rasime tavo 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 skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
Offlsss stidsrytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po plotų Ir v« 
nuo 6 iki 7 vakaro. Nedėliosi Ir ŠventadienoM nuo 10 iki 12.

diicago Medical Clinic,:
344 8: State Street, arti Harrison n!., CHICAGO, ILL.

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

Padekavonee už iezgydymą:
Wilmington, Del., 7 d. gegužio, 1906.

Guodotinss Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs pnsiunstus jutu vaistu* likausi iszgydytu.ož ka jums siuneziu 

mano ssirdlnga aeziu. Palieku su visuotina guodone
J. Sobeski, 203 Maryland avė.

Espaoola, Canada, J5 d. balandžio, 1906.
Guodotinas Dr. L. Landė*.

Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes po sunaudojimo jusu vaistu, jau
siuosi esą* suvisu sveikas, ui ka priimkite, ponas daktare, nuo manee šir
dinga aeziu. Su guodone y. Bucskevski.

I»ort Rlchmond, R. L, 14 d. berželio, 1906. 
Guodotinas ProL Dr. L. Landee.

Asz, A. Luno praneezu jums, kad nuo sunaudojimo Jusu vaistu priesz 
užnuodijima szvinu, tuojau jaueziausi sveikesniu,teip kad po trijų sanvalcziu 
tikiuosi suvisu pasveikti, Dekavoju ponui daktarui ui teip geru* vaistus. 
8u augszta guodone Luno> H Qrov

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk ip 

GALERIJA MOKSLO 
344 South State St. Chicago, UI. 

Inelimu Dykai.
Patemyk stebuklu* Osteologijoe 

„ „ » Fiziologijos
„ „ Neurologijos

,, Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiizko* rasos nuo 

lopszio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 

Atdara kartina nuo* ryto iki 1S viauraakcato. 
Papraazyk daitarvtojo pri* don liatoviaako* 
Knygos, visai dykai! Atstosaakitsstodiea.
344 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

bei gydymus be matomo pagerljltno. Teipgi ti
nau. kad daugėti! kitų, .irguiip ta ar kita liga nuo 
panidirblmo, jaunystes patoydimų, prasidengim^ 
ar perdijtmų. kaip aervtlkumo, nuoblglų, suny
kimo vyrybės, blogės atmintie., sunaikinto gyvu
me, atakos ambicijos, tamrkaybSa. nvdrpsumo, 
skaudljimo įtrlaose, ■ belas nesveikumo ir tt, ka-

Žinodamas, kaip sunku Matjydytl *1 to> lalyjs, 
ai utaimaalau pagelbsti ktUems ir kalnam rsl ka
išujaučiam tokie veisto povsAu.iam pas mane, *1 
pasiųsiu nuoralf lito recepto ir reikalingus pata
rimu. učpečėtytame Isilte dykai. Reoeptp gali 
sutaisyti geroje ap*Mw>u*maiui pinigus. Klau
syk mano rodei Ir pametėk, o pamatysi, kad tai

ADRESAI
DENTRALIŠKU VIRŠININKU 
5DSIVIENYJIM0 LIET. AMERIKOJE: 
^ridentas — p. w. Birštonas

205 W. Osk SL, Shenandoah, Pa. 
fice-Prezid. = J. Taraila,

22 Star St, Ansonia, Conn.
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,

3120 So. Halsted St, Chicago, III. 

Kasteriu* = J. Skritulsku,
26 Broad St, New Brifain, Conn. 

KASOS GLOBĖJAI:
L Ramanausku, 10 Henderson St, 

Somerville Šia. Boston, Mass.

L J. Povilaiką 824 Bank SL, 
W*terbury, Conn.

Knygius ■=£ M. Paltanavičia,
28 W. Broadway So. Boston, Mass.

Reikalaujame lietuviszku ir 
lenkiszku darbininku in musu 
dirbtuve prie paprasto darbo. 
Mokesti* 81.50 ui diena. Vion- 
val darbu per apskritus metu*. 
Galime teipgi duoti darba vai
kam* ir mergisezioms nuo 15 
metu amžiaus. Vldutinlszksl 
mokame vaikam* ir mergis- 
cziom* nuo 80c. iki 81 85. 
Samaome szeimynomis Adre

sas: XXX ,, Lietuva”.

Ltilrodells ut Viso Amžiaus tik
ta Tikras Uk. a»b«4 i/pilvui o

nnaptraoktas ialkrodSIis.alSktal 
į JZ (brtatoa viduryj lokltų 14 k 

Kusrantnnd S0 year*” nuo Ifafjr- 
rfąltaiidvįjlrra terodoIrdni-uikalprUra, 
nįj^m lįk a'duTiu laikrcxl* tik tradru 

n,>9 ?rs su kietai P»da HSt»<UjVMryuii« mrtejiJkals lukltali. ar
S] atviru virintu, grariat gravlruo- 

ratiffMSg jįF <»’■ »r lygtu, »u gerais ameriki- 
nlsls nikelio viduriai*, pilnai 
akmeniuotas, greitėtais, Bre- 

oueto plunkiu*, balt* amalIUM rodyk)*, visokio 
dyldiio, moterteka*. ar vyriškas, 1S (lvdi», ar vi
dutinis IS, o moterų S, ar mažeanysis O dydis. 
Me* siunčiame ei presu C.O.D. ir duodame aptiu- 
rtTi pirm* u*in*kAjln»o; jei matysi, kad Isikrod* 
lis ui tuo* pinigu* yra gerlauste*! tai ttemokėk 
agentui (696 ir ezpreso kaltu*. Puikų reteteli 
prie kožno laikrodėlio siunčiame (inkai, o jei pini- 
gal yra prisiųsti ii kalno užčėdljant mums laika, 
tai mps duodame gero juodo gurno Trykillne Plu- 
ksnf, ar Auksinį ReteiėlĮ, irKryiell rfpčol. išven
giant ezpreso kaltus. Nesibijok Mes Irlkontesl to 
kf sakome. Šitas laikrodėli* s* Elgino viduriai* 
SS.(X> daugian. Kaėyk aiiklal ko nori. CROWN 
JĘWF.LRY CO. Dtp. UI. U3 K. Hjndolpk Str., 
CMcaffo, Ilk.

lalmlagas. Ai ui savo patarnavimu reikalauju 
BOo tau pasveikus. Mtekuomet ai nereikalauju 
daugiau ui iitų matų susnų ir nereikalauju jos kol 
tu v išlikai nepaaitaiiysl, Maut paskui geriau ga
utum branginti mano patarnavimu tau. Al ne 
siunčiu nieko apmakestin ir neturiu jokio sumišto 
tegauti pinigus ar parduoti vaistu, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per ilty InikraltĮ.

Ralyk llydlen, kadangi litą tinta gal neatsikab- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų Ir visus 
patarimus dykai ir tu nereikalauji man slysti &0o 
kol ncpasveiksL Adresas:

C. Bentsen, P, H. Bex 655, Chicago IIL

iVAISIAI SVEIKATOS.
1 • -■ *4 \

1 Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko ger^ sėklą paset i tinkančia žem$ — kurie 4
* gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta- I
> ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil- f
> pnybiu — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- p
* nant gera sveikata. , d

- Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus 1 nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, \ 
į kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamie^i skelbiasi, k 
j lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, k 
j bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten- 
J tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir baisumais, ne jokios ligos išgydit negali. >' ' j (J
> Nuo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs <1 
» ant sveikatos.

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 \ 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- k 
žvoo ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. £. C. COLLINS M E- 
DICAL 1N8TITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 4 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę <1 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie P 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In* 0 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą ^irmutin^sv^l^t^k^p^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi J Į

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka- V 
. vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

s S S

tLIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėlių, tie

du, lenciūgėlių. špilkų, armonikų, 
klernelų, skripkų phonographų 
ir daug visokių kitų daiktų.

Kvmčin brolius lie
tuvius atsilankyti ir 
persitikrinti kainas 

, visus Am- 
lestus pri-

Mielas Daktaria Profesoriau I

lan kaip Professorinl tinome, kad labai slr-

erikog mi< ’ 
si pailsi daiktus per

kala vi mo prisiunčia dovanai.
M. i. DMHMflAITlS, 

8120 S. HaltM 8L* CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchulis

Nora pas daugeli daktaro gydžiausi ir visokia 
liakarMu prišėriau bet vis man darėsi ariiaus. 
taip kad lae auvae tisai auatojaa vilties itgy- 
dime Skaitant Ine angarsinlma po antgalviu 
..Mitinta Sveikatas ir atradau kad Jea ilgy- 
dyie visokąa ligas, prašvito mano akis ir viltis 
kad dar galiu bet sveiku ir iigydltu. O kaip tik 
per lailką apraliae save liga ir kankinimus.' 
tad liekarttas sąrąs |us atsiuatetą ir suvarto
ja* tuos vaistas pasijataa dideli pasigerinima 
ant svalkatos bei kad dar ne Borisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt? 
dar vaistu, tai tnos paskutinius suvartojęs pa
silikau sveikas kaip niekai! nesirgęs ir dabar 
mu permtikreeąa kad lik ausi patnatiikai itgy- 
driae ir Ilge neatetuaujta. Staučių lirdingiaase 
padakovataą M sagratiaima s ve i kitos. 1 i.ke- 
dam» Joms ko didtoaasies laimes; ir kad gel- 
betumet taus brolius nuo kankiniu ligos.

•. . Su guodane dėkingas

Dangalingas Profesoriau Instituto I

Kaip Jums tinome nuo-pirmiau. apvalytos 
mano ligos. Kurie per du metus kankino, vidu
riu .loga, skaudėjimas po krutiną. Širdies liga 
su abelnu nurilpuyneįimu kankino, galvos sva
igimas. negalėjimas kvapo atgauL raikčiojan* 
tidieglei po vis* kaną dusinant ir skaus
minga neregaliarisku meneaintu ir tekiiamas, 
baltųjų andrapania-~ nors gydtiaasi 
pas daugėti daktaru, bet toliaus pasveiki
me. mano liga visojo blog,n. ir viltistegyjimo 
nustojau, Bet kaip paraitau Jums apie liga ir 
atsiustus vaistus ėmiau vartot, ii kart pasiju
tau ta viją kaip ir revolittciia, bet totalus varto
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar
tojau paskatinius. pasilikau sveika kaip nie
kad nesirgus, ners jau praėjo S nedėlios esu 
persitikrinus, kad mano liga pilnai tegydite. 
Uttokl skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoju. nes pirma buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bos palai
minta motina ii kurios vaisiaus, teaugo Joks 
gelbėtojas nelamingu, su tikru talento dakta
rystes. Msao dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, žinota kur rast 
tikra pagalba.

Mgboaui Profesoriau ir kiti daktarai l 4
Tai dabar tai ludiiarvmu raiau litą aro

matų. bo'iau mane itgvdit nue taip didelio 
kentėjimo, lyti, k u dalia skaudėjimo. Ir nusil- 
pneumo o tankus tlapinimasi kaip su peiliais 
rete. blogiu aapau ir sekios nobegimo abelno 
nusilpnėjimo. aerviskuoso. ik audė įima po visą

ir didelio nusiminimo, misi bau kad ii ptoto 
teeisiu, kaip (urna buvau pirmiau* ules Nors 
pas daugeli daktaru gydtiaasi ir buvau pas 
save vadinančiais 11 Eor opos profesoriais tad 
ir persitikrinau, kad nėra piofesoriais bet ne 
daktarais o tik lundaktat tai. daug visokiu litu 
Umislino o ne vienos itaydit negali. O kaip 
perskačiau Jus paralyta VedovAs iu Sveikata' 

, tai patinau savo iaumstes kladias ir liga su pri- 
* etasčia. Jums apraiiau ir prisiųstos vaistus 
ners dar nesu vartojau visus kurion, man pri
taikei, bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi
gimęs. ut ką negaliu surast taip graliu iodriu 
su kuriais los suk it am tiktam mokslui in ut 
gerus vaistus, gatečia atidekavot. Betkur tik 
galėsiu jus varde auginsiu, kad visi Žinotu 
kaip nieks negali pagelbėt tai Jos tegydite,

Drukuojamos Maezinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kuojama Muzina.

Maezina Odeli Typewriter No. 4, 
kurios iksziolei preke buvo 810.00, dabar 
j* galite pirkti už.............................$6.95

Mat mes nupirkome szitu meninu 
1000 isz vienos subankrutyjusioe firmos 
pigiai,* todėl galime ir jiarduoti ju p 
Cai. Muzinos yra naujuteleą tik ka 

t fabriko paimto*.
Ku reikalaujate gero* drukuojamo* 

mauinoą tai pirkite dabar pakol pigios, 
■e* kaip 8*1 1000 iszparduoaime, tai jau 
kitu taip pigiai negausite.

Kitu reiks pirkti isz fabriką kur Jos 
kasztuoj* po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigioe yra.

Gausite ju po 86.95 pu:
A. OLSZEVSKI, 

>24 33rd 88, Chicago, IIL

Reikalaujame in vargonszape darbi
ninku; mokestis paprastam darbininkui 
nuo 81.75 iki 83.00 ant dienos, muzinl- 
stui 30c. ir 35c. ui adyn*.

Reikalaujame teipgi 500 vyru in Wis- 
konsino ir Michigaao misskuą 830 ir 
885 ant menesio mokesties ir gyvenimu 
dykai. Darbininku ir ledaunes po 81.75 
ir 82.10 ant dieno*.

Reikalaujame darbininku in Wa*hlng- 
tono valetlja prie miszko darbu ir kito
kiu. Užmokestis gerą darbu pilnai, 
kelione per rugsėjo menesi pigi. Atsl- 
szaukite adresu:

J. Maszanauckaą Agentas, 
8249 So. Halsted st., Chicago, III.

(14—IX) 1

Turime teipgi darbu merginoms prie 
namu darbo nuo 84.00 iki 85.00 už savai
te ir in pabriku*.

J. Maszanauckaą
3249 80. Halsted st., thieago, III

(14-U)

ar.
■■*« vaistai yra passkaslagtansL gydo daaryb* 
liga . Plankas tikrai staugia*, slinkimą, pisis- 
kanas, papaorkus ir daugel kita ilgu sn naaj** 
si* bndu Bedikai gydymas, paraitykite pa*

Prot. J. M. Brundsa
• New York ABrooklyn, U. 8 A

Petras Adomaitis ir 
Jonas Gudinskas

Pirmos Kliasos Saliunas.
8888 A ubam s ve. Telefonas Y*rd*809l

Užlaiko ssalta sic, senas arielka* ir 
kvepianesius cigarus. (14—9)

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytoju ir Chirurgas 

3255 S.Halsted st., Chicago, III.
Gydo visokias ilgu moterų, vaiku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokiu limpancziu, 
užsiaenejusiu ir puls p tingu vyru ligas. 

1 Daro cj?eracijM pasekmingaL

ATTORNEY fcCOlIJKELOR at LAW
Chamber oi CoatnarceiBIdg., Roem 709

CHICAGO. ILL.

Lietuvyi adaskataą baigę. mokslą 
jurisprudencijos čiastAmerikoj. Veda 
visokia* provnsįi civijttkaa ir kri m i ita
liškas, visuoganteiinnoM (suduose). 
Gyv- «H2 «- MM SUftortl 81 mes gatvė*

::UNI-VER-SAL GYDUOLES:: 
. Visi žnoafs užsitiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriem* duodame teisin
giausią rodą per Išliką dykai.

Kals HsigydyH lupturą. Akių ligą, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki-

Antanas Kavaliauskas,
iros So. Halsted Street. Chlcago, Iii.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
iŠgyditas nuo: ūžimo,skaudėjimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi* 
se, blogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skan- 
dejimo po visą kūną. Kiti išgy- 
dit negalėjo-

114 Leighton St., Fitchburg. Mass.

M. Makravickene,
« Sth Street, * Paaaaic, N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu visam kunę, 
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tęs, pilnai pamatiŠkai išgydė.

jji So. Yordan Street. Allentovrn, Pa.

Mibuskai ta?per fromata *»»iiaak^aa£uM*ltaa,» b^anMriki<ma*h*^d^ oi*e<te«i savita neavolkama. tai aMrotik laiko na pinica dovanai, jei ne 
rausimo ktaalto.Vap.na. mk.la .T.^pteta? vtdaria d“al,a- kvepanmo areno
ataiamoir utim austa*, kraujo načyatuaia meTa i^kn .r P ulkiotaliaao. padirbina, talpat pilvo kataro, galvos akaudejuno
okaosmapo vis* k«ną. geltligaa. IruUo n jnipniuima (nemeilei)^aekto? raomatismo ir vaiklčioiančių
■^IIP^liMO. lytteka pikt. unikr^uma liraO^^lč^l koaio .kirlį?. 'WO,u taiapoolos. Nuomario, .balno
pr.vrasri.pgriovima avtakato. slogta po.Im lig* tankaiutapinimo*ite p*rJ,ani»te* klaidas bai aavt.«ys<e'

JM H .kyitatlk ligos ant tmonmVm *•*» *r boiao kankina segime balinio tekejr
Sl abtybo Šventai uiltakona. aisiranaa. po utyrimui. kaip apteiiaa tegydit, u duuoda vaistus, tai utUkrinta sveikam ir Ugydinias-

vyika'kl^tavl^l^o^^.rua^ i?kArei\cVl£ktMu^ P* Bweja k kiu* raita taip SodSta Uk prigimtoj Ueta

TiMaMkla. ap^?vteoltias ligas ir kato bat’s^iku’irVpsuar^'e^nuolf^u |,,ra labai nandtnga sveiku ir sergančiam
■’ tootinoa vidunouse kūdiki, auo apsir eit kimo ik utnmma lioAn pa¥2,k* ai ’er***‘*nt peši apeis tmogaus ir is pern-'prisiuatimo kaltas. —at«1®1®® Dovanai apturės kodaas tą knyga, kuris, tik tostas keieis įtampu tai

< Į Kodėl slrgt ir bot varginamu ligoms, kad lengvai gali būt išgyditu atsišaukiant pas : 

j Dr. E. C. C0LL1NS Medical Institute, 140 W. 34th St., New York N. Y 
i 7 nū0tQlUGrantam, dteoocn, nuo 10 iki o vakari*. .no Tikit vai.Dtatnike Petcyčioje. -------------1, nuo 10 ik! o vakariai nuo 7 iki 8 vai. 

Rašant paminėkit kad Ii mus laikraščio.
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