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rokratų ir reakcijos pasekė
jų, įštikro rengiasi pakreipti 
valdymo bud^ į senas vėžes, 
valdžią pavesti vėl biurokra
tams. Rods jis palauke rin
kimų dumon, kadangi, išgau- 
dęs daugumą revoliucijonie- 
rių, kitas partijas išgadinęs, 
tikisi ateinančioj durnoj tu
rėti daugiau savo pasekėjų. 
Ar jis savo viltyse neapsiriks 
teip kaip Witte ir Durnovo, 
kurie teipgi darė viską, kad 
durnoj nebūtų liberališkesnių 
partijų atstovų, bet vieni re
akcijonieriai. Išpuolė vie
nok visai priešingai: rando 
šalininkų išvaikytoj durnoj 
buvo labai mažai. Tas pats 
gal atsitikti ir renkant atsto
vus naujon dumon. Taigi 
Stoly piu laukia rinkimų. 
Bet jeigu savo viltyse apsi
riktų, jeigu žmonės išrinktų 
daugiau darbininkų ir libe
ralų, Stolypin pasirengęs ir 
tą naują durną išvaikyti ir 
valdyti Maskoliją kaip pirma 
buvo — visai be žmonių rink
tų atstovų. Tik klausymas 
ar tas bus galima, jeigu žmo
nės pasipriešys senam valdy
mo budui. Jeigu žmonės, 
arba bent didesnė jų dalis 
pradeda ko reikalauti, nega
lima jų kitaip užganėdinti, 
kaip išpildant jų reikalavi
mus. Maskolijoj veik visi 
gyventojai reikalauja įsilei
dimo jų atstovų prižiūrėti 
biurokratų darbus, kadangi 
jiems mat jau netiki. Prie
varta užsitikėjimo nepagim
dys. Jeigu jis jau kartą išny
ko.

Demokratai Helsingforse 
susirinko apkalbėti partijos 
programą ir rinkimų reika
lus, bet, kaip rodosi, terp su
sirinkusių užgimė nesutiki
mai, kurie gali vienybę par
tijos išardyti: demokratai 
gali pasidalyti į dvi atskiri 
partiji. Kaip iki šiol, sutai
kyti nesutinkančios nepasi
sekė. Svarbiausi nesutiki
mai užgimė už buvusios du
rnos išleistą Viborge į žmonis 
manifestą. Konservatyvi- 
škas demokratų sparnas atsi
sako pripažinti tą manifestą, 
liberališkesnysis gi sparnas 
mano, kad užsigynimas, at
metimas jo prieš žmonis ant 
juoko pastatytų visą partiją. 
Konservatyvai reikalauja, 
kad bent aštresniejie išsita
rimai manifeste butų išbrauk
ti, ypač gi kad iš manifesto 
butų išmestas paliepimas ne
tarnauti kariumenėj ir nemo
kėti randui mokesčių. Ant 
to vėl liberalai nesutinka, 
kadangi juk tas buvusios du
rnos manifestas jau išdalin
tas žmonėms, tai jo negalima 
pertaisyti. Kadangi nė vie
na pusė nenori nusilenkti, 
tai galima laukti iširimo de
mokratų partijos, pasidalini
mo jos | dvi atžali: konser
vą ty višką ir liberališką.

8 d. spalių, Sebastopoliuj 
bombos likosi užgautas jene- 
rolas Dambudze. Sužeidimai 
vienok nepavojingi; dujene- 
rolo adjutantai ir vežėjas už
gauti pavojingai. Kadangi 
bomba expliodavo prie ka
sacinių, o ' kad ją metusio 
nieks nematė, tai iš kazannių 
pašaukta kariumenė tuojaus 
apstojo kazarmįų triobą, iš- 
jieškojo visus užkampius, iš
kratė visus aplinkinius na
mus, bet metuaįo bombą ne
rado.

-Yra tai jau antras pasikė
sinimas ant gyvasties šito je- 
nerolo: 19 d. liepos, išeinant 
jam iš karės teismo, į jį buvo

POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Iš Maskolijos ateina į už- 

rubežius tankiausiai priešta
raujančios žinios: privatiškos 
žinios paprastai nesutinka su 
rando žinioms. Randas šie* 
pia teisybę, stengiasi persta
tyti prietikius geresnėj švie
soj, kadangi teisingos ken
kia Maskolijos rando kredi
tui užrubežiuose, o be jo ca
ro randas negali apsieiti. 
Iš tikro vienok Maskolijoj 
negerai.

Pasekmės Viborge išleisto 
dūmos atstovų manifesto į 
žmonis pradeda išduoti vai
sius. Daugelyj Maskolijos 
kraštų, ypač pietvakarinėse 
gubernijose, kaimiečiai atsi
sakė mokėti kokius nors mo
kesčius, jaugi vaikinai atsi
sako eiti kariumenėn. Iš
vaiko besistengiančius juos 
numalšyti ir perkalbinėti ca
ro urėdninkus, caro valdžios 
nepripažysta, elgiasi kaip 
jiems patinka. Plėšia dva
rus, užgrėbia dvarų laukus, 
plėšia ponų savastį. Viat- 
kos-gubernijoj sukilo kaimie
čiai 70 dideliuose kaimuose. 
Raudas bijosi, kad tas nebū
tų pradžia sukilimo visų kai
miečių. Greito nusiramini
mo nė randas nelaukia, ka
dangi nuraminimui kaimie
čių trūksta pajiegų, nura- 
raminti gi užganėdinant juos 
randas nenori.

Maskoliška biurokratija ir 
caras remiasi vien ant kariu- 
menės durtuvų, tik nežinia 
kaip ilgai ant to |nagio galės 
dar kremtiesi, kadangi vis 
tankiau ir tankiau kareiviai 
atsisako klausyti rando, nors 
jų pasipriešinimai daromi 
dar be platesnių siekių, be 
pliano. Ikšiol i aki nepasise
kimai ir nusilenkimai karei
vių, kaip iki šiol, jų nenu- 
gazdiua. Socijalistai revo- 
liueijonieriai neseniai išleido 
atsišaukimą į kariumenę su 
persergėjimu ir prikalbinėji
mu nekelti dar maištų be 
pliano, kaip dabar daroma, 
bet laukti ramiai ir geriau 
organizuotis. Ar to klausys 
kareiviai — nežinia. •

Ištikimų kareivių jau ran
dui nepakanka suvaldymui 
sukilusių žmonių. Raudas 
antai bijosi siųsti kari lime
nęs, iš Lenkijos, nes sumažė
jus čia kareivių skaitliui, 
lenkai, be abejonės, visi pa
sikeltų atvirai prieš randą. 
Plėšimai rando kasų, užmuši- 
nėjimai augštesnių urėdnin- 
kų netik nesiliauja, bet atsi
tinka vis tankiau.

Nuraminimui kaimiečių 
randas pažadėjo jiems dalį 
rando žemės, bet ir su tuom 
pažadėjimu, kaip su visoms 
siūlomoms reformoms, randas 
pasivėlina, todėl ir jo paža
dėjimai negali nuraminti 
žmonių. Jis siųlo žmonėms 
trupinius tąsyk, kada jų ir 
juoda duona negali užganė
dinti, kada jie reikalauja 
daug daugiau.

Spalių manifesto garbinto
jai ir reakcijonieriai stengia
si išdirbti programą, su ku
riuo tikisi stoti terp rando ir 
liberališkesnjų /partijų, kad 
joms ateinančioj durnoj ne- 
daleisti paimti viršų, bet ne
žinia, ar tas reakcijos pase
kėjams pasiseks.
/■ Paryžiaus laikraščiai gai* 
eina žinias, kaip sako gautas 
iš tikro šaltinio, buk Stoly
pin, turėdamas paramą biu

mesta bomba, bet jos explio- 
zija jenerolo neužgavo.

Kazaniuj, rytinėj Maskoli
joj, mestos bombos nepavo
jingai likosi sužeistas guber
natoriaus pagalbininkas Ka
bėte. Metęs bombą pabėgo.

Varšavoj karės teismas ant 
nužudymo nusprendė 8 revo- 
liucijonierius ir Jie likosi pa
karti.
. Caras sugryžo Į Peterhofą 
iš savo kelionės, bet ant žie
mos jis, rodosi, iš čia persi
kels į Carskoje Selo, kadan
gi mieste policija dar vis per
žiūrinėja pasportus visų iš 
svetur atkakusių ir visus nu
žiūrėtus areštuoja, kitus ve
ja iš miesto ir aplinkinių. 
Carienė gi su vaikais rengia
si apleisti Maskoliją ir iške
liaus ji į savo tėviškę, į 
Darmstadtą.

Maištų ant Kaukazo ir di
džiausiu žiaurumu randas ne
įstengia suvaldyti, kadangi 
čia, kalnuose, sukilusiems 
žmonėms daug lengviau gin
ties! negu ant lygumų. Juk 
Kaukazo kalnuose maža čer
kesų tautelė, susidedanti vos 
iš vieno milijono žmonių, net 
kelias dešimtis metų gynėsi 
nuo daug skaitlingesnės caro 
kariumenės; pergalėjimas 
čerkesų nemažai pinigų ir 
kareivių gyvasčių kaštavo. 
Rods sukilusiems gruzinams 
trūksta tokio narsumo kaip 
čerkesams, bet rando pri
spaudimas ir ramiausius ir 
bailiausius ga\il narsiais pa
daryti. ..

Pietinėj Maskolijoj dvar
poniai stengiasi išparduoti 
savo dvarus, bet neranda pir
kėjų. Vertė žemės nupuolė, 
ji dabar žemesnė negu pirma 
buvo, veik visoj Maskolijoj.

Randas numalšinimui žmo
nių neįstengia nieko geresnio 
išrasti kaip žiaurumą, arešta
vimus kaltų ir nekaltų, o 
kad kalėjimai jau' pilni, tai 
didesnę dalį areštuojamų ga
bena į šiaurinės Maskolijos 
gubernijas, ypač į Archan
gelsko ir Vologdos guberni
jas, kur išsiųstiejie didelį 
vargą kenčia.

Garsus Witte, prancūzi
škuose laikraščiuose patalpi
no laišką, kuriame tiesiog ap
kaltina Stolypiną už visą da
bartinę netvarką Maskolijoj 
ir pranašauja, prie tokios rė
dos kaip dabar, smarkesnius 
dar maištus., Bet,.' kaip at
mename, ir Wittės rėdą ne
buvo geresnė: Stolypin teip 
valdo Maskoliją, kaip pirma 
valdė Witte,

Kuba.
Wasbingtono randas, tei

sindamas savo pasielgimą ant 
Kubos, pagarsino, jog Ame
rikos įsikišimo, atsiuntimo 
kariumenės reikalavo buvęs 
Kubos prezidentas Paima. 
Bet Palmos draugai ir buvę 
Kubos ministeriaf užtikrina, 
kad Wasbingtono rando pa
garsinti apkaltinimai Palmos 
paremti esą ne ant teisybės. 
Katroj todėl pusėj ištikro 
yra teisybė, nežinia.

Amerikonai išsodino jau 
ant Kubos ne tik jurininkus, 
bet teipgi dalį žemės kariu- 
ųienės. Amerikoniški oficie- 
rai užimti dabar nuginklavi
mu Kubos kareivių, ir revo- 
liucijonierių ir niekur nepa
tinka pasipriešinimo, viską® 
atsrbufa ramiai, revųįiucijo- 
nieriai be prieštaravimo ati
duoda ginklus amerikonams. 
Taigi išrodo kaipi kad visa

iš LiĖmos. 
Iš Vilniaus.

Prekybos ministerijos mo
kslo skyrius leido atidengti 
Vilniuje nuo ateinančių me
tų pradžios privatišką komer
cijos mokyklą. ? t

Rugp. 20 d. sustreikavo 
snukių daiktų vežėjai. Rei
kalavimai ekonomiški.

Iš Kronštadto šiomis die
nomis išsiųsta etąpu 250 ka
reivių ir jurininisų Vilniun į 
disciplinariškaą rotas ir Bo- 
bruiskan vietiuin karės kalė
jimam .

2 d. rūgs. (mask. kalend.) 
policija padarė kratą „Naša 
Dolia” redakcijoje ir konfi
skavo pirmojo, numerio 2000 
egz.; redakcijos sargo bute 
irgi padarė kratą ir atėmė ke
lis tūkstančius laikraščio. 
Policija negali surasti „Naša 
Dolia” leidėjo ir redaktoriaus 
Tukierkieso.

’ B* ‘
Naktį į 25 d. rugpiučio, 

policija darė Pylymo gatvėje 
n. 82 keliuose gyvenimuose 
kratas, bet nieko ypatingo 
nesurado. Terp kitų, krata 
buvo padaryta ir naujo laik
raščio žydų kalboje „Der 
Hamer” bute* Konfiskuota 
120 numerių maskoliško laik
raščio „Molot.”

Rugsėjo mėnesyje Vilniaus 
apskričio teismas, su prisie
kusiųjų posčdfninkų dalyva
vimu, nagrinėš Ostanovo by
lą. Ostanov kaltinamas už 
metimą bombos į 3-čios nuo
vados antstolid^pagblbininką 
Sokolovskį. ftrm< ta byla 
turėjo būti mferidiflama ka
rės teisme, bet paskui ją ati
davė į apskričio teismą.

Laike kratos vietinės bri
gados raštininku bate suėmė 
2 civiliškus žmonis ir du ra
štininko* _XgvjlHki pasisa
kė esą kariūinenes raštinin
kais, • bet pasirodė, kad jie 
buvo gelžkelio * telegrafistai. 
Raštininkus gi suėmė už tų
dviejų civiliškųjų slėpimą.

revoliucija butų amerikonų 
sukelta. Iš tikro ir revoliu- 
cijonierių centras, arba teip 
vadinama junta, buvo New 
Yorke, taigi Suvienytose 
Valstijose. Ar tikju ta* re
voliucija nebus |as pat pa
daryta kaip savo laile su su- 
sitvėrimu mažiutĮlft Pana
mos respublikos.. V

Kubos pasiuntiniai sveti
muose kraštuose I buvo atsi
šaukę prie Amerikos komiso- 
riaus Tafto rezignuodami 
nuo urėdų, bet jis jų prašė 
palaikyti urėdus. Taigi rei
kėtų manyti, kad Amerika, 
turbut kad neerzinti kitų 
kraštų, kad svetur nesukelti 
dar didesnio neužsitikėjimo, 
pasirengusi ir ant toliau pa
likti Kubai šiaudinę savisto- 
vystę, tik be abejonės ją dar 
labiau aprubežiues, sau pa
silaikys daugiau tiesų.

Vien provincijoj Cienfuė- 
gos revoliuoijonierių karei
viai užsilaiko neramiai ir ne
nori atiduoti ginklų. Čia 
Taft išsiuntė jenęrolą Stein- 
hartą prikalbinėti revoliuci- 
jonierius geruoju atiduoti 
ginklus, saugotiesi bereika
lingo kraujo praliejimo. Ar 
tie prikalbinėjimai nu rainys 
tą revoliucijoniėrių dalį, tas 
pasirodys vėliku. Visa vie
nok Kubos revdiiucija išrodo 
labiau teatrališka negu ti
kra.

Rugsėjo 8 d. į , .Naujosios 
Gadynės” redakciją atėjo po
licija ir konfiskavo 8 laikra
ščio numerį už patalpinimą 
žinios, kiek yra mokama ca
rui algos. Šią žinelę per
spausdino baltgudžių laikra
štis „Naša Dola”, kurį vakar 
atiminėjo iš knygynų ir laik
raščių nešikų. „Naujosios 
Gadynės” redaktorę pasodino
1 mėnesiui kalėjiman. Tas 
pats likimas laukiaIr „Naša 
Dolia” redaktorių Turkerki- 
są.

Naktyje 25 d.’ rugp. polici
ja padarė kratą vietinės bri
gados valdyboje, kuri yra 
Zavalnoje gatvėje n. 30. 
Kratą padarė raštininkų bu
te, bet nieko ypatingp nesu
rado.

Naktį 25 d. rugp. policija 
padarė kratas Sadovoje gat. 
n. 15, Zalebergo bute, Gospi- 
talio gatvėje n. 18, namų sa
vininko Noro bute, bet nė 
čia nieko nesurado.

25 d. rugp. pasibaigė strei
kas malūnų dirbtuvėse. Dar
bininkų reikalavimai išpil
dyti.

Žibalo vežėjų streikas pasi
baigė. Vežėjams pridėjo po 
8 rubl. algos sanvaitėj. Da
bar jie ims 8 rublius per san- 
vaitę. •

P. Elena Gerienė padavė 
Vilniaus mokslo apskričio 
globėjui pfašymą leisti jai 
atidengti 4-ių kliasų mergai
čių gimnaziją ir vaikų sodą.

Naujuose Švenčioniuose 
policija uždengė Ė. Do^roc- 
kio slaptą lenkų mokyklą. 
Dobrockis pranešė Vilniaus 
mokslo apskričio globėjui, 
kad jis buvo priverstas ati
dengti mokyklą be leidimo 
dėlto, kad nežiūrint į tą, kad 
jis turi mokytojaus tiesas, 
liaudies mokyklų direkcija 
nedavė jam leidimą atidengti 
mokyklą. t

„Kurjer Litewski” praneša, 
kad nuo rudens šių metų 
Vilniuje bus atidengta mo
kykla teip vadinamoji , pore
le poliglote” — arba kalbų 
mokykla, kurioje bus prakti
škai išguldomos prancūzų, 
vokiečių, anglų ir kitos kal
bos. Mokytojai bus prancū
zai, vokiečiai ir anglai, kurie 
visiškai nesupranta kitos kal
bos.

Kursas bus vakarinis. Bus
2 skyrių. Vienas visiškai 
nežinantiems kalbės ir kitas 
suprantantiems.

Iš Kalvarijos, Su v. gub..
8 d. rugsėjo, per Marijos 

Panos Užgimimo atlaidus 
lenkomanal, varydami baž
nyčioje politiką, surengė su 
kareivių pagelba lietuvių žu
dynes bažnyčioje ir nekalti 
lietuviai daug nukentėjo.

Menama yra, kad tų sker
dynių kaltininkas esąs Kal
varijos miesto rejento rašti
nėj tarnaujantis Ratkevičius.

Iš Gardino.
15 d. rūgs. Brastos miesto 

valdybos kasierius. Grzego- 
rzevrski, paėmęs iš valdybos 
kasos 185000rubl., pasislėpė. 
Pasigauta priemonių su j ie
škoti vagiui.

Iš Baltstogės, Gardino gb..
17 d. rūgs., „Rusijos tele

grafo <agent.” pranešimai, 
buk į kalėjimą atgabenta 2 
sodiečiu-kurstytoju ir buk 
sodiečiai paviete atsisakę 
mokėtu mokesčius, neteisin

gi. Kaimuose niekas sodie
čių nekursto ir mokesčiai yra 
mokami reguliariškai.

Iš Grinkiškio, Kauno»p..
Pastaruoju laiku pas mus 

bežemiai ir mažažemiai pra
dėjo kerštauti labai ant po
nų. Išgirdę apie tai dvari
ninkai, parsikvietė dragūnus 
jų dvarus saugoti. Kaip-ku- 
riuose sodžiuose buvo jau 
dragūnai atjoję pas ūkinin
kus „nedoimkų” jieškoti už 
pernykščius metus. Bet tas 
atsitiko dar javams esant 
laukuose ir todėl žmonės 
prašė atidėti iki rudenio: 
Valdžia davė laiko tik pus
antro mėnesio. Kas bus to
liau, pamatysime.

,L. U.’

Iš Mintaujos.
Karės lauko teismas pa

smerkė 2 latviu: Znods’ą ir 
Berzing’ą už degtinės sankro
vos išplėšimą Tanėnburge 
(pavogta 3000 rb.) pakarti, o 
Pelt’ą — į katorgą 4 metams 
laiko.

Mintaujoj, 16 d. rugsėjo, 
karės teismas peržiurėjo bylą 
apie 3 eocijalistų partijos 
žmones, latvius, suimtus už 
atsišaukimų lipdymą gatvėse. 
Vieną iš jų teismas pasmer
kė į/kalėjimą 2 metams 8 mė
nesiams laiko, o du — 4 me
tams laiko.

Iš Latvi|os.
- Rygoj, neseniai vienas vo 

kiečių laikraštis padavė su
manymą galutinai pertraukt 
sentikius su valstiečiais-lat- 
viais. O kadangi dvarpo
niai negali apsieiti be valstie
čių, tai laikraštis pataria 
parsigabenti iš Vokietijos 
valstiečius • vokiečius?

Prisižiūrėjus gerai kaip- 
kurių dvarponių pasielgi
mams, reikia persitikrint, 
kad jie ištikrųjų teip daro. 
Pavyzdin, dvarponis von 
Helmersen, Saveu dvaro sa
vininkas, per valsčiaus tei
smą pranešė 87 valstiečiams- 
nuomininkams,/ kad nuo ba
landžio 23 d. 1907 m. jie turi 
apleisti gyvenamąsias vietai-

Kaip-kuriuose valsčiuose 
valstiečiai-nuomininkai nu
stojo savo malkų už dalyva
vimą įšsiliuosavimo judėji
me.

Kuom gi bus pakeisti vai- 
stiečiai-nuomininkai vietiniai 
gyventojai?

Ar jau gi ištikrųjų baro
nai tiki, kad galės visus rei
kalingus sau valstiečius par
sigabenti Pabaltijos kraštan 
iš Vokietijos?

Administracija nutarė aš
triausiomis priemonėmis už] 
gniaužti streiką.

Pirmiausia ji užpuolė elek- 
trikos tramvajaus tarnaujan
čius. Viąus stra i kuo jaučius 
mašinistus 4r konduktorius 
ji administratyvišku budu 
nubaudė 31 rubliais baudos 
kiekvieną. Streikininkai 
nenori mokėti baudos. To
dėl naktimis policijos užvaiz
dus su miestsargiais vaikščio
ja po streikininkų butus ir 
atiminėja laikrodžius, virdu
lius jr kitiAH brangesnius 
daiktus.

Tramvajų valdyba pavarė 
streikininkus iš butų, kuriais 
jie-ikšiol naudojosi.

Norėta pakeisti strąikuo- 
jantiejie mašinistai ir kon
duktoriai kareiviais, bet ne
pasisekė, nes bijojo užpuoli 
mų iš streikuojančių, pusės, 

■c. ■

Iš Rygos.
Nėra tos dienos, kad Ry

goj nemestų kas bombos. 
Mėto bombas dangiaušia į 
tramvajų. Teip, šiomis die
nomis nežinomas žmogus už
miršo tramvajuje kažinkokį 
ryšelį; konduktorius padėjo 
jį į dėžę po sėdyne, ant ku
rios sėdėjo inžinierius R..

Staiga ryšelyje sprogo; iš 
po sėdynės pradėjo rūkti du
rnai. Pasirodė, kad ryšely
je buvo bomba. Bombos 
sprogimas tačiaus apsiėjo be 
žmonių aukų. *.

N e teip laimingai praėjo 
antras atsitikimas su bomba, 
kurią metė į tramvajų ties 
Aleksandro vartais, kur su
stoja visi tramvajai. Ten, 
sprogdama, bomba sužeidė 
tris miestsargius, nukentėjo 
ir nemažai pašalinių ypatų. 
Patrulis (žvalgai) pradėjo 
šaudyt toje gatvėje į visas 
puses ir sužeidė daug praei
vių, iš kurių vienas tuojaus 
mirė. Suimta 16 žmonių^

Ši diena buvo nelaiminga 
rygiečiams. Iš įvairių mie
što skyrių gauta žinios apie 
kėsinimąsi su bombomis.

12| vai. dieną į latvių laik
raščio „Rig. Awise” ekspedi
ciją atėjo du nežinomu žmo
gų su bomba ir norėjo suar
dyti visą butą, bet dirbusieji 
ekspedicijoj žmonės pakėlė 
triukšmą ir nepažystamiems 
nepasisekė atlikti savų dar
bas. Jie pabėgo. ~

Tą pačią dieną septyni 
brauningais apsiginklavę plė
šikai apiplėšė vidumiestyje 
Zinmano knygyną.

Ir teip kasdien ir kasdien 
plėšimai, užpuolimai, bom
bos ....

[H „Vln. Žn.”].

Rygoj, 81 d- rugp., anot 
„Duena Ztg.”, pereitą naktį 
policija Maskvos forštadte 
vienuose namuose suėmė 6 
ginkluotos kuopos žmones. 
Krečiant, rasta svarbus lai
škai, padirbti pasportai, re
voliuci jonier i ų sąrašos ir keli 
revolveriai.

Rugsėjo 17 d., vakare 
Ikskiule, Rygos pavieto, 4 
nežinomi žmonės užpuolė ant 
buvusio valsčiaus raštininko. 
Piktadariai užmušė raštinin
ką ir namų savininką, revo- 
liucijoninio judėjimo prieši
ninką ir liuteronų bažnyčios 
apsaugos organizatorių.

Mokyklų klausyme.
Kaune, 20 d. rugp. (mask. 

kalend.), mokyklų direkcijo 
je, Kauno gubernijos liau
dies mokyklų direktoriui • A. 
A. Lebedincovui pirminin
kaujant, buvo posėdis. Po
sėdyje dalyvavo 4 liaudies 
mokyklų inspektoriai: A. D. 
Sciepura, M. P. Baublys, V. 
K. Birulia, V. E. Vasilijev ir 
buvusia Veiverių mokytojų 
seminarijoj * mokytojas T., 
Žilinskis. Šis paskutinis tu
rėjo tik patariamąjį balsą.

Posėdis prasidėjo 11 vaL 
ryto; pirmininkas pirmiaus 
perskaitė oficijališką Vil
niaus mokslo apskričio glo
bėjo popierį apie tai, kokių 
taisyklių reikia laikytis, ski
riant Kauno gub. mokyto
jus. Ten pasakyta: laiki
nai gali būti skiriami lieto* 
viai ne tik (padėjėjais) 
trais, bet ir pirmaisiais tose 
vietose, kuriose visados yra 
iu mokytoju. O vėl ten, 
kur mokyklose yra po vieną 
mokytoją teippat gali buk 
skiriami lietuviai.



■

2 LIETU
Prisilaikant šių taisyklių, 

paskirta dar 39 lietuviai mo
kytojai. (Žiur. „Sųrašas 
naujai paskirtų Kauno gub. 
mokytojų-lietuvių”).

Apie porų dėšimčių moky
tojų lietuvių buvo užrašyti 
kandidatais, jie busiu skiria
mi tuomet, kuomet vietos at- 
siliuosuosių. Mokytojai ru
sai mokytojausiu Kauno gub. 
tik tie, kurie liuosai galėsiu 
išguldinėti lietuvių kalbų. 
Lietuvos mokyklose visi kiti, 
kurie to išpildyti negalėsiu, 
busiu iškeliami tokiosna . vie- 
tosna, kur gyventojai nelie
tuviai.

Rūpintasi teip sutvarkyti 
mokyklų personalų, kad kiek
vienoj mokykloj butų du 
mokytoju — lietuvis ir ru
sas, bet to projekto įvykdy
mui kliudė pinigų stoka — 
suskaičius, pasirodė, kad bu
tų reikėję daugiau negu 60- 
000 rb..

Virš minėtam jame oficija- 
liškame globėjo, popieryje 
yra teippat prašoma direkto
riaus pasirūpinti: 1) padirb
ti normališkoms trijų kliasų 
liaudies mokykloms lietuvių 
kalbos mokinimo programų, 
2) sutaisyti išguldomųjų 
mokslo dalykų naujų tobly- 
tėlę, paskiriant kiekvienam 
dalykui atsakantį per vienų 

- sanvaitę valandų skaičių, 3) 
išrinkti labiau atsakančius 
lietuvių kalbos išguldymui 
vadovėlius.

Prie šitų trijų punktų, pir
mininkas p. Lebedincev iš 
savo puses rado labai nau
dingu pridėti dar tris punk
tus, būtent: 4), pakalbėti 
apie įsteigimų prie liaudies 
mokyklų bibliotekų, 5) pa- 

| rinkti atsakantį skaičių tau- 
i tiškų lietuviškų dainų, ku
rios galėtų būti dainuojamos 
liaudies mokyklose Lietuvo
je.

6) sutaisyti naujų išguldo- 
mųjų mokslo dalykų tobly- 
tėlę toms mokykloms, kurio
se bus mokiniai įvairių tau
tų.

Buvo šiek-tiek svarstoma 
apie visus šituos klausimus, 
bet galutino nusprendimo 
nepadaryta, nes šios dienos 
posėdis to tikslo ir neturėjo. 
Nutarta tačiaus buvo galuti
nam šitų 6-šių klausimų išri
šimo dėlei didesnės Lietuvos 
mokyklų naudos sušaukti 

, dar vienų posėdį, kuriame 
dalyvautų šios ypatos:

1) Kauno gub. liaudies 
mokyklų direktoriui pirmi
ninkaujant, sukviesti, visus 
liaudies mokyklų inspekto
rius.

2) Užkviesti Panevėžio mo
kytoju seminarijos lietuvių 
kalbos mokytojų J. Jablon
skį.

3) Itomlinskį, kaipo neto
limos ateities Kauno gub. 
liaudies mokyklų inspekto
rių.

4) T. Žilinskį.
5) Du naujai paskirtu mo

kytoju lietuviu:
a) Kassakaitį Antanų.
b) Burbų Juozų.
6) Du Kauno gub. liaudies 

mokyklų mokytoju rusu mo
kančiu gerai lietuviškai:

a) Naglį,
b) Tromfimovų.
Šioms visoms augščiau pa

minėtoms ypatoms pakvieti
mai bus urnai išsiųsti, kad 
jos dar suspėtų atsakančiai 
prisiruošti ir pribūti Kaunan 
24 d. rugsėjo š. m..

įfe-* Gale posėdžio M. P. Bau
blys, pirmininkui paprašius, 
išreiškė savo pasitaisymų su
statyti tam laikui, kalbamam 
posėdžiui, pranešimų.

Sąrašas naujai paskirtų 
| Kauno guberpijos pra
dines mokyklas mokytojų 

, lietuvių. # ;
1) Burba Juozas į Trašku-

nų valsčiaus mokyklą — Uk
mergės pav.,

2) Matjošaitis Stasys į Že
maitkiemių — Ukmergės pa
vieto.

3) Adomulis Br. į Stumbri- 
škius — Panev. pav~

4) Vitkauskas K. į Aluntą
— Ukm. pav..
5) Aglinskis Petras į Žei- 

mėnusj— Kauno pav..
6) Voznialis Simonas į Per

naravą — Kauno pav..
7) Slavinskis Jonas į Svė

dasus — Ukm. pav., — pa- 
gelbininkuv

8) Bagdonas Kazys į Viek
šnius — Šiaulių pav., — pa
gelbininku.

9) Dragunevičius Jonas į 
Subačių — Ukm. pav..

10) Balčiūnas Juozas į Si- 
reiklus — Šiaulių pav..

11) Mačiūnas Mykolas į 
Kamajus — Ukm. pav..

12) Fremas Juozas į Akni- 
etas — Kauno pav..

13) Maikovskis, Petras į 
Kurklius — Ukm. pav..

14) Bočis Jonas į Aločius
— Ukm. pav..

15) Bagdonas Juozas į 
ventį — Šiaulių pav..

16) Antanavičius V. į 
vėnus — Ukm. pav..

17) Kukoraitis Juozas 
Smilgius — Panev. pav..

18) Rodzievičius Juozas į 
Sėdą — Telšių pav. — pa 
gelbininku.

19) Zubris Antanas į Pum- jones nuo mokyklos nustum-
„ I*;

Už

Ta-

į

tuvių mokytojų sąjungos” iš
leidimas.

Šis vadovėlis., pripažintas 
geriausiu vadovėliu ir at
spausdintas pagal, pedagogi
kos reikalavimo ir sąjungos 
patvirtintas kaip pradinių 
mokyklų vadovėlis.

2) Aritmetikos* uždaviny- 
nas. Pr. Mašiotas.

3) Elementorius Višinskio. 
II pataisytas leidimas.

4) Benderius. Vaikams 
Žvaigždutė. I ir 11 dalis.

5) Lietuvos Istorija. Mai
ronio.

IŠ AMERIKOS.

E-—- -9S9ESS- 
kit, kiek męs jau pinigų ma
tėm....'

Kuo pradžios gyvavimo 
,;Philadelphijos politiško ssi 
mo” įplaukta revoliucijos 
reikalams diktokai—net 2818 
doh 59c. Vienok iš tos su
mos tikros revoliucijos reika
lams, — būtent K S. D. P.

naudingą laikraštį užsirašyti 
arba nors dalį paaukauti tė
vynės-Lietu vos labui. Laik
raščių skaitytojai nemoka 
skvajariams. Vietoj skvaja- 
rių, gelbėkime musų tėvynę, 
nes jeigu dabar .nepaduoaim 
pageltos, tai nerugokime, 
jeigu mus caras pradės vėl 
glostyt su geležine ranka. 
Teisybė, caras čia esančių ne
gali pasiekti, bet ar mes ga
lime žiūrėt ramiai, kaip jis 
lupa brolius tėvynėj? Mes
kime girtuokliavimus, liauki
mės mokėję donį ak vajariams, 
bet rūpinkimės, kiek galėda
mi, nuversti prakeikti cariz
mų, kuris neduoda mums ra
miai gyventi tėvynėj, veja 
musų brolius į svetimus kraš
tus.

trįs sudęgė, o kiti trįs likosi 
sunkiai svžei^i.

Expl$zijos.
PuEinp, ,-ę^LO. Įtaisose 

ColoradOjFuel f& Iron Co. at
sitiko bųisi ga^o eipliozija, 
kurios dty dagininkai likosi 
užmušti,* ^bęty mano, kad po 
triobos ąriuvėąias yra ir dau* 
giau

Pailadelphia, Pa. tune
lyj Philadelphia Eapid 
Transit Co„ 15 d. spalių, ex- 
pliodavo gązas. Expliozljos 
8 darbininkai likosi užmušti, 
o 20 tapo Sužeistų. *

Bluefield, W. Va. West 
Fosh kastynėse atsitiko dujų 
ezpliocija, kuri išgriovė olas 
ir jos užbėrė 75 darbinin
kus.

Riskevičia. Citrą, J. Vaitie* 
kaltis. Knygą, J. Kalpokas.

J. O. Širvydas padėkavojo 
susirinkusiems už ramų užsi
laikymą, nors buvo visokių 
nuomonių žmonių. Matyt 
visi buvo užganėdinti.

Atskaita:
Iš įžangos įplaukė... .$17.00 
Išlaidų pasidarė....... ‘ ? 2 2

Atliko $10.75
Pinigus paaky rėme per pu

sę „Kovos”fondui ir revoliu 
Gijai, r
Revoliucijai nuo įžangos^.37 
Surinkta aukų ..... .$29.70

Sykiu $35.00 
„Kovos’* fondui surr... .6.43 
Nuo įžangos................... 5.38

Sykiu $11.81
Aukos perduotos „ Kovos” 

redakcijom
Komitetas.

Iš New Haven, Con.
Keli mėnesiai atgal,Švento 

Pranciškaus Dr-tė tarėjo mė
nesį susirinkimą. Buvo už
manyta pakolektuoti naudai 
revoliucijos Lietuvoj. Užma
nymui visi pritarė, bet kada 
prisiėjo kolektuoti, pasirodė 
menka nauda. Sudėta tik 
$1.15. Pinigus tuos pasky- 
rėme 8. D. P. Lietuvoj. Ti
kėdami daugiau surinkti, 
pinigų tuojaus nesiuntėme, 
l et rinkimui daugiau, lau* 
kėm .tik progos. Proga to
kia neužilgio pasitaikė, kada 
D. L. K. Vi tauto Dr-tė pa
rengė teatrą, lošikams balių. 
Paaiškinus dabartinį Lietu
vos padėjimą, likosi užmany
ta paaukauti kiek sušelpi- 
mui revoliucijonierių Lietu
voj. Užmanymui susirinkę 
pritarė ir sudėjo $2.75 (var
dai aukautojų kitoj vietoj. 
Rd.); drauge su pirma su
rinktais $1.15, pasidaro 
$3.90. Pinigai tie nusiųsti 
C. R. Š. kasieriui Dūdai. - z

T. Cibulskas.

6 24 tik biskį daugiau
ne pusę. Kitkas kliuvo vi
siems „tėvynės” reikalams ži
nomiems ir nežinomiems; Čia 
siųsta ir mokintojams,ir mok-’ 
ateiviams, ir mokyklų reika* 
lama ir daktarui Basanavi
čiui; žodžiu, kas tik Lietuvo
je pinigų reikalavo, tam mu
sų „revoliucijos šelpėjai” ne
šykštėjo skirt ir kurstyt žmo
nes prakalbose, kad skirtų. 
Žmonelės prasti, girdėdami, 
kad Amerikos inteligentai 
randa Lietuvoje ir kitokias 
revaliucijas, šalip ginkluotų, 
skiria pakurstyti pinigus da
žnai ir patįs nežinodami, kam 
skilia.

Juk sveikos nuomonės la
bai gražiai mato, kad pirma 
reikia iškovot laisvę, o tada 
rasis pilnai Lietuvoje šalti
nių steigimui mokyklų, au
klėjimui mokintinių, ir kitų 
ramios kultūros reikalų aprū
pinimui. Reikia pirma už- 
daryt žiotis tam smakui, — 
carizmui, o tada Lietuvos tur
tai eis pačios Lietuvos kultū
riškam pakėlimui.

Taigi musų broliai, lietu- 
viai-amerikiečiai tapo baisiai 
suvilioti. Ažuot dėjimo tru
pinėlių kovai už laisvęj deda 
tam, kas be laisvės visai Lie
tuvoje neįvykintina. Moky
klas Lietuva juk turi. Tik 
reikia ištraukt jus iš replių 
ištvirkusios carizmo valdžios. 
Mokintojų Lietuvoje juk yta 
Tik nevalia jiems buvo Lie
tuvoje užimti vietas. O jei
gu ir nebūtų užtektinai mo
kintojų, tai juk žmonės priva 
lo eit prie to revoliucijos ke
liu, kad valdžia ’ įsteigtų mo- 
kįtojų institutus, kad atvertų 
universitetus Lietuvoje.Ame
rikiečių aukos neužlaikys to
kių institutų vistiek, nor ir 
dar ir dvigubai męs aukautu
me, kiek aukavome. Tegul 
vietoje armijos, kazokų, poli
cijos, šnipų ir juodašimčių, 
— Lietuvoje ir Lietuvos kaš- J 
tais užlaikomų,— žmonės stei
gia mokyklas. Bet ir čia be 
ginkluotos, aktyviškos revo
liucijos nieko nepadarysi. 
Todėl, pirmiausiai duokim 
revoliucijai ginklus; pirmiau
siai išverskim caro valdžią, 
arba bent ją ant tiek sude 
moralizuokim, kaip padarė ; 
FinlančTija, ir tada bus laikas S 
šnekėt apie budus ramaus 
Lietuvos atnaujinimo. Bet 
anaiptol ne /tabar. Musu 
demokratukai, keldami po 
skvernais kontr-revoliuciją, 
budavoja namus ne nuo pa- , 
matų, bet nuo stogo. •

Iš 2818 doliarių revoliuci-

f Telephonai New Yorke.
New York. Čianykštė 

Telephonų kompanija pa
garsino, jog mieste turi iš vi
so 276000 abonentų, taigi iš
puola ant 14 miesto gyvento
jų vienas telephonas.

Nereikalinga baimė.
Brooklyn, N. Y. Moky

klos užveizda Williamsburgo 
distrikte užsimanė ištirti mo
kintinių akis. Nežinia kas 
terp italijonų paleido paska
lų, .buk daktarai nori vaikus 
papiauti. Susirinko 1500 
moterų ir norėjo mokyklų iš
griauti. Policistams tik. su 
dideliu vargu pasisekė itali-
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IŠ DARBO LAUKO.

Ii

penus — Panevėžio pav. — ti. 
pagelbininku.

20) Pavlovskis Kazys į Erž- 
vilko-2-kl. mokyklą — Kauno

Karės teismas.
Washington, D. C. Kaip

pav. — antruoju mokytoju, garsina kares minesterija,
21) Velička Antanas į Jo- pereituose metuose I-----

niškėli. teismas perkratinėjo nusidė-
22) ‘ Petrauskis Juozas į Jimus 4596 kareivių ir oficie-

Kartėną — Telšių pav.. Apkaltintų buvo 50 ofi-

i metuose karės 
teismas perkratinėjo nusidė-

rų. Apkaltintų buvo 50 ofi-
23) Liūdžiu s' Konstantinas c’enl’ ’s ®kaitliaus

į Panevėžio pradinę mokyklų, 
pagelbininku.

24) Eidukns Vincas į Ra
dviliškį — Šiaulių pav.,— 
pagelbininku.

25) Kasakaitis Antanas į 
Surviliškį — Kauno pav..

26) Kaunas Bronislovas į 
Garsudžius — Panev. pav..

27) Jakučionis Juozas į 
Vaitkuškius —? Ukm. pav..

28) Gudaitis Juozas į Papi 
lį — Šiaulių pav..

29) Urbanas Petras į Pane
munį — Zarasų pav..

30) Kilna Motiejus į Ska
piškį — Panev. pav..

31) Poderis Antanas į Sa 
lakų — Zarasų pav..

32) Kriščiūnas Jurgis į Pa* 
svalį — Panev. pav., — vy- 
rėsniuoju mokytoju.

33) Gustaitis Vincas į 
kius — Telšių pav..

34) Gritte Alfonsas į Zei- 
melius — Panev. pav., — 
pagelbininku.

35) Lukševičius Juozas į 
Skrabotiškį — Panev. pav..

36) Markevičius Vladislo
vas į Rokiškį — Zarasų pav.
— pagelbininku.

87) Šliakis Antanas į Nau- 
jomiestį — Panevėžio pav.,
— pagelbininku.

38) Ūsas Juozas į Vilunai- 
Čius — ŠiauDų pav..

39) Plečkaitis į Pašvintį 
t- Šiaulių pav..

„V. Ž.”

kosi nubausti, o 8 sūdo ištei
sinti. Kaip ant tokio mažo 
kareivių skaitliaus, tai nuo
šimtis atiduotų kares teismui 
yra labai didelis.

Tornado.
New Orleanb, La. 5 d. 

spalių per miestų vėl perbė 
go tornado, tik diržas jo ap
imtas buvo žinom kartu daug 
mažesnis negu pirmutinio: 
dabar jo plotis buvo tik 50 
pėdų. Poutchatonley 4 ypa
tos likosi užmuštos. Pačia
me New Orleanse 5 ypatos 
likosi užmuštos, o 9 mirtinai 
apkultos. Nuostolius gi pa
darytus skaito ant vieno mi
lijono doliarių.

Ila-

Lietuviški rankvedžiai.
Mums pranešė, kad Var

šuvos mokslo apskričio glo
bėjas leidęs laikinai naudo
tis Suvalkų gubernijos pra
dinėse mokyklose šiais lietu
vių kalboje fankvedžiais:

1) Naujas elemęntorius. A. 
iš B..

2) Žemaitės „Rinkinėlis 
vaikams.”

šros” išleidimas.
Beto dar geistina butų pa

duoti užtvirtinti sekanti pra
dinėms mokykloms rankve- 
džiai:

1) Aritmetikos uždavinių 
ir pavyzdžių rinkinys. „Lie-

Štrai-

Nelaimės ant geležinkelių.
Tboy, N. Y. Netoli mie

sto užbėgo gabenantis karei
vius trūkis ant pasažierinio 
ir paskutinį truki sudaužė. 
Prie to 5 ypatos likosi už
muštos, o 25 sužeistos. Visi 
nukentėję yra pasažieriai, 
kareivių užmuštų nėra.

Chattanooga, Ten. Neto
li Dalton, bėgantis į šiau
rius pasasažierinis trūkis 
Western «fc Atlantic geležin
kelio, iššoko iš rėlių. Prie to 
pečkurys likosi užmuštas, o 
trūkio vedėjas mirtinai su
žeistas. Sunkiai sužeistų pa- 
sažierių nėra.

Murfhysboro, III. Netoli 
nuo čia, 2 d. spalių susimušė 
du į priešingas puses bėgan
ti pasažieriniai trukiai. Prie 
to 11 ypatų likosi apkultų.

Gaisrai.
Baltimore, Md. Dirbtu

vėse Maryland Steel Co. 
Spartows Pointe, užsidegu
sių gazų keturi darbininkai 
likosi užmušti.

Globė, Ari z. Sudegė čia 
varstotai ir lokomotivų šapos 
Gilavalley A Northern gele
žinkelio. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 125000 
doi. ; i(

PoRTLAND, Mb. t. Sudegė 
čia namai Jono Vanier. Iš

T Wichita, Kans. Suštrai- 
kavo elektrikai Missouri & 
Kansas Telepboue Co.

Chicago, III. Organi
zuoti aukso kalviai pareika
lavo 8 darbo valandų prie 
dabartinių . algų. Organi
zuoti šitos veislės darbininkai 
nusprendė mokėti 10% savo 
algų į unijos kasų štraikų 
reikalams. Organizuotų dar
bininkų reikalavimams prie
šinasi tik dvi didesnės firmos 
Chicagoj, taigi galima lauk
ti, kad organizuotų darbinin
kų reikalavimai* bus išpildy
ti. K I

T ChičagJ/Ill.
kuoja čia sanariai „Wood- 
vrorker^šinioff’. Prie štrai- 
ko pristojo darbininkai Bur- 
sik & KiupkaMirbtuvių.

vi i8a^‘ I^ancisco, Cal. 
Darbų šiuom kartu čia ne
trūksta,* net čia reikia ama- 
tiniųkibo pe ^paprastų dar- 
bininkųj ^^ųatininkų už
darbiai geresni negu kitur.

5 Sharon, Pa. Blėtos 
dirbtuvėse American Sbeet 
<fc Tin plate Co. pradės dirb
ti. Prie darbo pa tilps 400 
darbininkų. >

EllsWowth, Pa. Čia
nykštė Cožl Co. reikalauja 
350 kalnakasių. Pribuvę iš 
kitur gali gaut darbų. .

T Portsmouth,Oh. Suštrai- 
kavo darbininkai čianykš- 
čių geležies dirbtuvių.

Dowayic, Mich. Čia- 
nykščios pečių dirbtuvės gar
dina darbininkus prašalini- 
mu nuo darbo, jeigu katras 
iš jų pristotų prie unijos.

Katlor, Pa. Lakęs Coal 
Co., kurios kastynės yra 70 
mylių nuo Pittsburgo, reika
lauja kalnakasių. Iš kitur 
pribuvę gali gaut darbų.

5 Pottbville, Pa. Suštrai- 
kavo kalnasiaT White & Co. 
kastynėee.

5 Morrisdale Minės, Pa. 
Darbai eina čia prastai ir nė
ra vilties, kad greitai pasige
rintų.

LIETŪ^AIAMERIKOJ.
IšIIerrln, 111.

Darbai eibk pusėtinai ir 
žmones įjotai' uždirba, bet 
ypač mūsiškiai ne moka tą 
uždarbį ant gero apversti, su
kiša į dykaduonių kišenine, o 
ypatingoj pfoo vaito; žino
ma ne viflį. tik girtuokliai ir 
tamsunėįįįii, ^irie laikraščių 
ir naudingų-knygelių neskai
to. Lietuviškų provų čia ne 
trūksta, pasigėrę mat ne mo
ka ramiai užsilaikyti, dėdės 
išgirsta riksmą, eina ramin
ti, veda pas vaitą, kur turi 
užmokėti 7—14 dol. Teip 
tai iš musų brolių darbo min
ta visokį dykaduoniai. Ar
gi jau nėra svarbesnių rei-

Jurgis Mizaris.

Iš Phll&delphios, Pa.
1 ma kuopa L. S. partijos 

parengė prakalbas su laimė 
jimais. Buvo taipgi pašven 
tinimas raudonos vėliavos. 
Tas atsibuvo 23 d. rugsėjo. 
3-čia valandų, pirmsėdis J. O. 
Širvydas prakalbėjo į susi
rinkusiu?, pranešdamas dėl 
kokio mierio parengtos pra
kalbos, ir apie ką bus kalbė
ta. Priminė šiądieninį pa
dėjimų revoliucijos Rusijoje 
ir aiškino abelnų prispaudi
mų varguolių po sunkiu jun
gu kapitalizmo.

J. Grinius iš Brooktyno 
aiškino, kokios priežastys pa
gimdė revoliucijų, aiškino, 
kad žmonės, negalėdami pa
kelti sunkių naštų, uždėtų ca
ro valdžios, turėjo neatbūti
nai sukilti.' Kalbėjo, kad 
revoliucija būtinai reikalin
ga, nes ji vien veda prie išsi- 
liuoaavimo iš prispaudimo. 
Priminė apie juodašimčius ir 
persekiotojus revoliucijonie- 
rių; nepamiršo paminėti ir 
Seinų Kaipošių, pralotų An
tanavičių, kuris savo aplink
rašty j prisakė išdavinėti so
či jalistus - revoliucijonierius. 
Paminėjo ir didžiausių kro- 
kodilių, Tropo va, kuris tiek 
nekaltų aukų prarijo. Pas
kui dekliamavo V. Širvydas: 
,,Broliai sukruskim!” Pirm- 
sėdįs paprašė merginų perei
ti per susirinkusius ir pa
rinkti aukų revoliucijos rei
kalams. Surinko $29.70 (var
dų aukavusių negarsinam, 
juos pagarsys ,,Kova”. Dvie
jose vietose garsinti negali
ma. Rd.)..

J. Grosas ir E. Grušienė 
padainavo duetų: „ Kas iška
sa auksų”. E. Širvydžiutė 
dekliamavo eiles: „Čiūčia, 
liūlia”!

J. Šūkis iš Brooklyno, N. 
Y. kalbėjo, kad gamta visus 
lygiais sutvėrė, visiems su
teikė lygias tiesas, o kapita
listai išnaudoja darbininkus, 
ir juos prigaudinėja. Priva- 
džiojo,kaip darbinikai priva
lo apsiginti nuo to baisaus 
prispaudimo, išrodinėjo ko
kiu budu galime atsikratyti 
nuo priespaudos kapitalistų. 
Priminė, kad reikia gyventi 
meilėj ir brolystėj, rištis į 
vienų drūtų rišį socijalistų, 
nes yra tiktai tas vienas bū
das išsiliuosavimo ir išbrldi- 
mo iš purvyno vargų. Ą. 
Pušinskas dekliamavo „Kas 
iškasa auksų”. Ant galo 
pirmsėdis apreiškė, kad tų 
dienų yra pašventinimas rau
donas vėliavos, jis parodė 
pačių vėliavų, kviesdamas vi
suomenę pasveikinti porų 
sykių delnų plojimu, kų su- 
sirinkuaiejie ir padarė. To
liau J. O. Širvydas kląusė, 
ar galima padaryti kolektą 
„Kovos” fondui. Visi suti
ko ir merginos surinko$6.48. 
J. Bajierčius padainavo ,,Ka 
mums priešas žada” Paskui 
prasidėjo trauk imas laimikių.

Sidabrinį laikrodėlf laimė
jo, J. Krivickas. Kornetą, 
J. G. Sirvydas. Gitara, JL

Iš Amsterdam, Oh.
30 d. rugsėjo, susirinkę ant 

krikštynų pas Juozų Karpo- 
viskį, užsimanėme pažymėti 
tų dienų aukomis sušelpiami 
musų brolių tėvynėj, kovo
jančių su netikusio caro tar
nais. . Užmanymui visi, iš
ėmus vieno, pritarė ir sume
tė $4.20, kuriuos siunčiame 
.Lietuvos” redakcijon ir pra
šome perduoti socijal-demo- 
kratų partijai (vardai aukau
tojų kitoj vietoj. Bd.).
, Pas mus lietuvių yra 4 ap
sivedusių šeimynos ir 5 pa
vienius ypatos.

M. Raizis.

Iš Plymouth, Pa.
2 d. spalių, anglių kasty- 

nėse likosi užmuštas Marty
nas Vilkelis. Velionis paėjo 
iš Suvalkų gubernijos, Seinų 
pav., Beržininkų vaitystes, 
kaimo Kaimelio; turėjo 81 
metą, 10 mėnesių kaip apei-

I

vedė. Pati ir broliai kuna <oi < • Tnslaidnin »nF v?3ai 8OdSt’ P'nl«^' ™drumpalaidojo anf lietuviškų ka
pinių. Laidotuvėse dalyva
vo dvi draugystės su muzi-

Plymouthiškis.

BegelbMaml kitus, patįs 
ją pašelpą suvalgo.

„Lietuvos” 38-ame nume
ry! tapo atspazdinta atskaita 
tų pinigų, kurie perėjo per 
rankas Žilinskio „seime” iš
rinktojo komiteto. Atskaita 

kaip atskaita; nieko blogo 
negalima užmest prieš para 
šjmų, sustatymų ir iėspauzdi 
nitnų. Biskį pažiurėjus gi- 
lin, vienok randasi šis-tas ir 
nevisiškai gero. 4^

Dėlei didesnės rėkliamoa, 
„komitetas” garsina ir vi
suomet ir tų, kas jau seniai 
dusyk buvo garsinta. Tas 
nieko. Mat visgi stambesnė 
ant galo susidaro cifra ir tuo- 
mi pasistorina paties „komi- 
toto” autoritetas: ve, žiūrė-

štate kurstymais po žmones, ' 
tapo suviršum tūkstantis do- 
liarių paskirta namui būda- 
vojimui nuo stogo.

Tiek apie revolincijonišku- 
mą musų „seimo” ir jo „ko
mitetų”.

Kaip kas papeiks manę už 
norų kenkt „visuomenės’’ 
darbui. Nemisliju, kad tas • 
ką laimės. Jeigu reikės, ra
sime darodymų, kad aukų 
skirstyme visuomenė maža 
rolę lošia. NorsPhiladelphi- 
joje, per socijalistų užsispy
rimų ir tapo atimta minėtam 
komitetui sprendžiamoji tie- 
sa, vienok jis elgias, kaip 
jam patinka.

Philadelphijos vietinis re- 
voliucijoa komitetas 17 lie
pos paskirstė pas savę susi
dariusias atikas (žr. „Vieny 
bės Lietuvninkų” 90 num ) 
ir perdavė Dudžiui, kad per-

Dudžiui . ir visam



’ komitetui) pasirodė paskir
stymas ne pagal „zokono” — 
iš 1110.28, tapo paskirta 
1100.00 socijaldemokratams, 
o $10.28 ,, demokratams”. 
Taigi tuos pinigus pasilaikė 
iki pat šiam laikui ir laukė 
(o gal jieškojo), kad kas vie' 
tintam revoliucijos komite
to paskirstymui užprotestuo
tų. Žinoma, ir rado. Nese
niai buvusiame V. K. K. su
sirinkime ir atėjo vienas vai
kinas „su protestu”. Tik 
tada ir tapo dažinota, kad 
pinigai dar tebėra pas Dudį 
nuo 17 liepos! Ir peržiurė
jus paskutinę atskaitą, jokiu 
budu negalima surast Phila- 
delphijos V. R K. perduotų 
išsiuntimui aukų. Atskaito
se parodyta (plaukimai iki 
30 d. rugpiučio; nuo - 17-tos 
liepos iki 31 rugpiučio iška- 
ko gerokas laikas — lig pu
santro mėnesio!....

Mat kaip ,,komitetas” pil
do visuomenės valią. Jeigu 
aukos ne jam patinkamai pa
skirtos, tai jis uždeda „veto” 
— ir atliktas kriukis!....

Ir brangiai-gi apsieina 
Amerikos visuomenei „komi
teto” pasitarnavimai. Pas
kutinėje atskaitoje paminėta, 
kad „naminių išdavimų su
sidarą net $120.78”. Ant ko 
tai? Teisybė, pirmiejie išda: 
vimai, t. y. nuo pat „seimo”, 
turi savo nors tas atramas, 
kad buvo iš revoliucijinių 
aukų surengtos prakalbos, o 
prakalbose juk vienas ar ki
tas tamsesnių svečių galėjo 
už savo aukas ko gero pasi
mokinti. Bet antrose atskai
tose visgi lyg per daugokai— 
$34.00!

Kas to nepatyręs, tai gal 
ne teip jam bus aišku. Bet 
aš tuos reikalus gerai išmėgi
nęs esu. Per „Kovos” re
dakciją suplaukė revoliucijai 
aukų, per šiuos du trečdaliu 
meto, bu viršum pustrečio 
tūkstančio doliarių. Kaštų 
išsiuntinėjimams, etc. pasi
darė gal iki 13 dol. Diktas 
skirtumas!

Bet ne tame dalykas. Aš 
tik reikalauju, kad žmonės 
pavestus sau dalykus pildy
tų teisingai. Tuomtarpu 
Čion, kaip aiškinau, to visgi 
nėra.

J. O. Sirvydas.

Amerikos Lietuviai!
Jau dvidešimtis metų su 

viršum, kaip, pabudusi iš il
go snaudulio, musų tauta 
kovoja už savo būvį; bet toji 
kova niekuomet nebuvo to
kia sunki, teip aštri ir savo 
pasekmėmis tokia svarbi, 
kaip šiose dienose, kadangi 
męs turime grumtis ne tik su 
rusifikatorių biurokratija, 
bet ir su lenkininkų*— polio- 
nizatorių partija, sustiprėju
sią pastaraisiais metais, kuri, 
rodos, išnaujo norėtų žaisti 
Lietuvoje tą rolę, kurią iš 
jos kokiam laikui buvo pa- 
veržę rusifikatoriai, o kurią 
pirm to keletą šimtų metų ji 
žaidė nelaimingoje musų 
tėvynėje, versdama musų 
tautą į lenkus per mokyklą, 
bažnyčią ir administraciją.

Kuomet iš vienos pusės- 
męs, lietuviai, drauge su ki
tomis Rusijos tautomis, turi
me kovoti ir iškovoti musų 
tautai pilną politišką laisvę, 
be kurios gyvenimas negali
mas, iš kitos pusės yra būti
nai reikalinga ne menka mu
sų spėkų, musų dvasiškųjų 
pajiegų dalį statyti kovon ir 
už musų tautystę, kurios 
baisiausias priešas buvo iki- 
šioliai rusą biurokratija, o 
dabar dar ypatingai prisidėjo 
sustiprėjusi lenkininkų par
tija Lietuvoje.

Kiek pikto pridirbo Lietu
vai šitoji polionizatorių par
tija praeityje, ką ji daro ir 
musų laike ypačiai per baž
nyčias, apie tai yra plačiai 
kalbėta memoriale „Apie 

lenkų kalbą Lietuvos bažny
čiose”, kurį Vilniaus lietuvių 
išrinktasis komitetas, sudė
jęs, išleido Ryman popiežiuj 
Pijui X ir visiems katalikų 
bažnyčios kardinolams. Iš 
šito rašto patiriame, kad 
lenkų kunigija, nuo pat įve
dimo pas mus krikščiony
stės, ikišiol tebelaiko musų 
bažnyčiose lenkišką kalbą 
pamaldose, niekindama baž
nyčioje ir maldoje lietuvių 
kalbą ir tokiu barbarišku bu
du prisideda prie ištautini- 
mo musų žmonių, jų tautiš
kojo ir dvasiškojo ištvirki
mo.

Rods, Seinų vyskupystėje, 
perdėm lietuviškosiose para
pijose, tą svetimą, mums ne
suprantamą kalbą iš dauge
lio bažnyčių jau pasisekė pra 
šalinti, bet Žemaičių vysku
pystėje daugiur lenkų kalba 
bažnyčiose dar ikišiol tebe
viešpatauja.

Visų-biauriausias padėji
mas lietuvių kalbos bažny
čiose yra Vilniaus vyskupy
stėje, kur vyskupas Roop, 
susitaręs su dvarponiais ir 
lenkomanų kunigų kapitula, 
tyčia smarkiai persekioja 
musų kalbą bažnyčiose, iš
keldindamas lietuvius kuni
gus iš lietuviškų parapijų į 
gudiškas ir primesdamas lie
tuviams kunigus nemokan
čius lietuviškos kalbos, arba 
jos priešininkus.

Šitas musų kalbos perse
kiojimas juo lengviaus len
kininkams sekasi, kad Vil
niaus vyskupystės lietuviai 
tebėra dar labai mažai ap
šviesti, dar mažiau tautiškai 
susipratę ir gyvena labai 
vargingose ekonomiškose są
lygose, kuomet visos intelek- 
tuališkosios ir medegiškosios 
pajiegos tebesti lenkininkų- 
dvarponių rankose.

Amerikos Lietuviai!
Neužmirškime visi, kad 

Vilniaus vyskupystė, musų 
brolių nuo giliausios senovės 
apgyventas kraštas, yra da
bar didžiausiame pavojuje: 
čia lietuvystė, priešų žudoma, 
smarkiai nyksta, tarytum, 
tirpte tirpsta.

Lenkintojai kunigai sten
giasi visomis pajiegomis pa
versti šito Lietuvos krašto 
žmones į lenkus. Jie ne tik 
kad neduoda musų broliams 
bažnyčiose Dievop melstis 
savo prigimta kalba, jie lei
džia ir platina terp lietuvių 
yvairius laikraščius ir kny
gas lenkų kalboje, lenkų 
dvasioje, temdina musų bro
lius ir veda iš lietuvystės ke
lio. Jie sumestais dvarponių- 
lenkininkų pinigais traukia 
iš Lenkijos yvairius mokyto
jus — agitatorius ir leidžia 
juos per sodžius lenkų kal
bos ir dvasios terp lietuvių 
platinti.

Kas-gi mums priderėtų da
ryti, norint šituos musų bro
lius tamsuolius išliuosuoti iš 
lietuvystės nevidonų įtekmės 
ir pritraukti juos prie bend
ro lietuvių gyvenimo?

Męs turime lenkintojų dar
bus garsinti ir naikinti; turi
me šviesti tamsinamus musų 
brolius, turime terp jų ža
dinti prigimtos kalbos ir 
bendros musų tėvynės Lietu
vos meilę, o drauge bu tuo 
prašalinti lenkų kalbą iš Lie
tuvos bažnyčių, įvesdami jos 
vietoj m ubu lietuviškąją kal
bą.

Rods, prašalinti lenkų kal
bą iš mnsų lenkiškumu,poniš 
kurnu (aristokratiškumu) už
sikrėtusios bažnyčios yra tuo 
tarpu dar sunkokas darbas; 
bet, kaip tik šito krašto žmo
nės susipras lietuviais esą, 
jie patįs len koma nūs kuni
gus atstatys nuo bažnyčių ir 
pasirūpins įgyti kunigus lie
tuvius.

Tad šiame tautiškame šito 
krašto lietuvių nesusiprati

me svarbiausias Brasų darbas 
yra: platinti lietuvių tarpe 
šviesą demokratiškai-tautiš- 
koje dvasioje.

Kad šitas darbas geriaus 
vyktų, tarp kito-ko, per Pet
rines Vilniuje įsteigta „Są
junga” sugrąžinimui tiesų 
musų kalbai Rymo-Katalikų 
bažnyčiose Lietuvoje”. Kaip 
iš „Sąjungos” įstatų, kuriuos 
veikiai apgarsinsime, bus 
matyti, musu „ Sąjunga” yra 
pasiryžusi, neminint kitų da
lykų, leisti ir skleisti terp 
žmonių lietuviškas knygas ir 
laikraščius, kurie neš Šviesą 
temdinamiems . ir lenkina
miems musų broliams ypač 
Vilniaus vyskupystėje.

Šitam darbui, Broliai Lie
tuviai, yra reikalinga pini
gų ir pinigų, kurių mums 
čia labai trūksta, ir jų męs 
prašome ne tik kreipdamiesi 
į musų krašto žmones, bet ir 
į jus, Amerikos Lietuviai!

Jus suprantate, kaip tai 
yra be galo svarbu išgelbėti 
musų brolius nuo ištautėji- 
mo, nuo amžino pražuvimo, 
ir atlaikyti tokį didį žemės 
plotą prie Lietuvos, kaip 
Vilniaus vyskupystė,— tad 
eikite mums pagelbon. Rin
kite pinigus, darykite visur 
kolektas ir šelpkite musų 
darbą — musų bendrų bro
lių apšvietimą ir paturėjimą 
jų prie lietuvystės.

Rinkite aukas ne tik kovai 
už Lietuvos žmonių laisvę, 
bet ir kovai su žiauriais nevi
donais, naikinančiais musų 
kalbą, musų tautystę. Kaip 
laisvė, teip ir musų tautystė 
turi būti mums, lietuviams, 
vienodai brangi!!

Surinktus pinigus teikitės 
siųsti „Sąjungos” kasieriaus, 
kunigo Juozapo Ambrazie
jaus vardu (Ks. J. Ambrože- 
vič, Vilno (Russia), Blago- 
vieščenska N r. 27).

Gautosios sumos bus kvi
tuojamos „Vilniaus Žiniose” 
ir kituose laikraščiuose.

Taigi, Broliai, į darbą!!
Vilniuje, 5 rugsėjo, 1906.
Dr. J. Basanavičius, „Są

jungos” pirmsėdis.
Jonas Krisnčiunas,sekreto

rius.
Kunigas Juozas Ambrazie

jus, „Šviesos” redaktorius, 
kasierius.

PS. Kitų Amerikos laik
raščių prašome šitą atsišau
kimą atkartoti.

Atsiliepimas!
Mes, draugai Sčios kuopos 

Lietuvių Socijalistų Partijos 
Amerikoje, gyvendami Cle- 
velande per 6 metus, pergy
venome du lietuvišku kuni
gu, bet niekada neturėjom 
nė jokių vaidų su kunigais ir 
tikėjimu.

Iškeliavus kunigui M. 
Plaušinaičiui, likosi vyspu- 
po paskirtas puslenkis, kun. 
V. Paukšta iš Clevelando 
lenkų parapijos. Jam užė
mus vietą prabaščiaus lietu
viškos Švento Jurgio para
pijos, dar jis nepasakė nė 
vieno pamokslo, kuriame 
ne niekintų socijalistų viso
kiais nešvariais žodžiais. 
Žmonės, girdėdami dvasišką, 
tėvėlį niekinant socijalistus, 
pradėjo jų neapkęsti, prisi
klausę kunigo tuščių pliauš
kalų, pradėjo visokias biau- 
rybės krauti ant socijalistų. 
Kas kur žmogų papiovė ar 
subadė, kas ką pavogė, kas 
kur bekazyruodamas ar gir
tuokliaudamas susipešė, ar
ba kitaip biauriai pasielgė— 
vis tai buvo socijalistų nedo
ri darbai. ,

Todėl mes, vietiniai soci- 
jatistai, girdėdami tokius 
biaurius užsipuldinėjimu?,pri 
versti atsakyti, kad čia ?o- 
cijalistų kuopa gyvuoja jau 
6 metai, tai yra per 6 metus 
nė vienas socijalistas su uie- 
kuom ne susipešė, ir niekam 

nieko blogo nepfiflarėfflė vie
nas iš Clevelandš so^jallstų 
nebuvo suareštttotasp jokių 
provų neturėjo, o kitokių čia 
organizacijų saV&riar per tą 
laiką turėjo daugybę ^rovų. 
Taigi aišku, kad ^socijalistai 
gerai elgiasi. Ouką kalbėti 
apie tokius, kurie satį vadi
na gerais katalikais, arba 
laisvamaniais, ‘ ne priguli 
nė'prie jokios organizacijos! 
Beveik nėra tos dienos, kad 
nereiktų į jų tarpą. įsimaišyt 
policijai, o visos tos nedory
bės verčiamos ant sprando so
či jaliatų.

Todėl mąp, sočijalištai, ma
tydami tokius neteisingus 
užsipuldinėjimus, priversti 
esame parodyt, kad tocijali- 
stai nestovi teip žemai, kaip 
apie juos yra kalbama, bet 
jie labiau išsilavinę už kitas 
čia gyvuojančias organizaci
jas. Mes socijalistai užkvie- 
Čiame kun. V. Paukštą ir vi
sus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant musų susi
rinkimų, kurie atsibūva kas 
pirmą utarninką mėnesio va
kare, ir kas 3čią nedėldienį 
3Čią valandą po pietų po No. 
210 Cent. Vaiduvet, o kiek
vienas gali persitikrinti,kuom 
mes socijalistai užsiimam ir 
ką mes darom: ar mes griau- 
jame tikėjimą^ Tąsyk tik 
tušti jūsų niekinimai pasi
baigs, kadangi pas socijali- 
stus durys atviros visiems 
ir sargų mes prie durų nešta- 
tom, kiekvienas turi lygias 
tiesas, gali kalbėt ir išrodi- 
nėt geras ar blogas (rases 
Lietuvių Socijalistų n Parti
jos. >

Užbaigdami ąąvo paaiški
nimą, pasitikim, kad bps terp 
mus ir kunigų ir^lietųviij ra
mybė, kaip iki šiol buvo, mes 
tikime, kad tai Iras pirmuti
nis ir paskutinis v musų atsi
liepimas.

Jeigu to ne bpių gana ir 
dar trauktus! tušti užsipul
dinėjimai, kaip iki šiol buvo, 
tuomsyk mes, socijalistai,bu
sime priversti griebtis ginklo 
į ranką ir kovot su priešu. 
Jeigu ir busime priversti ko
vot, tai visgi ne užsiimsim 
tuščiais pliauškalais, kaip 
V. Paukšta, bet kovą vesime 
teisingai, faktiškai, mes ne
sinaudosime iš revolverių, 
kardų, akmenų, kumščių ir 
tam panašių ginklų, kaip 
kad prieš mus rengiasi var- 
ti kunigo šmeižimo pasekėjai 
geri katalikai, mes nevarto
sime, bet nurodinesime vien 
nedorybes paremtas ant fak
tų, išrodinėsime, kaip doriš
kai stovi kunigas ir jo span
gį pasekėjai dvidešimtame 
amžyj. Tiek tuom tarpu at
sakome ant visų užsipuldinė
jimų ant musų. .

Vardu Sčios kuopos L.8.P. 
Amerikoje. <

, . Komitetas.
Jeigu komitetas tikisi pro

testais uždaryti burną savo 
priešams, tai iš augšto gali
me užtikrinti, kad savo vil
tyse apsiriks. Tik išlavintas 
protas protauja, neišlavintą 
greičiau žodžiai patraukia. 
MesAmerikoj moklnįflnės ko
vos budo nuo amerikonų, o 
Čia partijos kovpja yįen asa- 
biškais besinielųnimajis. Ge
riau ant tokio ginklo visai 
nepaisyti.

re

Vardan teisybės.
Neperseniai 1 pktėmijau 

„Lietuvoj” kortspdtfdenciją 
iš Amsterdamo, ’ N.'V., ku
rioj p, DapkeviČiš panorėjo 
pasirodyti ėsątfl teatrališku 
kritiku. Toks užsimanymas— 
tai dar puse bėdos; nors, no
rint būti kritiku, reik turėti 
šiokį-tokį supratimą apie kri
tiką abelnai, o apie teatrališ
ką kritiką Šiame• atsitikime 
ypatingai, -— kitaip, galima 
lengvai pastoti kritiku iš pa

sakos Krilovo „Asilas ir lakš
tingalas” .... Bet tai dar 
niekis: terasi nė j a sau kriti
kas ne tik apie teatrus, bet 
nors ir apie žvaigždžių bėgį 
(manau, jog supratimas tų 
dviejų dalykų bus vienodas). 
Kam niežti liežuvį, te sau pa
sikaso — sumanus skaityto
jas atskirs pelus nuo gru
dų....

P. Dapkeviče, norėdama pa
likti „geru” korespondentu 
ir įgyti vardą „gero tautie
čio”, griebėsi už kito įnagio, 
ir labai biauraus įnagio: ne
teisingų žinių, koliojimo ir 
apšmeižimo ypatos, kuri vi
sai ant to neužsitarnavo. Ta 
ypata yra vietinis klebonas. 
Aš nežinau kuomi kun. Z. 
prasikalto Dapkevičiųi, bet 
žinau tą,jog atkeršinimui net 
savo didžiausiam priešui ne- 
s’griebciau melo, atsiminda^ 
mas ant to, jog koliojimas ir 
apšmeižimas plėšia garbę ne 
šmežiamam,, bet šmeižikui. 
Tą reikia geiai turėti ome
nyje kiekvienam, kuris nori 
būti žmogumi ir nori kitus 
kritikuoti.

Nepažįstu aš p. Dapkevi
čia u*, bet jo liogiką (jeigu 
ją turi) suprantu gerai.

Šiuose laikuose kas tik no
ri likti „rašytoju”, neatbūti
nai griebiasi kunigų: nie
ko nėra lengvesnio, kaip pa
rašyti straipsnį, kuriame ant 
kiekvieno žingsnio susitiksi 
su žodžiais: „ilgaskvernis, 
vagis kunigas” iš vienos, o 
„tėvynės labas, tautiška dir
va, letargiškas miegas, snau
dulys” ir tt. — iš kitos; vie-. 
nas straipsnis teip yra pa
našus į kitą, lyg tartum visi 
ant vieno kurpalio daryti.....
P. Dapkevičia išbandė savo 
literatišką spėką teippat, 
su tuom tik skirtumu, kad 
kitose korespondencijose yra 
nors dalis teisybės, kore
spondencijoje p. Dapkevičia 
nuo pradžios iki galui vie
nas melas (negražus tai žo
dis, bet mandagesnį sunku 
butų sarasti).

Kun. Z. aš gerai pažįstu, 
geriaus negu p. Dapkevičia, 
finansiškas padėjimas Am
sterdamo parapijos ir gi ge
rai yra man žinomas ir dėlto 
tai aš velyčiau ir p. 
Dapkevičiai būti teip 
skrirpuliatiškai teisingu, ypa
tingai pinigiškuose dalykuo
se, kaip yra p. Dapkevičiaus 
apšmeižta ypata.

P.Dapkevičia! Ant ko re- 
metė savo užmetiuėjimus? 
Ant dasiprotėjimų ir tai sa
vo ypatiškų?.... Jus manė
te, kad jeigu vienas šuo yra 
margas, tai jau ir visi turi 
būti margais.... jeigu dau
gybė kunigų blogai pasiel
gia, tai ir šits turi būti neat
būtinai tokiu vien tik dėlto, 
kad yra kunigu.,.. Tai jū
sų liogika, kurios prisilai
kydama prieičiau neatbūtinai 
prie tokio išvedimo, kaip: 
„matyt, yra neper išmintin
giausias „mylėtojas tėvynės”, 
ar socilistas (dovanokite man 
šitą vienatinį daaiprotėjimą, 
bet, turbut, neklystų, many
damas, jog turite pretensiją 
prigulėti ar prie vieno, ar 
prie kito) dėlto ir visi.,,tėvy
nainiai” ir visas socijalizmas 
teipgi jau ant nieko.... O 
ne, p. D.! Su tokia liogika 
visa pasaulė (nors ji ir yra 
apskriti) butų senei į viršų 
kojomis išsivertus. Neina 
nykit, jog aš ginu čia tą ypa- 
tą dėlto, jog ją pažįstu; aš ly
giai ir kunigui pasakyčiau 
žodžius tiesos, jeigu man 
prisieitų. Ginu ne tiek ap
šmeižtą ypatą, nes ji, turbut, 
mažai teatboja ant tokių kri
tikų, bet ginu skaitytojus, 
kuriems reik grudų, o ne 
pelų, ne purvų, kokius p. 
D. paduoda (ne jis vienas t 
'daro. Rd.); ginu patį laik 
raŽtį, kurį p. D. ir panašus 

jam'„rašytojai” per savo at
kaklumą verčia būti mėšlynu 
visakių purvų, vietoję būti 
išdirbta dirva. Ar toki ko
respondentai nežino, kad ga
dina gerą vardą laikraščio, 
kuris, užsitikėjęs sanžinišku- 
mui korespondentų, talpina 
jų žinias? —Man nepatiko ir 
p. Stanislavičio straipsnis — 
atsakymas ant užmetinėjimų 
p. 1). — nepatiko, nors teisy
bę faktų paduotų tame 
straipsnyje, galėčiau patvir- 
tyti- Dėl ko nepatiko! Dėl
to, jog buvo perdaug nelite- 
ratiškas, sustatytas ne pagal 
tiesą stilistikos: perdaug bu
vo prikrauta „epitetų” ir 
šeip palyginimų, kurių maž 
p. D. ir buvo vertas, bet ku
rie patį straipsnį perdaug 
,, margino”.... Štai dar pa
veikslas matematiško gabu
mo p. D. Pagal jį, parapija 
susidedanti iš apie 500 ypa
tų laike dviejų metų gal su
dėti net $500000. Liogikos 
daugiau, p. Dapkevičia! Ma
nau, jog nebūdami per stip
riausi aritmetikoj, vieną my
li perdaug pridėjote, jeigu 
ne tai — greičiau galėtumė
te būti prie teisybės.

Geriaus reik liautis rašyti 
apie dalykus, apie kuriuos 
visai mažą supratimą turime. 
Nesigaili tamsta savo darbo, 
tai pasigailėkite nors skaity
tojų laikraščio, o ant galo.... 
nors ir redaktoriaus, kad jam 
nereikėtų teip daug patėmi- 
jimų daryti, bemokinant 
tamsta įvairių, ,mandrių” žo
delių, k. a.: režisierius, akto
rius, sufleris ir tt

Vertėtų ant to visko spiau- 
ti ir neužimdinėti tiek vie
tos laikraščiui, bekalbant 
panašiems korespondentams 
į galvą, kad neteisybė — tai 
biaurus įrankis, nevertas do- 
raus žmogaus, bet matant, 
kaip vidurdienyj užpuldinė
ja ant žmogaus, norėdami 
suteršti jam gerą vardą, tik
rai sunku tylėti. Tačiaus 
tokiuose atsitikimuose pasa
kyčiau, kaip antai pasakoj: 
„PrieteliaU! Teloja sveiki! 
As jų paprotį gerai pažįstu: 
palos ir — perstos.... ” Tei
sybė, perdidelė garbė butų 
panašiems logikams pasilei
dus su jais į ilgesnę polemi
ką.

B. Baliūtis.
Mažai musų laikraščiai tu

ri korespondentų, kuriems 
ne reikėtų panašių pamoki
nimų. Bet mokinant, reikia 
ir korespondentų klaidas pa
rodyti, jeigu jos žinomos. Iš 
šito gi iš šalies žiūrintis visgi 
ne žinos, kame yra Dabk. 
melas, kadangi tie melai ne 
parodyti. Skaitytojai nega
li žinoti kaip stovi Amster
damo parapijos reikalai. Gal 
rašantis norėjo nurodyti ant 
klaidų apskritai musų laik
raščių korespondentų. Bet 
pas mus didesnė dalis kores
pondentų spėjimus remia 
ant iščiulbtų iš piršto moty
vų, be šmeižimų ne moka ap
sieiti, nesupranta, kad tas 
yra blogu. To vienok vie
nas laikraštis ne pataisys, 
kadangi vieno atmestos ko
respondencijos su tendentiš- 
kais spėjimais patilps kita
me. Pataisyti tą, tą piktžolę 
galima būt iš musų dirvos 
išrauti tik susitarus musų 
laikraščių redakcijoms, bet 
tas, bent čia Amerikoj, šiuom 
kartu yra negalimu:

Red. l.

Musų geradariai.
Perskaičius N.40 „Kovos”, 

negalima nutylėti neatsilie
pus. Labai įstabu, matant 
tokius apsireiškimus. Kaip 
draugas A. Žagaras, teip 
augštai mokytas tėvynainis, 
teip moksliškai nudergė su
maišydamas viską į šiupinį: 
Keleivį, Žvaigždę ir kunigus, 
Fėvynės Mylėtojų draugystę

su Susivienyjimu" Lietuvių 
Amerikoje. Visi žino, kad 
minėtos organizacijos nema
žai veikia tėvynės labui.

Tegul pasako Žagaras, ar 
atlaikė nors vieną susirinki
mą, ant kurių nebntų buvę 
sanariai Susi vien y j imo, arba 
T. M.D.? Kasgi parengia su
sirinkimus, jeigu ne tie patįs 
sanariai orgauicijų?

Tegul parodo Žagaras 
nors vieną draugystę, kurių 
šimtai yra Amerikoj ir ku
rios turi tūkstančius banko- 
se, kiek sušelpė literatūrą 
(kurią augštai mokytas Ža
garas vadina skudurais) ir 
revoliuciją? Ar ras nors vie
ną tokią kaip Tėvynės Mylė
tojų draugystė?

Ar u/ta i Žagaras virš minė, 
tas organizajas net žemiaus 
„Žvaigždės” pastatė, iš
juokė šėtoniškai: gir
di, netoli Chicagos sutvers 
S. L. A. respubliką (suprask 
prieglaudos namą su kolioni- 
ja. Toj respublikoj Žagaras 
gal dar prezidentu pastoti, o 
jo draugai ministeriais) ant 
Marso. Kodėl ne Mandžu- 
rijoj? Bet ką mums Žagaras 
iki šiol sutvėrė?

Tokių išjuokimų ir nieki
nimų jau drovisi daryti ir 
kunigai, kurie yra atvirais 
priešais laisvės žmonijos. 
Viešpatie, apsaugok mus 
nuo tokių draugų, o nuo ne
draugų patįs pataikysime ap
sisaugoti.

Meldžiame guodutinų drau
gysčių ir draugbrolių T. M. 
D. ir S. L. A. atkreipti atidą 
ant A. Žagaro. Kuom mes 
ir musų organizacijos jam 
nusidėjo ir ko nuo musų rei
kalauja, už ką mus varo ant 
Marso? Tegul parodo, kur 
jis sutvėrė kokią viešpatystę 
ant kokios - planetos? Kur 
jis ką nuveikė be jo išniekin
tų organizacijų pagelbos?

Tegul Žagaras eina namas 
nuo namo ir organizuoja 
lietuvius neprigulinčius nė į 
jokias organizacijas, ir jeigu 
jos atsisakys aukauti ant tė
vynės aukuro, tąsyk galės 
jas siųsti ant Marso, išjuok
damas savo „moksliškais” iš
vadžiojimais (žiūrėk „Kovos'1 
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Susivienyjimas L. A. ir T. 
M. D. yra nemažos organiza
cijos. Jos darbuojasi, pagal 
savo išgalę, ant tėvynės labo 
ir darbuosis toliaus, nepaisy
damos ne ant žagarų, nė ant' 
malkų, nė skiedrų.

Toliaus, kaip Pilypas iš 
kanapių, išlindo, kreipdamas 
savo nevalytus dantis ant „ka 
ra Ii ūko.”

Tegul tik Žagaras pasidar
buoja ant labo tėvynės ii 
žmonių ir darbininkų apšvie
timo, kiek pasidarbavo mi
nėtas karaliukas. Jeigu ta< 
sai karaliukas nebūtų priren
gęs dirvos ir Žagaras neturė
tų ką veikti Amerikoj.

Žagaro kritikos yra vien
pusiškoms, jis mato tik soci
jalistus,daugiau nieko. Bet 
neapsišvietęs ir nepažinęs ap
linkybių negali bbti eocija- 
listu. Kas pakėlė tą patį 
šiądienykštį socijalizmą? Ar 
ne tie patys lietuviai, ku
riuos Žagaras siunčia ant 
Marso?

Melstume. p. Ž., kad jis 
mums ką naudingesnio para
šytų be šmeižimų ir išjuokimų 
kitų tik todėl, kad ne į jo 
dūdą pučia. Ar tai tokia 
socijalistų išgiriama laisvė? 
Suerzinimas draugijas juk 
gali atsiliepti ir plaukime 
aulęų revoliucijos reikalams. 
Ar to p. Žagaras ne supran
ta?
' V. Pūkas ir F. Eismontas.

Nuo Kauno gubernato
riaus ūkininkams Kauno 

gubernijos.
Jns, be abejonės jau, žino

me, jog viršiausiu įsakymu



nuo 9 liepos š. m. ciesorystės 
seimas tapo paleistas ir su* 
šaukimas naujo seimo pas* 
kirtas ant 20 vasario 1907 m. 
Išleistame dėl šio atsitikimo 
viršiausiame manifeste nuro
dytos ir seimo paleidimo 
priežastys. Jų tikra prasmė 
yra: jog seimas, pasidavęs 
nekuriu karštesnių savo są
narių įtekmei, ėmė statyti 
valdžiai tokius reikalavimus, 
kurių ji negalėjo priimti, nes 
per tai pakeltų dar didesnius 
vaidus tarpe gyventojų ir 
vieton geidžiamo šalies nu
raminimo, pakiltų nauji su 
mišimai ir nelaimės. Bet 
paleisdamas seimų, šviesiau
sias ciecorius nenori sugrįži
mo senosios tvarkos, kaip 
tai šaukia kurstytojai (agita
toriai). Jis patvirtina per 
manifestų savo nepakreipia
mų valių, idant jo valdomoje 

. Rusijoje nauja tvarka pasi
liktų ir toliaus ir idant nau
jasis ciecorystės seimas paru- 
pytų tokius įstatymus, kurie 
pritiktų atnaujintos Rusijos 
reikalams. Išmintingi žmo
nės teip ir suprato ciecory- 
si ės seimo paleidimą, teipgi 
suprato šį atsitikimų ir di- 
de.-nė dalis paties ciecorystės 
seimo sąnarių, jų skaitliuje 
ir jūsų išrinkti atstovai Įtė
viai: kun. Vincentas Jarulai- 
tis,Čeclovas Milvidas, Juozas 
Sabalis, pripažindami augš- 
čiausiai valdžiai tiesų palei
sti seimų. Jie be prieštara
vimo pasidavė viršiausiai 
šviesiausio ciecoriaus valiai; 
bet atsirado nekurie toki sei
mo sanariai, kurie, susi važia
vę Suomijoje, driso išleisti 
ats šaukimų į žmones, nu
peikiantį viršiausios valdžios 
parėdymų ir kviečiantį žmo
nes piie įstatymų nepildymo. 
Iš to pasinaudojo tvarkos ir 
įstatimiško surėdymo priešai, 
kurie vėl griebėsi iš paskuti
nes suvadžioti žmones ir su
kurstyti juos prieš ciecorių 
ir jo pastatytų valdžių. Bet 
juk ir pirmiau paikino jus 
visokiais atsišaukimais,, kur
stančiais prie sumišimų ir 
priešinimosi valdžioms. Vie 
nok ikišiol jus, kauniečiai, 
žinodami iš jųsų kaimynų 

.latvių pavizdžio, kokias ne
laimes užtraukia teriojimu, 
sauvalės ir maištų mėgini
mai, su atsargumu sutikot 
tuos viliojimus, kuriais ban
dė jus supainioti visoki ne
vidonai: tebando kiti, o mes 
palūkėsime ir pažiūrėsime, 
kalbėjote jus, fr ant blogo 
tas jums neišėjo. Daugelije 
musų tėvynės vietų, miestuo
se ir dvaruose siautė terioji- 
mai, ugnis ir beprotiškai bu
vo naikinami per amžius šu
tau poti turtai, apimti pik
tų pageidimų žmonės užmu- 
šinėjo kitaip tikinčius, brolis 
ėjo prieš brolį ir kraujas te
igėjo, o jus tame laike Dievas 
apsaugojo nuo revoliucijos 
baisybių ir gyvenimas Kau
no gubernijos kaimuose ir 
miesteliuose, išskyrus nekil
ti uos atsitikimus, tekėjo sa
vo paprastu taikos keliu. 
Teisybė ir musų gubernijoje 
atsitiko keletas biaurių už
mušimų ir užpuolimų (tur
būt tų darė valdžios tarnai. 
Rd.), o teipo smulkus sumi 
Šimai, bet tai buvo darbas at 
skirų, užmiršusių Dievų ir 
sąžinę išgamų, kurių pikta- 
dėjystės sukėlė visuose do
ruose lietuviuose pasibiau- 
rėjimų ir gailestį, o sumiši
mai tapdavo greitai numalši
nami, vartojant tam tikrus 
įrankius šiuose atsitikimuose. 
Jus ūkininkai galėjote ne 
vienų kartų persitikrinti, jog 
kiekvienas tvarkos sulaužy
mas užtraukia skaudžias pa
sekmes ne tiktai ant jos su
la nžy tojų, bet ir ant visų gy
ventojų. Juo didesni sumi
šimai, juo skaudesnius bau
dimo įrankius priversta var- 

£ toti valdžia jų numalšinimui

ar šeip ar teip, su mažiau ar 
daugiau aukų, visi sumiši- 

. mai tampa prašalinami ir pa
galinus už viską turi nuken- 

> tėti ne tie, kurie pradėjo, bet 
tie, kurie juos sekė. Aš es 

, rai persitikrinęs, jog Kauno 
gubernijos ūkininkai ir to- 

į liaus pasirupys užlaikyti rei
kalingą tvarką ir jog vieti
nėms valdžioms ne reikės 
griebtis kokių nors skaudžių 

i įrankių. Dėltogi kviečiu 
į jus neklausyti agitatorių-re- 
■ voliucijonierių kurstymų, 

kviečiu pildyti sąžiniškai vi
sus teisingus valdžios reika- 
vimus, atsimenant, jog ji vi
sados turi užtektinai spėkų 
jų paturėjimui. Ramiai lau
kite naujų rinkimų į ciecory
stės seimą, kur ir jūsų atsto 
vai galės įstatymišku ir dora 
budu užstoti jūsų reikalus ir 
teisingus geismus; reikalui 
esant, jums ir dabar nieks 
nedraudžia pranešt valdžiai 
per manę apie jūsų rūpes
čius ir skriaudas ir kaip lig- 
šiol, visada rasite manyje pri
jaučiantį jūsų teisingiem- 
siems ir išmintingiemsiems 
reikalavimams užtarytoją. 
Vienkart tiems, kurie trokš
ta padidinti savo žemės plo
tų, primenu žodžius viršiau
sio manifesto: jog tiktai pil
nai tvarkai ir ramumui esant, 
galimas tvirtas žmonių bū
vio pagerinimas ir tada pa
gal musų monarcho norų, 
Rusijos artojas be blėdies 
svetimam valdymui gaus ten, 
kur esti žemės ankštumas, 
įstatymišku ir t doru budu 
praplatinimui savo žemval- 
dystes.

Kauno gubernatorius
• „Vieriovkin.
Talpiname šitą gubernato

riaus atsišaukimą į Kauno 
gubernijos lietuvius, nors ja
me nieko nežinomo ir svar
baus nėra. Atsišaukimas tas 
rodo vien, kad ir caro tarnai 
moka į lietuvius švelniai kal
bėti, jeigu jų bijosi.

Red.

„Žiburėlio” draugijos 
Įstatymai.
I. Buveinč.

1. „Žiburėlio” draugijos 
buveinė yra Vilniuje.

II. Tikslas.
2. „Žiburėlio” draugija tu

ri tikslą šelpti einančius 
mokslą neturtingus lietuvius 
ir lietuves, kurie ateityje ga
lėtų atnešti Lietuvos visuo
menei kuodidžiausią naudą.

PASARGA. Pirmiausia 
šelpiami tie, kurie jau yra 
pasirodę savo darbais visuo
menės, literatūros ar dailės 
dirvoje.

III. SąNARIAl.

4. Draugijos sąnariais ga
li būt pilnamečiai vyrai ir 
moters. Priėmimas už sąna
rį paeina nuo 2 sąnarių — 
įteikiančių ir visuotino susi
rinkimo — priimančio.
- 5. Sąnarių pareigos:

a) mokėti į draugiją po 
rublius kas metai;

b) rinkti aukas ir didinti 
draugijos turtą;

c) rupinties padauginti są
narių skaičių.

6. Sąnarys, neįmokėjęs, 
metams pasibaigus, sąnario < 
įnašos iki sekančio visuotino 
susirinkimo, nustoja buvęs < 
sąnariu.

7. Visi nusprendimai, apy
skaitos ir visas dalykų stovis j 
turi būt pranešamas vieną 
kartą metų būvyje visiems 
sąnariams. ' <

VL Tusias.
8. Draugijos turtas susi

deda iš sąnarių įnašų, aukų, ' 
pelno nuo spaudinių, spek
taklių, koncerių-skaitymų ir 
tolygių šaltinių, teipogi iš ! 
grąžinamųjų skolų.

PASARGA L Tie turtai, 1 
kurie bus paaukauti su aiš- i

5

kiu nurodymu, kaip ir kam 
jie turi būt vartojami sulyg 
draugijos tikslo, privalo bū
ti vartojami pagal aukautojo 
nurodymo. ,

PASARGA IL Piniginis 
draugijos turtas laikomas 
banke.

V. Komitetas.
8. Draugijos reikalus veda 

komitetas iš 8 sąnarių: pir
mininko, raštininko ir iždi
ninko.

9. Komiteto sąnariams už
vaduoti yra renkamas vienas 
kandidatas.

10. Komitetą renka visuo
tinis susirinkimas vieniems 
metams. Z*

11. Komitetas.
a) rūpinasi draugijos tur

tų padauginimu,
b) sukviečia visuotinų su

sirinkimą,
c) duoda visuotinam susi

rinkimui apyskaitą apie savo 
veikimą.

d) apskelbia laikraščiuose 
ir skyrium spauzdina visuo
tino susirinkimo patvirtintų 
apyskaitą,

e) pildo visuotino susirin
kimo duotas instrukcijas,

f) priima ir išleidžia pini
gus visuotino susirinkimo 
nusprendimų,

g) renka žinias apie reika
laujančius draugijos pašel- 
pos,

h) paskiria, tam tikram 
reikalui atsitikus, paprastą
sias pašelpas,

i) patvirtina visus rastus 
draugijos antspauda ir savo 
parašais, kurių turi būti trįs: 
pirmininko, raštininko ir iž
dininko,

k) susirenka kas mėnesį ir 
gali sukviesti, bendram dar- 
bavimuisi, atskirus sąnarius, 
teipgi ir samdo reikalingus 
darbininkus.

12. Komiteto sąnarių prie
dermė:

a) Pirmininkas veda viso- 
tinį susirinkimą ir komiteto 
susirinkimus; laiko pas save 
draugijos antspaudą su para
šu: ,,Žiburėlis”.

b) Raštininkas veda kny
gas, kuriose užrašoma nu
sprendimai visuotinių susi
rinkimų ir komiteto protoko
lai; jis teipgi veda šelpiamų
jų surašą ir metinę draugijos 
veikimo apyskaitų.

c) Iždininkas priima ir 
duoda pinigus. Jis veda 
gaunamų ir išleidžiamų pini
gų surašą ir turi savo prie
žiūroje draugijos turtą.

d) Kandidatas užvaduoja, 
reikalui atsitikus, komiteto 
sąnarį.

VI. 8ųNARIU SUSIRINKIMAI.

13. Paprastiejie visut tini 
susirinkimai esti mokslo me 
tų pradžioje, t. y. liepos arba 
rugpiučio mėnesiuose.

14. Metinis visuotinis susi
rinkimas yra tik tuomi teisė
tas, jei susirinks bent | dalis 
gyvenančių Lietuvoje sąna
rių. Įstatymų permainymui 
reikalinga, kad butų susirin
kusi bent pusė visų sąna
rių.

PASARGA. Nesusirinkus 
reikalingam sąnarių skaičiui, 
turi būti paskirta ne anks
čiau kaip per sanvaitę antro 
susirinkimo diena; antras su
sirinkimas ir nėsant reika
lingam sąnarių skaičiui, gali 
spręsti apie draugijos reika
lus. •

15. Nepaprastiejie drau
gijos susirinkimai, prire ikus, 
yra sušaukiami komiteto ar
ba pareikalavus | daliai visų 
draugijos sąnarių.

16. Susirinkimo laikas ir 
vieta tari būti apskelbta per 
8 sanvaites iškalno metiniam 
visuotinam susirinkimui ir 
per 1 sanvaitę iškalno nepa- 
prastamjam susirinkimui.

17. Visi dalykai visuoti
nam susirinkime yra spren
džiami paprastą balsų dau-

guma. (Tik] > klausime apie 
draugijos įstatymų permai
nymų ręi kalinga daugumas | 
balsų, j B j

18. Visuotinas susirinki 
mas: j.

a) išrauso apyskaitų apie 
draugijas veikimą per me
tus, ' 8

b) prišiuakiknygas ir kasos 
stovį pęg išrinktų tam tikrų 
revizija# komisiją,

c) peržiūri ir patvirtina 
komiteto sustatytų apyskai-

d) paskiria stipendijas ir 
paprastąsias tam laikui pa
šelpas, * j J:

e) jieškų šaltinio draugijos 
tortams padidinti,

f) renka komitetą,
g) priima naujus sąnarius 

ir išmeta iš sąnarių skaičiaus 
nepildančiuosius , žiburėlio” 
įstatymų,

h) sustato biudžetą atei
nantiems metams,

i) duoda visokias instruk
cijas komitetui, kaip antai: 
apie sugrąžinimą skolų nuo 
sušelptųjų;

PASARGA L Paprastą
sias pašelpas gali, prireikus, 
paskirti ir pats komitetas.

PASARGA IL Nesąnarys, 
duodąs pašelpą mokslą ei
nančiam lietuviui ir norįs, 
kad tie pinigai sugrįžtų į 
„Žiburėlio” kasą, turi pra
nešti draugijos komite
tui, kuris įtraukia tą praneši
mą į metų apyskaitą.

VIr. Šklpiamiejie.
19. Norintiejie gauti pa

šelpą turi prinešti komitetui 
savo varilą, pravardę, kilmę, 
amžių, apšvietimo laipsnį ir, 
jeigu galima^Vava darbus.

20. Sušelptasis „Žiburėlio” 
augintinis, įgijęs kokią-nors 
vietų, ar gavęs kokį darbą ir 
materijallškat sustiprėjęs, 
privalo » sugrąžinti draugijai 
savo skolą.

21. StljtMriHjantai ir šel
piamieji# duoda kvitų ir pri
žadėjimą sugrąžinti draugi
jai pašelpą, kuomet sustiprės 
jo medegiškas padėjimas. 
VIII. Draugijos uždengimas.

22. Jeigu „Žiburėlio” drau
gija butų, dėl kurios prieža 
s ties, kuomet uždengta, arba 
pati iširtų, sušauktasis tam 
tyčia visuotinas susirinkimas 
paskiria likusįjį draugijos 
turtą apšvietimo reikalams.

Aukos priimamos pas p. J. 
Vileišį, Vilnius, Vilniaus gtv. 
34—4.

Po prašymu pasirašė: D-ras 
J. Bagdonas, F. Bortkienė, 
P. Gaidelionis, D ras St. Ma
tulaitis, G. Sapkauskaitė, 
Vileišis.

Pagarsinimas.
Musų miesto lietuviai pa

siuntė manę kalektuoti 8o. 
Omahos lietuviškas bažny
čiai į 8ioux City, la. Aš, no
rėdamas- parodyti, kad do
vanų nepasisavinu; pagarsi
nu per laikraštį, kiek ir kas 
davė:

J. Kazlauskas 85.00; A. 
Dirse $3.00; J. Mekenis ir A. 
Krikstelionis po $2.00; M-Če- 
panas, M. Bajokas, M. Ba
kuos, V^pirsą, J. Jukna, M. 
Mekenis,;] B. j|D. Murray po 
$1.00; D. Lapinskas, Pesti- 
niks, A. A. Gamės, Daniek, 
8. P. SalĮee, 4- Tedford po 
50c. Vipo surinkta $22.00.

Davusiems išreiškiu širdin
gą ačiū v#rdaąmusų parapi
jos, Mazilauskis.

Redakęijo^n t sak y mai
M. l^al iuninkų pri- 

vatiški vaidai ir besiskundi- 
mai visuomenę ne apeina; 
jie gali ir be laikraščių pa
vydėjimus ir vaidus užbaigti. 
Ar jūsų mieste nėra nieko 
svarbesnio? Jeigu saliunin 
kai nelaužys užgirių tiesų, 
tai ir šnipai neras dirvos. 
Saliunininkų privatiški rei
kalai visuomenę ne apeina, 
nors katra#iš jų ir įpultų į 
kitam kasamą duobę.

J.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Pro!, fojeikov’a.
jufių ūkai būva veik visada ir jie teip tiršti, 
kad negalima matyti nė arti stovinčių daik
tų. Ūkai tie drėgni, šalti, nuo jų žmonių 
drabužiai peršlampa kaip nuo smarkių lytų.

Sutirštėjus ties žeme vandens garams, 
darosi akai; jeigu gi toks sutirštėjlinas būva 
augštai— iš ūkų darosi debesys; ištikro, 
terp ūkų ir debesių nėra nė jokio skirtumo, 
debesys yra tai ūkai pasikėlę augštai. Or
iai vinin kai lekianti per debesis nejaučia nė 
jokio jų pasipriešinimo, randa vietoj debe
sių vien tirštus ukus. Tų patį galima patė- 
myti ant aagštų kalnų einant per debesis. 
Ūkai ir debesys yra tas pats, tik paprastai 
mums pažystami ūkai laikosi apačioj prie že
mės, debesys*gi yra'augštai nuo kelių verstų 
iki kelių dešimčių pėdų.

Debesys pasidaro atšalus augštai orui, 
arba susimaišius dviem oro tekėjimams, iš 
kurių vienas šiltesnis, kitas gi šaltesnis. 
Peržiūrėkime aplinkybes, prie kokių darosi 
debesys.

Visi juk fbatė vasaros laike baltus debe
sis išrodančius kaip balti, milžiniški kalnai.

Apačia jų truputį tamsesnė, kadangi ta 
jų pusė yra šešėlyj, saulės spindulių neap
šviesta. Kraštai jų visaip išsivingiavę, ai
škiai atsimuša ant tamsesnės parvos mėlyno 
dangaus. Debesys tie darosi šitokiu budu: 
įšilus apatiniems oro sluogsniams, jie, su 
esančiais garais kyla augštyn. Šiltas oras, 
pasikėlęs į šaižesnius augštai ruimus, atšala; 
atšalęs gi oras negali palaikyti tiek vandens 
garų kaip būdamas šiltu apačioj, dalis jų at- 
sidalina iš oro pavidale mažų ūkų burbulėlių. 
Juo šiltesni kylanti oro sluogsniai, juo aug- 
ičinu pasikelia debesys, bet vakare, atšalus 
abiau orui, jie leidžiasi žemyn, o kartais, 
jatekę į įšilusį orų, vėl persikeičia į garus ir 
išnyksta. Tie baltiejie debesys laikosi pa
prastai 50 ir 100 metrų, taigi labai žemai.

Jeigu tie debesys vakare nesileidžia že
myn, jeigu jie priima tamsesnę parvą, tai tas 
rodo, jog ties jais, augščiaa, yra kitas debe
sių sluogams.

Jeigu viršutiniuose oro sluogsniuose yra 
daug drėgnumo, jeigu oras ten teip drėgnas, 
kad mažai reikia iki prisotinimui, tai galima 
laukti lytaus arba audros.

Pasitaiko, kad naktimis, dėl pasimažini- 
mo oro temperatūros, susitirština garai; tą
syk matome, kad dangus greitai temsta.

Jeigu peržiūrėsime du oro slucgsniu, iŠ 
kurių yienas Šaltesnis, kitas gi šiltesnis, tai 
suėję į krūvų, jie negali palaikyti visų juose 
esančių garų ir dalis garų persikeičia į debe
sis. Matome juk kaip susitikus dviem vė
jams darosi debesys.

Europoj tankiai mainosi šiltas pietvaka
rinis ir šaltas šiaurrytinis vėjai. Kaip tik 
šiltasis vėjas susitinka su šaltuoju, tuoj aus 
darosi debesys ir dangus apsiniaukia. Tie 
debesys, kaip ir šaltiejie vėjai, laikosi ne- 
augštai, jie tiršti ir stori. Debesis taos ne
šioja vėjai, bet vietoj nuneštų, darosi tuo- 
jaus nauji ir teip traukiasi, kol neužstoja 
sausi oro tekėjimai; tąsyk dangus prasišvai
sto; paskatinius debesių sluogsnius išsklaido 
vėjas.

Kaip tik šiltas vėjas patenka į šaltą, tai 
teipgi darosi debesys, bet jie tveriasi augėle
sniuose atmosferos sluogsniuose. Ant mėly
no dangaus pasirodo lengvos, kaipi valaknė- 
lės ūkų. Tankiai rodosi lyg kad jos eitų iš 
vienos vietos, rodėsi kaipi išsišakoję medžiai, 
todėl juos ir vadina, antai Vokietijoj, vėjų 
augmenims. Tos garų valakuėlės labai at
šala, sutirštėję, persikeičia į mažus ledo kri- 
štalėlius ir tveria rūbelių dviejų oro tekėji
mų — šalto ir šilto, jie yra augščiau visų ki
tų debesių. Žemiausi tie debesys yra near
čiau nuo žemės paviršiaus kaip 70000 metrų.

.Taigi jie yra jau amžino sniego ir ledo 
ruimuose, ten vandens garai negali persikei
sti į vandenį, kadangi vanduo negali laiky- 
tiesi, užšąlą. Taos angėčiausiai esančius de
besis vadina plunksniniais (cirrus), dėl jų 
panašumo į plunksnas.

Kartais debesių baltumas aptemsta, per
sikeičia ir pavidalas, išrodo jie kaipi vatos 
grumulėliai. Toks tų debesių persikeitimas 
yra ženklu lytaus. To pavidalo debesis va- 
dina plunksniniais-sluogsnin tais (cirro stratus)

Kartais debesys būva teip praskiesti, re
ti, kad per juos matyt žvaigždės. Kada juos 
apšviečia saulės spinduliai, tai išrodo apskri
tus. Šitie debesys laikosi vidutiniškai 4000 
metrų nuo žemės paviršiaus. Juos vadina 
cirro eumulus. Paprasčiausi debesys turi 
apvalų pavidalų, sugrusti Jie į krūvą kaipi 
baltos pusnys. Debesis tos veislės vadina 
eumulus.

Gumulus ir cirro-cumulus labiausiai 
puošia dangų puikioms auksinėms patverus 
atmušdami saulės spindulius jai besilei
džiant. Susirinkus krūvoms debesių, j fe iš
sisklaido ant viso dangaus, išrodo lyg bandos 
baltų avių. Vadina tokius debesis eumulo- 
•BtratUS.

Pirm puolimo lytaus debesys įgauna di
desnį stangumą ir storumą, būva tamsus, 
kartais visai juodi, šviesesni būva vien ledi
niai debesys. Lytinius debesis vadina nm- 
bus.

Nevienas gal pažysta debesis reiškian
čius figai besitraukiančius lytus. Tąsyk vi-

sis tokias net sunku atskirti nuo dangaus, 
kadangi jie teipjau užima visą horizontą.

Lediniai debesys paprastai būva palšos 
parvos; kadangi Jie tiršti, tai paprastai jie 
temdo ir dienos šviesą.

Iš tirinėjimų, atliktų Švedijoj 1896—67 
metuose pasirodė, Jog visokių veislių debesys 
ne vienokioj augštumoj laikosi vasaros ir žie
mos laike; vasarą debesys laikosi augščiau 
negu žiemą.

Plunksniniai debesys (cirrus) snsiden 
ti iš ledo krištalėlių, paprastai laikosi aug 
šturnoj: žiemos laike 6980 metrų, vasarą 
8180 metrų. Cirro stratus, žiem. laike 5460 
metrų, vasarą 6360 m.. Cirro eumulus, v. 
L 6180 m., žiemą 6450 m.. Alto eumulus, 
v. 1. 5080 m., ž. 5200 m.. Lytiniai (palo-cu- 
mulus), v. 1. 990 m., ž. 1200 m.. Gumulus, 
v. 1. 1650 m., ž. 1680 m.. Gumulus apati
niai, v. L 710 m., ž. 1450 m.. Gumulus vir
šutiniai, v. 1. 1520 m., ž. 2000 m.. Eiliniai 
debesys, v. L 510 m..

Augštis, kokiame laikom visokių veislių 
debesys, Čia parodytas vidutinis, bet kartais 
jie pasikelia ir daug augščiau. Teip, pa
veikčiau, eilinius žemiausias debesis randa 
augštumoj 780 m., bet kartais jie pasikelia 
ir iki 3680 metrų, taigi apie 3| versto. 
Plunksninius debesis patinka jau augštumoj 
8610 metrų, bet jie būva ir augštumoj 11840 
metrų.

Veik visų tautų pasakose ir padavimuo
se debesys lošia svarbią rolę, kas rodo, kad 
jų svarbą pažino žmonės labai seniai, nors ir 
nemokėjo išaiškinti priežasčių, kurių dėl de
besys darosi, nežinojo kas yra ištikro debe
sys.

Debesys slenka iš vietos į vietą, juos ne
šioja oro tekėjimai; pereidami iš vieno kraš
to į kitą, jie gabena teip labai augmenims 
ir gyviems sutvėrimams reikalingą drėgnu
mą. Debesys todėl turi ne mažą įtekmę ir 
ant klimato visokių musų žemės kraštų. 
Europoj ir Lietuvoj dangus labiausiai apsi
niaukęs paprastai po pietų. Maskolijoj ir 
vakarinėj Siberijoj daugiausiai debesių buvo 
žiemos laike ir rudenyj, rytinėj Siberijoj ir 
Dhinuose — vasarą. Toks paskirstymas de- 
>esių atsiliepia ant šalčio ir šilumos visokio

se metų dalyse; jie Lietuvai suteikia vidų- i 
Uiuės šilumos klimatą, mažina žiemos šaltį, ka
dangi, kaip jau žinote, debesys saugoja žemę 
nuo atšalimo. Peržiūrint debesių daugu
mą ,ne sunku patėmyti, kad vakarinėj Euro
poj dangus tankiau būva apsiniaukęs negu 
tikroj Maskolijoj ir Suvienytose Valstijose 
Siaurinės Amerikos. Sacharos tiruose dan
gus beveik visada be debesių. Aplink žemę 
eina diržas be vėjinių ruimų. Ties tuom dir
žu yra Čielas žiedas debesių.

Vandens burbulėliai, iš kokių pasidarę 
debesys, pirm persikeitimo į lytų, pasididi
na. Kol per debesių plyšiuą matyt mėlynas 1. 
dangus — vandens burbulėliai būva maži ir 
aplink juos esantis oras neturi perdaug drėg
numo. Tai galima manyti, kad nebus ly
taus. Bet jeigu mėlynumo nematyt ir debe
sys palšos parvos, tąsyk galima laukti lyr 
taus, nes debesyse esanti vandens burbulė
liai tąsyk būva dideli ir aplink juos esantis 
oras drėgnas. <

Vėliau męs pakalbėsime apie apsireiški
mą gimdomą šviesos perlaužtos vandens la
šuose, puolant jiems iš debesių. Čia męs 
pakalbėsime apie perėjimą vandens garų iš 
vieno pavidalo į kitokius ir apie prietaisas 
matavimui lytaus) sniego, ledų ir tt. l

Prietaisa matavimui daugumo puolančio 
kokiame nors pavidale vandens susideda iš 
cilindriško rinkinio indo turinčio 25,2 centi
metrus diametro, o augščio 40 centimetrų. 
Vanduo, nupuolęs iš debesių ar tai kaipo 
lytus, sniegas, ledai, renkasi apatinėj indo 
dalyj, iš čia, išmatavimui jį išpila į stiklių į . 
cilinderį. Jis padalintas teip, kad kiekvienas 
padalinimas atsako vandens sluogsniui prie- 
taiso j 0,1 milimetro. Jeigu vietoj lytaus, 
prietaisa turi sniegą, ledus, tai ją reikia įne 
šti į šiltą kambarį, kad ėsautis kietame pavl

r

f

pulti KD

Prietaisu matavimui lytaus. Padalinimai.

dale vanduo atšiltų, sutirptų, pavirstų į 
skystimą.

Prietaisą matavimui lytaus stato atida- 
rytoj vietoj ant stulpelio pakelto ant poros 
mastų nuo žemės. Kad vėjas negalėtų išne
šioti puolančių į prietasą lytaus lašų, sniego 
ir ją apsiaučia kaipi tvorele, kurios vir
šutinis kraštai turi būt lygus su kraštu ma
tuojančios lytų prietaisos.

Cilindriškas rinkinis indas Z (1 pav.) 
turi 40 centimetrų augščio prie vidurinio 
diametro 500 ketvirtainių centimetrų/ taigi 
turi . 252 milimetru diametro. Prie viršuti
nio indo krašto pritvirtintas iš lauko, gere
sniam palaikymui, žiedas. 18 centimetrų noo 
dugno cilinderio yra pertvara, kurios vidų- 
r7j (c) yra kelios skylutės. Po pertvara, 
Prie Šono, yra pritvirtinta ctudelė uždengta 
kamščiu d.

(Toliaus bus.)
* --------



| Reino — Westfalijos di- 
’ strikto (Vokietijoj) fabrikan
tai ir kastynių savininkai ga
vo nuo rando žinių, jog iš to 
distrikto nuspręsta išvyti vi
sus paeinančius iš Maskolijos 
darbininkus, kad fabrikantai 
pnsirupintų tų vietoj kitus. 
Nereikia užmiršti, kad tame 
dislrikte yra ir Essai, kur 
yra ir tnlas skaitlius paei
nančių iš Maskolijos darbi
ninkų lietuvių. Priimti ir 
toliau paeinančius iš Masko
lijos darbininkus Westfąli joj 
ir Reino provincijose uždrau
sta.

| Garlaivys „Hunki” atga
beno į Helsingforsų 29 skry
nias su ginklais ir jie likosi, 
per neapsižiūrėjimų, adre
suotame išduoti be peržiūrė
jimo. Apsižiūrėjus, buvo 
jau per vėlu, revoliucijonie
riai su ginklais buvo nuva
žiavę.

Finlandijos sostapilėj, 
Helsingforse, prasidėjo, 5 d. 
spalių, Maskolijos demokra
tų kongresas, apkalbėjimui 
politiškų reikalų. Ant kon
greso pribuvo 171 delegatas 
iš 43 gubernijų.

| Prancūzijoj bankierius 
Lepere prigavo lengvatikius 
ant 10 milijonų frankų. Mat 
pažadėjimais didelio pelno, 
viliojo nuo žmonių pinigus 
ant visokių prigavingų, ne 
esančių užsiėmimų. Pats 
Lepere pabėgo, bet valdžioms 
pasisekė sugauti septynis jo 
pagelbininkus.

| Už prieštaravimų tiesų 
mini storio padavadijimams, 
kurioms likosi įvesti civiliški 
apsivedimai Išpanijoj, vys
kupas Tuy vyskupystės pate
ko po sudu.

| Vokiškas laikraštis „Kat- 
towitzer Ztg. ” patalpino ko
respondencijų iš Volgos ap
skričio, Maskolijoj, iš kurios 
matyt, kad toj caro viešpaty
stės dalyj milijonai žmonių- 

y baisų badų kenčia. Apie pa- 
J j-elba baduoliams nieks nesi- 

i npina. Dėl bado apsireiškė 
bado šiltinės.

J Paryžiuj, dėl kovos už 
liuesų vienų sanveitės dienų, 
duonkepiai rengė 
bet tas {nepasisekė, 
dalis duonkepių 
štraikuoti.

štraikų, 
Didesnė 
atsisakė

| SchluesselburgO tvirty- 
nėj likosi pakartas užmušė
jas jenerolo Kozlovo, kurį jis 
palaikė už Trepovų. Kas yra 
ištikro užmušėjas, to val
džioms nepasisekė susekti.

f Maskolijoj, be žmonių 
4 pritarimo įvesti Stolypino 

j, kariški sūdai daug žmonių 
siunčia ant kartuvių. 3 d. 

^tųmlių pakorė 19 ypatų: 7 
“ Chersoniuj, 4 Varšavoj, 3 

balčiuose, 2 Mintaujoj, po 
\ enų: Botume, Baku ir Ka
pše.

| Turkijos sultanas orga
nizavimų žandarmerijos pro
vincijose: Smirnos, Beiruto 
ir Adrinopoliaus pavedė Bel
gijos oficieriams, švediškus 
gi ir norvegiškus paleido 
nuo tarnystos.

| Odesoj, perstatant žydų 
trupai dramų, užsidegė teat
ras. Ugnyje pražuvo vienas 
universiteto profesorius ir du 
studentai. Matyt teatras bu
vo padegtas kokių rando tar
nų.

Mieste Ekaterinoslave, 
pietinėj Maskolijoj, policija 
užtiko didelę bombi} dirbtu
vę ir daug po miestų išmėty
tų bombų krautuvių.

| 3 d. spalių, Peterburge, 
vežant muitinyčios kasieriui 
iš banko 10000 rublių pinigų 
išmokėjimui algų urėdnin- 
kams, ginkluoti revoliucijo
nieriai bandė pinigus tuos 
atųpti, bet apie revoliucijo
nierių mierius dažinojo, neži
nia kokiu budu, policija. Ji 
apstatė gatvę policistais, ku
rie apsiautė revoliucijonie- 
rius ir į juos pradėjo šaudy
ti. Jie, gindamiesi, stengėsi 
ištrukti, bet bėgdami nuo 
uniformuotų policistų, pate- 
ko persirėdžiusiems. Penki 
revoliucijonieriai likosi suim
ti, o 3 pabėgo, terp suimtų 
yra trįs studentų uniformuo- 
t-e.

| Maskvoj, 4 d. spalių, ant 
gatvės likosi nudurtas pulki
ninkas Dziankovskyj. Tūli 
sanariai karės teismo likosi 
revoliucijonierių teipgi ant 
nužudymo nuspręsti.

| Charkove policija užtiko 
revoliucijonierių bombų dirb
tuvę. Suareštavo dvi ypati, 
o terp tų vienų pabėgusį iš 
Sebastopoliauą kalėjimo Juo
dųjų jūrių laivynės jurinin
kų.

| Varšavoj, vedant karei
vių patrolei du revoliucijo- 
riu į kalėjimų, ant jos užpuo
lė draugai vedamų, norėda- 
rųi juos paveržti. Kareiviai, 
manydami, kad juos užpuolę 
gali įveikti, peršovė abudu 
suimtu. ,

| Londono laikraštis „Mor- 
ning Post” praneša, buk 
prancūziškas ambasadorius 
Maskolijoj, Boepard, bus at
šauktas, kadangi jis labai 
aštriai atsiliepė apie Stolypi
no valdymo būdų.

| Netoli Hainau, Chinų 
pakrantėse, paskendo garlai
vys „Charterhouse”. Prigė
rė laivo kapitonas ir 60 juri
ninkų. / Vokiškasis garlaivys 
,,Kuhsichang” patiko ant jū
rių botų, kuriame buvo inži
nierius ir 23 jurininkai pa
skendusio garlaivio „Chat- 
terhouse” ir, žinoma, visus 
juos išgelbėjo. Juos vilnys 
nešiojo 43 valandas, kentė 
jie labai ypač dėl stokos van
dens.

| Netoli Ufos, 40 ginkluo
tų vyrų užpuolė ant gabe
nančio pinigus trūkio; užmu
šė vienų eskortus kareivį, pa
šovė trįs ir paėmė 250000 rub
lių, su jais prasišalino.

| Paskutiniuose keturiuose 
mėnesiuose Varšavoj 32 ka
reiviai ir policistai likosi už
mušti, 107 sužeisti. Iš gy
ventojų užtai: 132 likosi už
mušti ir 289 sužeisti. Skir
tumas labai didelis.

| Varšavoj, ant Maršalki- 
nės gatvės, 5 d. spalių, buvo 
gana smarkus susirėmimas 
revoliucijonierių su kartumė
te, kuriame du revoliucijo- 
niėriai likosi užmušti.

| Kariškas teismas, 4 d. 
spalių, Čenstachove, Lenki
joj, ant nužudymo nuspren
dė dešimtį revoliucijonierių. 
6 d. spalių visi jie likosi pa
karti.

| Bulgarijos randas pasta
tė Turkijai ultimatum. Bul
garija žada užimti Turkijos 
pusėj miestų Sudšuk, jeigu 
turkiški komi šoriai ne padės 
parašo iki 14 d. šio mėnesio 
po protokolu, pripažįstančiu 
Bulgarijai Sudčukų. Jeigu 
tas ir atsitiktų, iš to karės ne 
bus, nes sutartis iš gero noro 
padaryta, tik turkiški komi- 
soriai bijosi padėti savo pa
rašų po protokolu atiduodan
čiu Bulgarijai iki šiol Turki
jai prigulėjusį miestų.

| Anamo karalius (kraštas 
tas yra poPrancuzijos protek
toratu) gavo proto sumaišy
mų, kuris apsireiškia užmu- 
šinėjimil įtekmingiausių jo 
paties tarnų.Prancuzai turėjo 
įsiveržti į karaliaus rūmų, 
kad padaryti galų begalinėms 
užmušystoros.

| Ginkluoti ręvoliucijonie- 
riai Varšavoj, nuo kasieriaus 
Vindobonos geležinkelio at
ėmė 
gaiš 
ti.

6000 rublių ir su pini- 
jiems pasisekė pabeg-

| Iš Švedijos sostapiles 
Stockholmo išvijo tūlų skait 
lių finiškų studentų ir jiems 
uždrausta kada nors į Š vedi jų 
atkakti.

| Novgorodo gubernijoj 
sukilo kaimiečiai ir degina ir 
plėšia dvarus. Jie išnaikino 
ir dvarų gubernijališko že
miečių prezidento.

| 3 d. spalių, Prancūzijos 
pakrantėse siautė vėtros, lai
ke kurių paskendo didelis 
laivas ir daug žvejų laivelių. 
Prigėrė laike vėtrų ir tūlas 
žmonių skaitlius.

| Peterburge policija pa
darė kratų studentų knygy
ne kelių inžinierių instituto 
ir rado čia 40 gatavų bombų 
ir 70 svarų dinamito. Bom
bas ir dinamitų paliko stu
dentas . Fink. Jo gyvenime 
rado daugiau bombų ir ex- 
plioduojančių medegų. Už
tiko teipgi daug ginklų gy
venime instituto inspekto
riaus. Fink ir daugiau stu
dentų likosi suareštuotų.

| Kareiviai Kroustadto gar
nizono pranešė karės mini- 
teriui.kad jie ne šaudys į sū
do ant sušaudymo nusprę
stus savo sandraugų s.

| Peterburge, 4 d. spalių 
likosi sukonfiskuotas socija- 
listiškas laikraštis „Narod”, 
o jo išleistojas suareštuotas.

| Tiflise, prie Voroncovo 
paminklo revoliucijonieriai 
metė bombų. Jos ezpliozi- 
jos vienas oficieras likosi už
muštas, o daug ypatų tapo 
sužeistų.

| Kronstadte, 4 d. spalių 
sušaudė 19 jurininkų, ant to 
kariško sūdo nuspręstų dar 
rugpiučio mėnesyj.

| Mieste Baku, ant Kau
kazo, likosi peršautas švediš
kas vicekonsulls Hager.

| Simbirske į gubernato
rių, jenerolų Starynkevičių, 
revoliucijunkt tai metė bom
bų. *Expli< zijos gubernato
rius likosi sužeistas į rankų 
ir kojas. Sužeidimai tie, 
nors ir sunkus, bet ne mir
tini.

| Turkestane, mieste A s- 
chabad, laike posėdžiu kariš
ko sūdo, perkratinejančio 
nusidėjimus dalyvavusių pe
reituose metuose maištuose 
kareivių, į sūdo salę įėjo jau
nas vyriškis ir nušovė sūdo 
prokuratorių, jenerolų Rin
kevičių. Norėjo nušauti ir 
sūdo prezidentų, bet likosi 
vieno oficioro nušautas.

„La Belle France".
Parašč Maaim Gobk y j.

Ilgai klaidžiojau Paryžiaus 
gatvėmis. Nieks iš tų, ku
rtų užklausiau, negalėjo man 
atsakyti tikrai, kur ji gyve
na. Vienas senelis, pakrai
pęs pečiais, pasakė man, ma
tyt ant juoko, vienog dėl ko 
kios nors prižašties sunkiai 
atsidusęs:

— Kas gali žinoti? Seniau
gyveno visoj Europoj!

—Ant bankininkų gatvės— 
pasakė šiurkščiai koksai dar
bininkas.

| Terpta utiškose paprastų 
orlaivių lenktynėse, atsibu
vusiose Paryžiuj, laimėjo 
amerikonas Labui.

— Eikie dešinėn — kalbė
jo kitas.

Aplinkui Mivo^rsu ir tru
putį nė paranku. Ant visų 
viešų pliaci^-buVo sustatytos 
kanuolėa ir kareiviai — gat
vės gi pilnos buv^ darbinin
kų. Kaip 'tai phskutių lai
kų paprotys išsi viešpatavęs 
visuose kraštuos#; šaudė ka
reiviai iš satb * karabinų išil
gai gatvių, ^raitHiai, mosuo
dami nuogais kardais, my
niojo žmonės, o darbininkai 
metė akmenis į kareivius. 
Iš kraštų stovėjo žiūrėtojai 
ir apkalbinėjo atskirus atsi
tikimus sutvarkymo gyveni
mo to krikščioniško miesto.

Ant galo kas ten pasakė:
— Dešinėn, ant tilto Alek

sandro III.
Sargynė policijos, kurioj 

ji gyveno, buvo tai gana se
na trioba, dėl stokos puiku
mo ir gražumo ne kreipė ant 
savęs niekeno atidos. Prie 
durų, per kurias įėjau į vidų, 
stovėjo du kareiviai, turinti 
kelnes iš raudonos vėliavos 
laisvės. Ties durimis liko 
likučiai kokio ten parašo dar 
nesunaikinti, vienok galima 
buvo skaityti: ,,nie .... kiš 
.... ka .... vei .... slė”.

Tas man vėl priminė niek
šiškų veislę bankininkų, ku
rie tėvynę Berangero ir Jur
gio Sand gėda apdengė. Ap
link jautėsi kvapas prasižen
gimų, puvėsių ir pasileidi
mų.

Širdis smarkiai man plakė. 
Nes aš juk, kaip visi revoliu
cijonieriai, mano, jaunystės 
dienoj tų moteriškę mylėjau,' i 
jų, kuri puti įmokėjo, teip 
gražiai žiūrėdama, teip daug 
numylėti išpuiktai revoliu
cijas rengti!;; u

Koksai juodai i apsirėdęs 
vyriškis, kurio drabužiai rodė 
markyzų iš veislės brangių 
parsidavėlių, su patraukian
čiu nusišypsojimu-^ant lupų, 
nuvedė manę į maitų, pustan- 
sių salę, kur galėjau gerėtie- 
si puikia grožybe stiliuj da
bartinės Prancūzijos.

To kambario sienos išlipi
usios buvo margoms popie- 
roms maskoliškų paskolų,ant 
grindų ištiestos buvo odos 
kolionijų čiabuvių, ant ku
rių gražiai buvo iškarpytos 
,,žmonių tiesos”. Mebeliai 
juvo iš kaulų žmonių, puolu
sių ant Paryžiaus barikadų 
lovoj už laisvę Prancūzijos.

Ant lubų buvo matyt ati
daryti Vokietijos nasrai su 
jų 64 dantimis ir piktais 
ūsais.... Prie langų kybo
jo sunkios prielangės. Vi- 
bu j buvo tamsu, kaip papra
stai kambariuose moterų per
žengusių Balzaco amžį, kurios 
vienok ne nori nurimti ir no
ri toliau dar į savo jungų 
kinkyti vyrus. Sunkus kva
pas netikrų jausmų švelnu
mo ir doriškų nusidėjimų 
švaigino galvų ir stabdė kva
pų. Štai įėjo ir ji ir tirinėjo 
žiūrėdama per primerktus 
blakstienas mano ypatų aki
mis pažįstančios vyrus.

— Ar kalbate prancūziš
kai — paklausė, atsakydama 
ant mano pa&vfeikinimo, su 
aktorės seniki paliovusios loš
ti roles karaHenėš mostelėji
mu .... b i \ .

— Ne, maloni į>oni, aš kal
bu tik teisybę —Atsakiau.

— Bet kas jo#“reikalauja? 
— paklausė, patraukdama 
pečius. Kas r jos klauso? 
Teisybė net gražiose eilėse 
niekam ne inalofa!.... — Ir 
prifliartinusl^>rie lango, pra
stums truputį prielangę, bet 
greitai pasitraukė į šalį.

— Ar jie ten ant gatvės 
dar vis siaučia? — atsiliepė 
neužganėdinta. —Koki vai
kai! Ko jie nori? Aš jų ne
suprantu! Juk turi respu
blikų Ir. ministerijų kokiai 
lygios nėra. Net vienas ini- 
nisteris buvo pirma Focija- 
listu. Ar to vieko dar mažai 
tautos laimei?

Ir susiraukusi, užlošdama 
galvų užpakalin, pridūrė:

— Ar ne tiesa?—.... Ant 
galo juk* jus atėjote su ma
nim pakalbėti.

Priėjo arčiau, »sedo šalia 
ir su viliojančiu meilingumu 
žiūrėdama man į akis, klau
sė r

— Apie kų kalbėsime? Ar 
apie meilę? Ar apie poezijų? 
O, mano Alfred de Musset!... 
Ir mano Lecomte de Lislė!... 
Rostand!

Ir su užsidegimu pakėlė 
akis augštin, bet pamačiusi 
ties galva išsišiepusių vokie
čio galvų, akis greitai nulei
do žemiu.

Leidau jai ramiai išsikal
bėti apie jos poetus ir tylė
damas, laukiau tos valandos, 
kada pradės kalbėti apie sa
vo bankininkus.Veidas jos tu
rėjo ligūstų parvų moteries 
daug mylėjusios, jos jauny
stės parva išblyško, išnyko 
nuo tūkstančių pabučiavimų. 
Pateptos parvoms akys nera
miai šokinėjo nuo vieno ant 
kito daikto, pailsę blakstie
nai nupuolė, dengdami pri
pampusius paakius. Aš žiu
rėjau į jų ir matydamas mir
tinų kovų dvasios, tylėjau, 
stabdydamas besiveržiantį iš 
gerklės šauksmų baisaus 
skaudėjimo, mųsčiau.

— Argi tai ta Prancūzija? 
Ar tai ta geradėja svieto, 
kurių mano fantazija persta
tinėjo rūbuose degančios, ap- 
jakinančios mislies, augštų 
žodžių lygybės, brolystės ir 
laisvės?-

— Jus ne linksmas 
kalbėtojas — pasakė 
liūdnai nusišypsojusi.

— Maloni poni! —
kiau. — Visiems maskoliams 
beviešintiems Prancūzijoj da
bar nelabai linksma.

— O kodėl tai? — klausė; 
su nusistebėjimu pakeldama 
blakstienus ir netikrų links
mumų rodydama. — Mano Pa
ryžiuj visi gražiai linskmina- 
si.... visi ir visada!

— Aš tai mačiau ant gat
vių .... Ir 'pas mus Masko
lijoj linksminasi tokiu jau 
budu.... Kruvinas tas siaus, 
mas kareivių su žmonėms- 
yra mięliausiu užsiėmimu 
maskoliškojo caro.... jūsų 
draugo.

— Jus nuobodus— tarė, 
suraukusi kaktų. — Supran
tu, kad Mikalojus JI .... 
kaip tai pasakyti?.... 
duoda įtekmei negerų
nių, bet visgi jis yra su visu 
geras žmogus.... juk 
jums laisvę?

— Mes jų išplėšėme jam 
kaštais tūkstančių žmonių 
gyvasčių.... Ir tai dar, 
nors jų jau išleido iš nagų, 
kaipo užmokesnio, reikalauja 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių kraujo. Jis nori, kad 
mes tų dovanų, kurių iš f bai
mės davė, jam atgal sugrųžin- 
tume., O dabar jus dar jam 
pinigų davėte, kad jų leng
viau galėtų atimti....

— Bet tai ne — atsakė ji. 
— Jis jos jums ne atims, ti
kėkite man. Jis yra geras 
ir moka savo pažadėjimų iš
pildyti. Aš tai žinau.

— Ar jus žinote, kad da
vėte pinigus tolesnėms žmog
žudystėms? — paklausiau. •

Ji nukreipė galvų į Šalį, 
kad veido nebūt matyt ir at
sakė ramiai:

— Aš negalėjau jam atsa
kyti. Tas Mikalojus tai vie- 
naitinis žmogus galintis pa
dėti, jeigu tie nasrai augstai 
panorėtų man galvų nuka
sti.

Ir su nusišypsojimu paro
dė į lubas, kur vokįecio dan
tys gražiai žibėjo.

Pakilau nuo vietos ir pasi
lenkiau, tylėdamas.

— Jus jau einate? — pa
klausė.

— Ne turiu Čia ko jieško- 
ti! — atsakiau ir apleidau tų

pasi- 
man,

atsa-

pasi
žino-

davS

tarpininkę terp caro ir banki
ninkų.

Ir ne mačiau toe, kuria no
rėjau matyt, mačiau tik bai
mingų, begėdiškų moterį, ku
ri už pinigus, be apmųstymo, 
su šaltu krauju parsiduoda 
vagiliams ir budeliams.

Ėjau didžiojo Paryžiaus 
gatvėmis, kurį tų dienų išmo
kyti kareiviai, tie šunes seno
jo, godaus svieto, gazdinda- 
mi kanuolėms ir durtuvais, 
vertė tylėti, mačiau teipgi, 
kaip prancūzai, atsidavę sar
gai teisybės ir laisvės, pro 
gatvių kerčias įžiūrėdami, 
apskaitinėjo priešų pajiegas, 
kad krauju galėtų nuplauti 
purvus nuo veido respubli
kos.

Prancūzija! Godumas auk
so suteršė tavę, kompanija su 
bankininkais tavo teisingu
mų pagadino ir 1 puikių ug
nį tavo vėlės j niekšyste 
užgesino. . Su to auksu pa- 
gelba dar kartų pasilies krau
jas Maskolijos žmonių.

Tegul tas kraujas suvytu
sius skruostus tavo meluojan
čio veido raudona parva am
žinos gėdos nuparvuoja!

Numylėtine!
Mano seilėms, pilnoms 

kraujo ir tulžies spiauju tau 
tiesiog į akis!

Darbininkai.
Aš, (nuolatos keliaudamas 

po lietuviškas kolionijas, per
siliudijau iš praktikos,jog rei
kia kiekvienam žmogui apsi- 
pažint su socijalistiškais raš
tais, kurie aiškina politiškai- 
ekonimiškų sistemų. Juk 
visur galima rasti dvi veisli 
žmonių: turčius ir varguo
lius! Socijalistiškuose raš
tuose raudame pamokinimus, 
kokiu budu galima išgilino 
suot iš jungo despotiškų ti
ronų, kurie žudo nekaltus 
brolius lietuvius Lietuvoje. 
Čia, ,,laisvės šalyj” kapitali
stai Idahos valstijoj stengia
si iškart sumanesnius darbi
ninkus (socijalistus), sto
jančius apgynime darbinin
kų luomos reikalų.

Aš surengiau rankraštį tin
kamų atspausdinimui. Ma
niau pirmiau, kad daug rank
raščių neturėsiu, bet šiųdien 
pasirodo, kad rankraščių yra 
užtektinai, tik pinigų trūk
sta atspaudinimui. Pirmiaus 
maniau išleisti vienų brošiū
rėlę: „Agitatoriaus”, bet da
bar matau, kad reikės at- 
spaudint net trįs; kiekviena 
brošiūra turės 32 puslapiu 
didumo „Pliatfotmos”. Kai
na už pavienį num. 15c, 4 už 
50c, 9 už $1.00. Šitų rašte
lių išleidimui visuomenė yra 
paaukavus su viršum pen- 
kesdešimtis doliarių. Tai 
yra tik trečia dalis kaštų.

Draugai aukavę 
dimo virš minėtų 
riaus” brošiūrėlių! 
eite apturėt vieno
brošiūrėles ar visų trijų po 
kokį skaitlių? Kviečiu visus 
dorus skaitytojus „Lietuvos”, 
kurie norės propaguot soci- 
calizmų, lai atsišaukia, pri- 
siųsdami kaštus prisiutimo 
15c, o aplaikys brošiūrėlės 
ant pažiūros.

Pirmojo išleidimo brošiūra 
už poros sanvaičių bus jau 
išėjus iš špaudos.

Įtalpa I išleidimo:
1. Kodėl socijalistai reika

lauja teisingų teisdarių?
2. Už kokios partijos kan

didatus darbininkai privalo 
balsuot?

3. Kas iš šitų ponų yra 
darbininkas? .

4. Nauja industrinė vai-

ant išlei- 
„Agitato- 
Ar nore- 
išleidimo

5. Socijalizmas gero veli
jantis visai darbininkų luo
mai!

6. Kas yra senatoriai?
7. Koks skirtumas yra tar

pe partijųl
8. Geležinkelių kompani-

9. Jėzus dailidė iš Nazare
to.

10. Katalikystė ir socija-

11. Socijalistiška filiozofi- 
j*-

12. Bertas ir Mitchell’s.
13. Sočijalizmo pirą mydos.
14. Socijalizmas — darbi

ninkų amatas. .
15.Socijalizmas tai yra per

sveria utis mokslų, arba lai
minga dalis.

16. Sočijalizmo ateitis.
17. Penkesdišimtis metų 

atgal.
II išleidimas teipgi užims

32 puslapius. Įtalpa:
1. Pasakojimas turčiaus 

,,kaip jis padarė milijonus 
doliarių” (platus išaiškini
mas).

III išleidimas.
1. ,,Atsišaukimas į darbi

ninkus Amerikos” Upton 
Sinclair.

2. ,,Kų reiškia gyvenimas 
man?” Jack Londono kalba

3. ,,Mašinerijos klausi
mas”. Bus išaiškinami viso
kį-produkcijos klausimai.

4. „Kaip bus socijalizmo 
laikuose”. ’

: Kas norės skaityt šiuos 
raštelius, lai atsišaukia į „Ko
vos” spaustuvę.

K. Rutkus.
„Kova”,

,1418 So. 2nd st., 
Philadelphia, Pa

APGARSINIMAI.
Nenorėjo klausyti.

Juozas Chamberlain, beveik 
visųgalįs Anglijos ministerių 
pimsėdis, guli dabar ant mir
ties patalo. Jo gydytojai ir 
draugai veltui stengėsi jį 
perkalbėti pamesti nehygie- 
niškų būdų gyvenimo ir da
ryti šiokius-tokius fiziškus 
pasimankštinimus, bet jis, 
vienok neklausė jų. Tas 
pats yra beveik su mumis 
visais: visi męs stengiamės! 
k uodau gi ausiai gyvenime pa- 
siliksminti, pasitikėdami ant 
savo tvirtumo ir sveikatos ir 
nepaisome ant jokio graude
nimo nė šauksmo, iki kol 
mus gamta priverčia paisyti. 
Idant palaikyti sveikatų yra 
tiktai reikalinga atkreipti 
šiokių-tokių atidžių ant savo 
kūno ir jo veiklumo. Kaip 
veik apsireiškia kokis ma
žiausias ' neregu liarišk ūma s, 
ypač netekimas apetito, per- 
simanymas veido, apvilktas 
liežuvis, nenoras dirbti, tuo
jau reikia būtinai vartoti 
Trinerio Amerikoniškųjį E- 
liksyrų Karčiojo Vyno, kuris 
kaip bematant pergalės be
prisiartinančių ligų ir suteiks 
kunui tvirtumo. Vaistas 
veikia tiesiog ant skilvio ir 
žarnų ir gimdo naujų, grynų 
krauja. Veidas pasidarys 
gražia, sveiku ir raudonu. 
Gaunamas aptiekose, arba 
pas patį fabrikantų Juozapų 
Trinerį, 799 S. Ashland av., s 
Cbicago, UI.

Lietuviškas Drapanų 
Storas

TheBellGlothing
Atsidarys pabaigoje šio 

mėnesio. Iki atidarymui ak
cijas dar galima gauti pirkti 
po $10.00. Po atidarymui. 
akcijos bus brangesnės, tai 
yra po $15.00. Todėl kurie 
mislijate prie lietuviško Sto
ro prigulėti, tai pasiskubin
kite akcijas nusipirkti kol 
yra dar gaunamos po $10.00. 
Akcijas galite užsirašyti pas 
štoro direktorių Kazimierą 
81užinską, kuris turt savo 
valandas, .Lietuvos” redakci
joje ketvergais nuo 6 iki 9 
vakarais ir nedėlioms nuo 9
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PAMATAS VISOKIAI REFORMAI

Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
■ T • ' >

4 Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos.
i • Su raštininko leidimu verte

J. Laukis.

I

net ankstyvai daliai tretinės gadynės, kada 
klimatas ir išveizdis sausžemių buvo visiškai 
kitoki negu dabar ir visi pirmeiviai antropo
logai sutinka, kad išsivystymas žmogaus iš 
žmoginių beždžionių įvyko pietinėje Azijoje, 
kur dabar nugrimzdęs sausžemis, vadina
mas Lemurija, -tiesėsi nuo Madagaskaro iki 
Sumatrai, Javai, Borneo, Naujai Gvynėjai 
ir Vakarinei Australijai; Ceilonas ir šimtai 
mažesnių salaičių rodosi teipgi yra liekano
mis šito kitąsyk bepersliekinio žemes ploto, 
nuo kurio žmonių veislė laipsniškai plėstėsi 
po tisą žemę.

Vėlesni senobiniai davadai teipgi bu da- 
leistinu tikrumu sako, jog žmonija pirma le
dų-gadynės buvo vienoda ir jog išsiskaidy
mas į įvairias kilmes įvyko besidauginant jai 
laike ledinių gadynių.

Pirma šitų įžymių geologiškų bei topo- 
grafiškų atmainų ant paviršiu musų žemės 
ilgas gadynes klimatas ant visos žemės buvo 
vienodai šiltas, net rybose žemgalinių juo
stų, kas yra parodoma daugeliu sukietėjusių 
liekanų gyvulių bei augalų šiltų kraštų, 
randamų toli šiaurėse. Pradiniame sviete 
matomai nebuvo pakaitų meto laikų. Diena 
keitėsi naktim, bet mėnesis ėjo po mėnesiui 
kuone su nepertraukiamu vienodumu gady- 

- nes ir net iki angledarinio laiko žemė nie
kur neturėjo būti šaltesnė už dabartines pa- 
tropikines juostas, ar žemiau blogos tempe
ratūros 60° F. Žiemos šalčiai nestabdė au
gimo augalų ir gyvuliai bujojo iki pasaki
škų formų bei dydžįų, iš kurių męs galime 
suprasti apie vaisingumą gamtos anoje tokių 

. toliausioje gadynėje.
Tokiame klimate amžino pavasario, kur 

sniegas ir ledai nebuvo žinomi, pradinis 
žmogus gyveno tūkstančius metų ir tropikij 

. nes germės pačios aprūpino gausiai visus gy
venimo reikalus. Vos mažo pasistengimo 
žmogui tereikėjo, kad įgyti duonišką vaisių, 
bananus, daktilius, riešutus ir tt., begalinė
je įvairybėje per apskritus metu*. Nebuvo 
reikalo išradinėti įrankius ir ugnį, kol gam
ta teip duosniai ir vien vai viską teikė.

Bet šitos rojiškos sanlygos dingo kuone 
staiga su prasidėjimu ledų gadynės ir žmo
gus buvo priverstas eiti per mokyklą skurdo 
ir būtinumo. Prieštvaninis sausžemis, tyso- 
jęs į pietus nuo Azijos, pradėjo grimzti že
miau marės paviršio. Vandenys Indiškojo 
didžmario' prasilaužė - per Raudonąsias ir 
Terpžemines juras, padarė Persiškąją užta- 
ką ir atidarė Gibraltaro prataką vakaruose 
bei Behringo prataką rytuose ir su permai
na sausžemių prasidėjo teipgi įvairumas kli- 
matiškų juostų.

Žmogus įvarytas tarpan begalinės marės 
pietuose ir.neišpasakomo dydžio ledynų ledų 
gadynes šiauriuose likusi pasmerktas didžiau
siam trukumui ir naujos sanlygos virto gy
vūnams bei augalams. Milijonai sutvėrimų 
turėjo žųti staiga nuo baisių žemės drebėji
mų ir nuslugimų, o tiems, kurie išliko, buvo, 
lemta žiauri kova už būvį. Visos šitos at
mainęs ant paviršio musų žemės įvyko suly
ginamai trumpu laiku ir, nors jos neišrodė 

’ padariusiomis išaugį naujų veislių, vienok 
jos žymiai atsiliepė ant budo ir papročių tų, 
kurios jau buvo.

Žmogus priverstas buvo apleisti tropiki- 
nes šalis, kurios, regimai, buvo tirštai apgy
ventos, kadangi ilgoji gadynė, tinkanti gy
venimui gyvūnų, jau pasibaigė ir urvinės 
nuosėdos bei sukietinės liekanos parodo, kad 
priešistoriškasis žmogus išpirmo bastėsi tra
kais atidarytais klimatiškų bei topografiškų 
atmainų įvairiose ledinėse gadynėse, kurios 
pakarčiui vyko šiauriniame ir pietiniame 
pusgumulyje. Krantai Terpžemines juros 
vakaruose ir kraštai Tykiojo didžmario ry
tuose, kaip rodosi, pirmutiniai patraukė 
musų pirmuosius protėvius; nuo bastymosi 
šiaurės linkui jie buvo labiau suturėti aug- 
štų Himalajų kalnų. Bet toliau į vakarus 
jie gavo lengvesnes įeigas į vidurines ir va
karines Europos dalis, kur, nutirpus sniegui, 
atrado nesvetingą šalį girių ir raistų. Čion 
žmogus, kartais baisioje kovoje už būvį, tu
rėjo kovoti su mamutu, meška, urviniu Hu
tu ir kitais dabar išnykusiais žvėrimis. Bet 
šitos, aęut pažiūros priešingos, sanlygos pasta
tė žmogų ant tvirtų kojų, pamokino jį lai- 

Ssvai naudotis iš savo žąstų ir rankų ir išau
klėjo jame sumaningumą bei protą apgini- 

g. m ui savęs nuo girių baisūnų.
Didesnė dalis žmonijos, likusi atidalinta 

nuo derlingos tropikinės žemės, turėjo misti 
visokiais lygšiol šlykščiausiais jai maistais ir 
gabaus paskutinis versmas privertė žmogų 
valgyti lavonus jo užmuštų žvėrių. Todėl 
labai galimu yra daiktu, kad vartojimas mė
siškų valgių prasidėjo ilgame badmety j ledų 
gadynės. Išradimas darymo ugnies ir gin
klų iš akmenų bei gyvuHų kaulų, turbut, 
teipgi įvyko ledų gadynėje,^nes žmogus laip
sniškai pastojo medėju ir savo valgį pradėjo 
virti.

Pastojus medėju žmogui tik mažas .žing
snis teliko pastoti kareiviu, ypatingai kuo
met stoka maisto privertė įvairias gentes ka
riauti už medžioklės laimikius ir tik prigim
ta, kad mėsėdžiai žmonės, kaip ir mesė- 
džiai žvėrys yra Unkę ant valkatiško, lauki- 

F nio ir kariško gyvenimo. J
Vartojimas mėsiškų valgių per tukstan- 

į zais metų galėjo ištikro suteikti žmogui kai-,

r

2. Chemija ir fiziologija maitybos.
Peržvelgę žmogaus pirmesniuosius prie 

tikius ant žemės męs ateiname dabar prie 
antrosios dalies musų klausimo, tardymo bu
do maisto ir tiesų maitybos: dviejų šakų ar
ti susieinančių, vienai apimant sudėjimą 
maisto įvairių medegų (tardymas grynai iš- 
dėstinis), antrai gvaldant fiziologiją maity
bos.

Kuone visa musų nuogalioje pažintis 
chemiško sudėjimo maistinių medegų ir jų 
maitingumo vertės tapo atsiekta paskutiniais 
laikais. Penkiosdešimt metų atgal niekas 
nežinojo iš ko susideda musų kūnas ir musų 
maistas ir kaip įvairios maitingosios sudėty- 
nės maisto atlieka savo pareigą maitingumo, 
ir, net šiądien, daugumas žmonių tik labai 
mažai težino iš ko susideda jų maistas, kaip 
jis juos maitina, ar jie yra spulųs (ekonomi
ški) ar laidus perkant ar teikiant jį vartoji
mui ir ar maistas kaip reikia tinka reikala
vimams kūno.

Šiolalkinė fiziologija mokina mus, kad 
męs reikalaujame maiste padarymui ir taisy
mui įvairių kūno audinių bei aprūpinimui 
jo šiluma ir pajiega. Kiekvienas pasijudi
nimas, kiekvienas įtempimas raumenų, plaki
mas širdies, kraujo tekėjimas, alsavimas 
plaučių, kiekviena mintis musų smegenų, 
kiekvienas įspūdis, kurį įgauna musų pajau
timai, yra sujungta su naikinimu tam tikros

kurias ypatybes mėsėdžių, bet jo kūno san- 
stata ir fiziologiškos veikmės pasiliko be at
mainos, kas aiškiai parodo, kad gamta nelė
mė jam būti mėsėdžiu gyvuliu ir kad jis ank
sčiau ar vėliau turės pagryžti prie produktų 
žemės.

Išpažinimas vieno indijonlško vadovo 
Blackmore’o apysakoje „Lorna Doone” labai 
čion tinka privedimui: „Ar jus nematote — 
sako jis —- kad baltveidžiai maitinasi javais, 
kuomet męs maitinamėsi mėsa; kad mėsa rei
kalauja augti trisdešimt mėnulių ir tankiai 
jos neužtenka; kad kožnas stebėtinas grū
das įbertas žemėn grąžina jiems šimteriopai, 
kad mėsa turi keturias kojas pabėgti, o męs 
tik dvi ją pavyti, kad grudai pasilieka ir au
ga visur, kur juos baltas žmogus pasėja; kad 
žiema, kuri mums yra laiku sunkių medžio
nių, jiems ji yra laiku pasilsio? Tai ve dėl- 
ko jie gyvena ilgiau negu męs. Aš sakau, 
tad, kožnam, kuris mane girdi, kad pirma 
negu slėnių klevai liausis duoti cukrų, pir
ma negu medžiai viršuj musų šėtrų išmirs 
nuo senatvės, giminė sėjikų javų išnaikins 
giminę valgančių mėsą, jeigu medžiotojai ne
panorės sėti.”

Visuose amžiuose, nuo pradžios civiliza
cijos teisybė brėško ant visų didžių protų, 
kad žmogus buvo sutvertas ne draskymui sa
vo bendrausiu dėl užsilaikymo, ne veiksmui, 
kuris pažemino jo pobūdį ir pastatė jį ant ly
gios su draskančiais žvėrimis, bet kad gamta 
lėmė jam augštesnį ir prakilnesnį stovį buvi
mo.

Būtinumas tuojau pamokino jį paslap
čių žemdirbystės ir kur tik šita pramonė įsi
kūrė, tai ji buvo pradžia tikros dabos ir i*- 
bndimo žmogaus aukštesnių protiškų bei 
dvasiškų išgalių, kurios jį teip augštai pakė
lė virš gyvuliško svieto. Męs randame todėl 
vidutinėse juostose, kur vaisiai per sugiebu- 
mą ir triūsą žmogaus pastojo kuoįvairiaus'ais 
ir gausiausiais, kad gyvenimą* žin »gaus yra 
ženg-uningiaiisia* ir vaisingiausias ir kad jo 
pajautimas grožio, pamatas gražiosios dailos, 
yra geriausiai išsidirbęs.

Prigimtas eigis išsidirbimo žmogui žen
giant nuo lankinybės į stovį civilizacijos, ti
krai nėra linkmėje mėsėdybės. Galėjimas 
užmušti ir draskyti yra todėl žemesnio laip
snio už galėjimą išdirbti žemę. Pirmais žing
sniais linkui civilizacijos be abejonės buvo 
žmogaus pirmiejie bandymai laukdirbystėje 
ir sodininkybėje.

Žvelgdami į ilgą eilę išsivystymo žmoni
jos nuo ankstyvesnės dalies tretinio peri jodo 
iki šiam laikui, męs prieiname prie nuomo
nės, kad ilgą bėgį laiko žmogus maitinosi 
vaisiais ir riešutais, savo prigimta valgyba, 
kuri gausiai buvo teikiama nejudintos žemės 
ir patogaus klimato.

Gadynėje ledų, kuri atsitiko sulygina-. _
mai vėlame perijode istorijos organiško svie-- • 
to, paviršys ir temperatūra žemės gumulo 
visiškai atsimainė ir žmogus buvo priverstas 
būtinumo bei stokos imti sau maistą, bent iš 
dalies, iš gyvuliškosios srities. Bet žmogaus 
sanstatai kūno ir fiziologiškoms veikmėms 
esant jau tvirtai įsteigtoms, jis laipsniškai 
turėjo grįžti prie savo prigimtos valgybos, 
išdirbdamas žemę, kuri prie atsakančios prie
žiūros ir sugiebumo aprūpins jį maistu gau
siai. . - v . .

Biblijinis įnythas apie rojaus daržą 
kiip rodosi, turi visgi istorišką pamatą, ir 
daugiau išdirbtas protas šiodieninio žmogaus 
lengvai supras, kad gamtai išvarius musų 
pirmapradžius protėvius iš tropikinių laukų 
ir pasmerkus juos pelnymuiei duonos pra
kaite jų veido, tuo patim žygiu ji davė jiems 
progą išdirbti jų gludančias protiškas pajie- 
gas, kurios atidarė jiems naujus ir našesnius 
laukus veiklumo.

Nežinybėje ir trukume žmogus apleido 
savo pirmąjį rojų; per išmintį ir darbštumą 
jis jį atgaus, tik su visais atsiekimais d ai los 
ir mokslo jis padaris jį „toli laimingesnių 
už aną rojų”, ir prie sužinaus gyvenimo pa
gal tiesas gamtos nesiras pavojaus gryžimo 
atgal į skurdą ir laukinybę pirmųjų gady
nių.

Žmogaus vainikuojančios augštybės pro
tiško ir doriško tobulumo rodosi atsiekiamo
mis tėra per sunkenybes ir kančias, v kurios 
nuves jį tolyn ir augštyn prie augštesnių 
formų gyvenimo ir civilizacijos.

dalies audffių IFšitas naikinys turi būti ati- jė pusėje apačioje sprando. Likusios išsi
lieja į mažesnius takus, pasibaigiančius to
lygiomis včnomis tiesėje pusėje sprando.

Pienasyviais yra tamsus, pieno baltumo 
skysčius maisto, sugeriamas karpelių plonų
jų žarnų (žr. pusi. —) ir nešamas pieniškų
jų sudynų iki prasidėjimui krutinėję tako, 
kur jis susimaišo su kraujarase (lymfa) ir iš
silieja apytakon tais pačiais takais. Lymfa- 
tiškiejie ir pieniškiejie sudynai yra kuone 
vienokio sudėjimo, pobūdis jų nešamojo 
skysčiaus skiriasi tik gromuliojimui vyk
stant. Kitokiame laike pienindžiai neša 
permatomą, beveik bespalvę lymfą.

Karpdte, kaip parodyta ant .. puslapio 
yra maži, apsčiai sudimingi prasikišimai, iš
einanti iš gleivinės plėvės plonosios žarnos 
ištisai visą jos ilgį ir suteikianti josios pavir
šiui aksominį išveizdį.

Sanstata karpelių, kurių visas skaitlius 
siekia arti keturių milijonų, yra sutaisyta ši
tokiu budu: ties viduriu karpelės, pasibai
giantis aklu galu viršūne, yra pieniškasis su- 
dynas priimantis pienasyvius; išilgai šitą su- 
dyną eina beruožės raujneninės gijaitės, ap
siaubtos tinklu plaukinių t-udynų, ties apačia 
gi viską apsiaučia plėvė ir apdengia stulpinė 
epitelė*). San statos esančios apatinėje plė
vėje — pieniniai indai, raumeniniai audiniai 
ir kraujaindžiai — yra apsiausta ir aptverta 
švelniu tinklu audinių.

Iš sanstatbs šitų karpelių pasirodo, jog 
męs juo ilgiau ir geriau savo maistą sukramta
me, juo lengviau jis yra paversti į pienasy- 
vius ir daugiau jo sudėtinių gali būti sugerta 
pieninių sudynų. Negana sukramtytas valgis 
pagimdo nevirinimą ir aprngimą ir pertai 
duoda tik menką maitybą atnašoje savo di
dumo, apie ką męs pakalbėsime sekančiame 
skyriuje.

teisiamas priderančiu atpildžiu maisto, tu
rinčio atsakančius tam gaivalus.

Chemija parodė, jog musų kūnas susi
deda iš apie pei&iolikos iki dvidešimties gai
valų, kurių apstingiausiais yra: degia, van- 
dendaris, angledaris, azotas, kalkis, kalis, 
natras, geležis, fosforas, siera ir tt.; vanduo, 
proteinas (šanįpis baltymas), riebumynai^ 
vandenėtiejie- angledariai ir minerališkosios 
druskos yra palatinėmis sanžiedomis į ku
rias šitie gaivalai susižiedžia.

Vanduo, susidedąs iš vandendario ir de- 
gis padaro suvirš 60 nuošimtį svarumo kūno 
vidutinio žmogaus ir yra sudėtine dalia visų 
audinių, todėl yra svarbiu dariniu musų 
maisto.

Proteinas (šarminis baltymas), susidedąs 
iš azoto, vandendario, angledario, sieros ir 
fosforo, padaro apie 18 nuošimtį svarumo 
musų kūno. Proteininėssudėtynės, esančios 
ypatingai taisymui sudėvėtų ir suardytų au
dinių, labiausiai yra randama riešutuose, 
teipgi, kaipo baltymas, — kiaušinio balty
me, kaipo varškių* — piene, kaipo klijas — 
kvietyje ir kaipo lenguminas —ankščiuo- 
čiuose. 4

Riebumynai, susidedu iš vandendario, 
degio ir angledario, padaro apie 18 nuošim
tį knno sveiko žmogaus. Jie yra palaiky
mui kūno šilumos ir padarymui raumeuinės 
pajingos, ir teipgi yra sudedami kūne, kaipo 
rezervinė veninė taisymui audinių dėstyje 
nepermatomybės. Riebumynai yra randama 
net iki 60 nuošimčiui riešutuose, kur jie yra 
teipgi gryniausioje formoje.

Vandenėtiejie angledariai turi tuos pa
čius chemiškus gaivalus, ką ir riebumynai, 
tik mažiau sukoncentruotame stovyje. Jų 
yra ančiai kuone visuose augaliniuose mai
stuose, ypatingai skorbyle (krakmole), gru
dų ir saldžių vaisių cukruje. Vandenėtiejie 
angledariai nėra tiesiog reikalaujami, kaip 
ve baltymas, padarymui ir taisymui kuuo 
celių, bet jie yra lengvai degiuojami | ang- 
lerngštį ir vandenį ir todėl jie yra didelės 
vertės kaųio apšildomoji medega užlaikymui 
temperatūros kūno ir veiklumo raumenų. 
Nors vandenėtiejie angledariai padaro tik 
labai mažą dalį kuuo audinių, bet jie visuo
met turi padaryti didesnę dalį musų valgio, 
ypatingai kaipoą moksliški tardymai yra pa
rodę, jog daug Adesne dalia Šilumą duodan
čių maistų Jra reikalinga organizmui, negu 
visų kitų imant drauge. Kasdieniniam iš
muitinimui .vidutinio žmogaus, vidutiniškai 
be-imaitinau jio, reikia apie 14 uncijų (400 
gramų) rieflumynų ir vandenėtųjų angleda- 
rių prie-mažiai* kaip 2 uncijų (40 gramų) 
proteino. Vandenėtiejie angledariai yra 
grūduose ĮikVidale skorbylo, kuomet vaisiai 
tari jų dįd4į<iaugi pavidale cukraus.

Ujf&Mnikiejie gaivalai, prisidedą prie 
padarymo musų Jkuno, siekia iki 5 ar 6 nuo
šimčių jo svarumo. Jie didumoje padaro 
kaulus ir dantis, bet teipgi jie randasi įvai
riuose" organuose, audimuose ir skysčiuose 
kūno.

Męs priimame šituos mlnerališkus dari
nius (i&vidale organiškų druskų, esančių 
gryniausioje ir augščiauaiai organizuotoje 
formoje visuose prigimtuose maistuose, k. 
a.: vaisiai, riešutai ir grudai. Šitos druskos 
duoda pajiegos mažai, ar visai ne, bet jos 
yra būtinomis eigyje maitybos, ypač apsi- 
inainyme skysčių per plėves celių, padaran
čių musų kūną.

Moksliški ištyrimai yra parodę, kad ap- 
simainymas skysčių per plėves, eigis vadina
mas endgemosis ir exosmesis, gali įvykti tik 
esant įvairiems mineralams, tai yra, jeigu 
dariniai skysčių iš vienos pusės plėvės ski
riasi chemišku sudėjimu, skiriasi nuo sky
sčių ii kitos jų pusės. Męs lengviai galime 
šitą pamatyti, įmerkdami pūslę su tirpalu 
druskos į tyrą vandenį. Už trumpo laiko 
abu skysčiai pradeda sunktis per plėvę prieš 
vienas kitą, ir sunkiasi, kol nepasidaro tir
palas vienodas. Jei skysčiai yra to paties 
sudėjimo, tai apsimainymas neįvyksta.

Tas pats eigis vyksta milijonų-milijo- 
nuose celių musų kūno; be minerališkų gi 
sudėtynių skysčiuose jokie apsimainymas ne
galėtų įvykti, arba butų labai mažas ir su- 
panašinimas bei maityba turėtų apsistoti vi
sai. Vokiškas mokslinčius, kuris atliko dau
gelį tyrinėjimų, norėdamas suteikti svarbu
mą minerališkų dalykų musų maiste, patyrė, 
jog gyvuliai per prievartą šeriami pašaru, 
atidalintu nuo minerališkų dalykų, padvėsė 
greičiau negu netariami visai.

Šiolaiktpiai ‘išradimai Jaunes Loeb’o, 
prof. Chicągps Universiteto, teipgi parodė 
svarbumą organiškų druskų. Anot jo teori
jos eigis maitybdB organiškame sviete remia
si ant elektftftyzcfc, vykstančios milijonuose 
nematomų t“ ~ 
pildytų moli 
zityviška įveĮkm^priklauso-ųųo buvimo tam 
tikrų minerališkų druskų.

Chemiikd permaina įvairių maisto me
degų pirmiausiai jpasidaro nuo seilių burno
je, o paskuV nud įvairių gromuliojimui sy
vų, sunkstom^ šelvio bei žarnų. Čion mai
stas yra perkalamas į skystesnę formą, va
dinamą piensyvitt, o paskui į kraują, maiti
nantį visas dalis musų kūno.

Kraujas išeiti a iš širdies arterijomis, o 
gryžta jon vėnųmis;'čia, vienok, reikia pa
sakyti, jog plaukiniai indeUai dalį kraujinės 
pliazmos išleidžia celinėn erdmėn audinių ir 
maitina audininlus gaivalus. Šitas skysčius1 
vadinamas Icraujarase, yra surenkamas išhau- 
jo ir nešamas atgal į kraują tam tikrų sudy
nų, vadinamų kraujarasiniais arba lymfati- 
škais. Diduma šitų sudynų išsilieja į didįjį 
krutinėję taką, kuris eina augštyn priekiu 
nugaros ir atsiveria didelėmis venomis kairė-

Paveikslas karpėte* plonosios žarnos.

Buožinis padidinimas apie 50,1; tamsio- 
dalys viduje kožnos karpelės parodosios

pientakilis, nešančios pienasyvius eigyje gro- 
muliojimo, kuomet kitais laikais jos neša 
kranjarasę; pientakiai yra apsiausti ly m fa
liškų ir plaukinių sudynų.

| Maskoliško caro laiva 
„Standard”, 4 d. spalių ap 
leido portą Pitkipaasi, Fin- 
landi jo j, ir eskortuojamas 
kariškų laivų, nuplaukė Pe- 
terhofo link. Matyt, caras 
nori sugrįžti namon. Masko
liškas ambasadorius Kopen- 
hagene, Danijoj, gavo žinią, 
jog caras su savo šeimyna 
pasirengęs sugrįžti į Peter- 
hofą 11 d. spalių. Tuom 
tarpu jis teu sugrįžo grei
čiau, nes 4 d. spalių. Ant 
žiemos jis iš čia ketina per
sikraustyti į Carskoje Selo. 
Policija jau pradėjo darbuo* 
tiesi, stengiasi prašalinti ifi 
aplinkinių Carskoje Selo vi
sus neištikimus. Dabar re
viduoja paspartus mieste ir 
jo aplinkinėse gyvenančių 
ypatų ir žinoma, visus neišti
kimus areštuoja. Peterbur
ge užtiko ne vieną, bet kelias 
bombų dirbtuves, kuriose 
rado pakaktinai esplioduo- 
jančių medegų išnaikinimui 
čielo kariumenės regimento. 
Didžiausia bombų dirbtuvė 
buvo parengta laboratorijose 
kelių instituto.

| Stolypin užmanė padary
ti šiokius tokius paliuosavi- 
mus gyvenantiems Maskoli- 
joj žydams. Jis užmano iš
platinti rubežius žydų apsi
gyvenimo vietų (dabar žydai 
gali gyventi tik rubežiuose 
senovės Lietuvos ir Lenki
jos, Mažrusijoj gi tik mie
stuose); panaikinti aprube- 
žiavimus žydams pastojant į 
mokyklas; daleisti žydams 
perėjusiems į stačiatikystę 
grįžti atgal į žydišką tikėji
mą, jeigu jie to geidžia; da
leisti Lenkijoj žydams pirkti 
žemę.

| Garsus Vitte atkako į 
Paryžių ir kaip jis paprastai 
mėgsta daryti pasirekliama- • 
vimui savęs, pradėjo pasikal
bėjimus su laikraščių repor
teriais, Vitte reporteriams 
pasakė, kad jis politikoj nė 
jokios rolės nelošia, nors jos 
bėgį tėmija. Jis apreiškė, 
jog Maskolija dabar pergy
venti turi sunkius laikus, bet 
visgi turi viltį, kad ji sulauks 
tikro parlamento ir atsakan
čio monarchiško rčdo(monar- 
chišką rėdą vienok savo kvai
lais padavadijimais ir užsi
spyrimais biurokratai gali 
palaidoti, į kapus nuvesti).}

Karpėte*.

Dlagramiškas piuvis karpelės, parodan
tis celes; ruošinis padidinimas apie 800,1; 
tp — epitelė (tik iš dalies apšešėlinta); eee* 
— plėvines ir audiniuos celės; l -y pienindis; 
V — viršutinis rubežius pienksyvių sudyno; 
lc — lymfinis kūnelis; m — raumeuinės gi
jos, apsiaubiančios pienindžius; v — krauja
indžiai; c — minkštas tinklas (protoplazma), 
pripildantis vietą terp celių.

Vienok mums reikia atskirti gromulioji- 
mą nuo rūgimo ar puvimo. Pirmasis yra 
gaivinančiu eigiu, suteikiančiu medegą nau
joms organiškoms sanstatoms, kuomet antra
sis yra eigiu naikinimosi ar gedimo, padaro
mu mikrobų arba perų, laipsniškai išdėstan- 
Čių organiškas sudėtynes į beorganiškuosius 
dalykas.

Bet mums nereikia užmiršti, kad kiek
vienas gromuliojimo eigis yra teipgi mecha
nišku, padaromu susitraukimo raumenų, ku
riais yra išpildomi visi musų sutinus ar ne- 
sužinųs pasijudinimai. Reguliariškas kūno 
išmankštymas ant tyro oro ir tankiai gilu-, 
kvėpavimas padidina netik degybą audiniuos 
se, bet teipgi pažadina sutrauktinį judėjimą 
vidurių bei tarpinimo pajiegą virinančių sy
vų-

Maistas turi turėti teipgi tūlas nesuviri
namas dalis, kurtos yra būtinomis judėjimui 
ir reguliariškam tuštinimuisl žarnų. Per
daug sukoncentruotiejie valgiai neįstengia 
padaryti tą mechanišką įtekmę ant vidurių 
ir jei kas panorėtų išdėstyti valgį į jo arty- 
miausius sudėtinius, kad paskui juos imti 
kožną kas sau, kaipo paprastą baltymą, skor- 
bylą ar cukrų, tai Jis tuojaus pasijustu ne
lemtame padėjime, kadangi raumenys virini
mo aparato tuojaus susilpnėtų dėl stokos rei
kalingo veiklumo.

Sekanti sanraša parodo chemišką analy- 
zą kaikurių pamatinių maisto medegų; skai
tlinės, paimtos iš apskaitos Su v. Valstijų 
žemdirbystės skyriaus, apima teipgi skaitlių 
kalionių, esančių vienastimis abelnai varto
jamomis išmieruojant šiluminę vertę. Vie
nas kalioris atstovi apštį šilumos, pajiegian-

i dėl žaismės elektra pri
kuriu negatyviška ar po-’

| Kadangi lenkai studen
tai Varšavos universiteto at
sisakė klausyti lekcijų mas
koliškoj kalboj, tai maskoliai 
profesoriai, kokių čia yra 
daugiau, atsišaukė į apšvieti
mo ministeriją, su reikalavi
mu perkelti Varšavos univer
sitetą į kokį nors miestą tik
roj Maskolijoj. Ne reikia 
užmiršti, kad nuo Apuchtino 
laikų Varšavos universitetan 
galėjo patekti profęsoriais tik 
maskoliai fanatikai, Ščedri- 
no išjuokti rusifikatoriai, o 
ne mokslo vyrai. Toki pro
fesoriai nupuldė Varšavos 
universitetą teip jau, kaip 
nupuldė jie ir garsų kitąkart 
Dorpato universitetą Latvi
joj. Nuo jų nieko kito ir 
laukti nebuvo galima.

| Vokiškas laikraštis „Koel 
nische Volkszeitung”, patal
pino gautas nuo savo kores
pondento iš Chinų žinias, jog 
Schantungo apskrity j, Chi- 
nuose, galima laukti dar di
desnio žmonių sukilimo negu 
buvo 1900 metuose, kurio bu 
valdymui atsėjo susijungti 
visoms didėmsėms Europos 

čią pakeltu temperatūrą ‘ 1 kiliogramo'°van- Amerikai ir Japoni
jai. Dabar Schantungo ap
linkinėse yra jau apie 20000

m

r

deus, 1° Celciaus, arba kas yta beveik tuo 
patim, 1 ąvaro vandens, 4° Fahrenheito.

*) Kilia ptaaikiiimą, išklojanti vidurines 
aiojo tako, fromalą, kraujiniu indą ir tt..

- 8:erai apginkluotų plėšikų,s ena« pmi- fcurje užpuldinėja ant mie
stų, ant ciecorienės kartume- 

I nes ir tankiausiai ją sumuša.
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h Reikalingas prie „Lietuvos” 
spaustuves geras ra&tininkafi 
gerai mokantis versti iš an
gliškos į lietuvišku ir lenkiš
ku kalbas.

Knygų perkupčiams.
,, Lietu vos” išleistuvė ren

gia spaudon jnauj$ kalendo
rių 1907 metams. Kalendo
riaus šventės bus sutaisytos 
pagal Suvalkų gubernijos 
būdą. Todėl knygų per- 
kupčiai, kurie reikalaus šitų 
kalendorių ant pardavimo te
gul tuojaus parašo mums 
kiek jų reikalaus, kad męs 
žinotume kiek jų padaryti. 
Perkupčiai šiuos kalendorius 
gaus už numažintą prekę.

„Lietuvos” Išleistuvė.

B3

„LIETUVOS ŪKININKAS“ 
Lietuviu Demokratą Partijos Laikrasz
tis skiriama* Lietuvos darbo žmonėms. 
Iszelna Ji u kartu* per savaite isz Vii 
niaus, Lietnvoj.

Jame telpa teisingos žinios isz viso* 
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietnvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50

Kam yra miela prigimta ssalis tevyne- 
Lietuva, tai uisiraszyklt m i ne ta j i lalk- 
raizti. o žinosi t kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 S.Halsted et., Chicagro, Ui.

Draugysčių Reikalai.
Lietuvi*zkas Teatras.

Cbicago. III. Giedoriu — dramaliszka 
dr-ate parengė lietuviszka vakar* su la
bai gražiu programų, subatoj, 13 d. spa
lio (Oct.) *08, Pulaskio saleje, 800 80. 
Ashland avė , prie 18los gatves.— Sąna
riu spėkomis minėtos dr-stes bus persta
tyta pirma karta Amerikoje tragedija 5 
veiksmuose, 8 atidarymuose, PILĖNU 
KUNIGAIKSZTIS. Tragedija verta 
kiekvienam lietuviui pamatyti, ne* joje 
porodomos regyklos isz senovės lietuviu 
gyvenimo, bus matomi gražiuose kostiu
muose senovės lietuvis!, kryžeiviai,fran- 
euzai, kunigaikszcziai, ricieriai, žyniai, 
vaidylo* ir vaideliutes. — Po tealrui 
balius, szokiar ir skrajojanti krasa (paei
ta A m oro). Krasa labai užimanti jau
nuomene.

Užtai užkviecziame visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to vakaro atsilankyti nes 
kiekvienas turi žinoti kaip jo protėviai 
kitados gyveno. Ant vakaro gries* pui
ki stygų orchestra pro f. F. Beidel, gerai' 
žinoma mylėtojams muziko* Pelnas 
nuo vakaro eis ant msteigimo knygyno 
prie minėtos draugystes. Teatras pra
sidės 7 vaL vakare. Sale atsidarys 5 
vai. po^rietu. Sėdynių prekes 50, 35 ir 
25c.

Visus szirdingai užpraszo
Komitetas.

2Ometinl8 sukaktuvių Apvalksa- 
cziojlmas.

Chicsgo. Dr-ste Szv. Kazimiero Ka
relai ežio, uždėta 24 d. spalio, 1886 m. 
ture* savo dideli iszkilmlnga 20 metiniu 
sukaktuvin apvaikszcziojtma nedelloj, 
14 d. spalio, 1906 m. Freiheit Turner sa
leje, 3417 So. Halsted st. Sale atsidarys 
3 vai. po pietų, kalbos ir dekliamacljos 
prasidės 4 vai. Bos geri kalbėtojai ir 
gera muzika, užtai kvieczia visus lietu
vius kuoskaitlinglausiai atsilaikyti. Po 
apvaikszcziojimui bus puikus balius. 
Inženg* 25c porai.

Teipgi atsibus toj dienoj paszventini 
mas patepto* bažnytynęs vėliavos su 
szv. miszlomis ir pamokslu, kurios pra
sidės 7:30 vai. isz ryto. Meldžiame visu 
draugyscziu pribūti su ženklu ant tziu 
misziu.

Dr-ste Szv. Kasimiero Karalaiczio.

Susirinkimas S. L. A. 36 kuopos.
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Rudeninių ir Žieminių Tavorų už nepaprastai 
numažintą prekę pas „ fl! •

KLEIN BROSį
LIETUVIŠKI PARDAVĖJAI: o

Adomas Szilingis, No. Į4; Petras Ostrowskis, No. ioi,(vyr< drap.) 
Jonas Bajorinas, No. 78; Stefa Katauskute, No. 15^ 1

ir keletas kitų, noringai Jums patarnaus. ,?-
$8.00 Sijonai už $5.00

T ' Padirbti iš čystos vilnonės ma-^|^ 
terijos, naujausios mados padirbi- I II M
mo, visokių spalvų, verti •8.00 tikl^^^M

Moterų Nauji Rudeniniai Siutai, 
Švarkai, Sijonai ir Veistės.

$12.00 Naujas Rudeninis Švarkas $7.98
Padarytas visas iš vilnų Kcrsey ir Melton ir nau

jausių, geriausių vilnų sumaišų, šito rudenio styliau* 
kaip kurie gražiai apsjuvinėti ant^fl^ 
pečių, šilkiniais apvadais, 50 coliųlk > tataMM 
ilgio, pardavinėjome šituos po512.1^ • iVU

DIDELIS PARDAVIMAS . Laivu Kalendorius
i

$18.00 Moterų
Dresinis Siutas 

$12.00.
Padirbtas visas iš 

vilnų Broadclth, Pa
nama ir Venetian, su 
šilkais apsiuvinėtai* 
j akėta i s, gražiai pa
puoštas su aksomu ir 
pyne, sijonas naujau
sio styliaus suprosini- 
mo, paprastos išžiuroe 
ir gero audimo, viso
kių spalvų; vėliau bu
vo parduodami po 518 
dabar pas mus po — 

$12.00
$3.00 Naujas

Švarkas
Padirbtas iš vilnų Melton, su peliniu skraistu, 

apsiuvinėtas pyne, gražiai užbaigtos siūlės, geras il
gis, dydžiai nuo 4 — 14 melų, 4 4^ Mta
reguliariška prekė 53.00, Ua I M*
dabar tiktai po.............................................I ■ V V

Moterą Skrybėlės po 
$1.00, $.200, $3.00.

Mergaičių 
$1.98.

šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia j 
Būfbpą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoją Šifkor- 

Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

‘ z * kelionė kaštuos. "/

Chicago, III. S. L. A. 36 kuopos bu* 
laikytas c^vertlni* sutrinkimas neda
lioj, 14 d. spalio 1906, J. Ruigio saleje 
po nr. 3301 Sa Morgan st. Ima vai. po 
pietų.

Kviecziami visi sanariai 86 kuopos ir 
norinti prialraszyti prie Susiv. L. A.

Komitetas.
Muzikaliszkas Vakaras.

Brooklyn. 21 d. spalio (Oct.) 1906 m. 
tapo parengtas czionai teatras. Teatru 
atsibus antSchmtto sale*, 101—103 Grand 
st. Brooklyn*. Bus perstatomi du vei
kalai: „Iszgama” ir „Vienu isz muzu 
tur apsivesti”. Szokiai prasidės ant sa
les 3 vai. po pietų, teatru 6 vai. va
kare. Teipgi bu* gražios dainos. In
ženg* su drapanų padėjimu: 1 eile 50c; 
3—35c, 3—25c. Visus maloniai užkvie- 
czla

L. S. P. A. 19 kuopa.

Pajieszkolimai.
Pajieszkau merginos apsivedimui, ne 

jaunesnes kaip 18 metu ir ne senesne* 
kaip 24 metu. Duižinokite daugiau 
per laiszka adresu

Wm. Carp
P. O. Box 14 Bache, Ind. Ter

Pajieszkau savo szvogerio Antano 01- 
burtskio, Suvalkų gub., Beinu pavieto, 
Atsbietlniu sodžiau*. Jis pat* ar ku 
kitas teiksi* duoti žinia adresu: .

' Ona Bucklene
55Q Miilbure st. Worcest«t, Mus.

Pajieszkau savo brolio Jono Augusti
no ir Kaustau tino Aidrikonio, Kauno 
gub, Ukmerge* pavieto, Anykzzcziu 
perap., Elmeninku sodžiaus. Apie trys 
metai atgal gyveno Duryea. Pa. 
Turiu pa* juos labai svarbu reikale.' 
Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti žinia 
adresu:

« Petras Augustinas
So. Halsted si. Chicago, III.

/ , ~

Diena išplau
kime .

Valanda 
išplaukimo Pe
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J

ŽifkUrt* kvituoja 
nuo Porto į

Tilžę Eydtku- 
nu*

Spalio , 25 4.30 vak. 9 36.65 36.70
25

Lapkričio 1
12 diena 10 37.80 37.95
8 ryto 10 37.80 37.95

; .» 23 10 .. 10 38.15 38.20
„ - 28 10 11 38.15 38.20

Spalinio 25 10 13 36.65 36.7o
41.9524

. Lapkričio 2
10.30 ryto 7 41.80
6 .. 7 41.80 41.95

- 20 9 M 9 37.80 37.95
/- „ 21 8 „ 7 41.80 41.95
' h 23 10 „ 7 41.80 41.95

„ 6 9 .. 7 41.80 41.95
„ 18 4 vakaro 7 43.80 43.95
„ 18 7 „ 10 36.65 36.70

Lapkričio 2 3 diena 6 37.90 37.95
Spalio 19 1 .. 6 37.90 37.95

20 7 ryto . 8 41.80 41.95
.. 27 10 „ 8 36.65 36.70
„ 27 12 diena 8 39.80 39.95

Spalio 18 10 ryto 10 38.15 38.30
„ 15 10 „ 10 38.15 38.20

15 10 „ 9 36.65 36.70
8 ryto 9 36.30 33.45

.. 27 12 „ 7 44.15 44.20
Lapkričio 6 10 ,. 7 44.15 44.20
Spalio 16 6 „ 7 44.15 44.20

„ 13 2 vakaro 8 39.80 39.95
Lapkričio 8 9 ryto 10 37.80 37.95
Spalio 13 H .. 9 36.65 36.70

29 7 „ 9 36.65 36.70
18 7 „

12 diena
9 36.65 36.70

„ 27 9 43.80 43.95
Spalio 17 10 ryto 13 38.15 38.20

„ 31 10 - 7 43.80 43.95
Lapkričio 10 10 „ 9 36.65 36.70

„ 21 2 vakaro 14 36.65 36.70
Spalio 25 9 ryto 7 43.80 43.95

.. 13 10 9 36.65 36.70
15

Lapkričio 7
7 .. 10 36.65 36.70
9 ryto 7 43 80 43.95

.. 3 9 7 43.80 43.95
„ 17

Spalinio 20
5 „ 14 37.80 37 95

6.30 „ 14 37.80 37.95
„ 19 2 vakaro 14 36.65 36.70

11 4.30,,- 9 36.65 36.70
18 U V 36 30 36.45

„ 15 9 .. 8 43.80 43 95
,, ■ 27

Lapkričio 3
9 „ 8 43.80 43.95
7 „ 10 36.65 36.70

Spalio 17 10 ryto 8 43.80 43 95
Lapkričio 3 7 .. 8 41.80 41.95

.. 20 7.30„ 8 39.80 39.95
„ 3 10 0 36 65 36.70

8.30„
f ' 1

8 39.80 39.95

Geri Moteriški čeverykai po $1.49 
Moteriški čeverykai duongala ožiukų skurde, pa 

tentuotos skuros ar veršiukų skuros čevtaykai, veršio 
skuros viriais, naujais, šiędieninės mados, tvirtų dvi
gubinių padų, raikščių ar guzikų styliuje; čeverykai 
atsakanti styllui Ir dėvėjimui, v>s°*4|h4 A 
kių dydžių, regullarlška prekė •S.OoMal 
dabar pas mus po.................... .■ M^M

Vyrų Čeverykai po $1.$9
Vyrų čeverykai patentuotos skubos, velour ar 

veršiukų skuros, raikščių ar guzikų Mylią, dvigubi
nių. tvirtų padų, gvarantuoti tikrosM 
skuros, prekė 52.50, I W U

• pas mus po..........................................

Geriausi $10.00 Vyriški Siutai 
Chicagoje.

Nauji Rudeniniai Vyrų Siutai.
Dirbti iš grynų worsted 

sergės, Juodų Clsys, ir visi vil
nų Thibets; padaryti madose 
labiausiai vartojamose šitame 
metų laike, su perskėlimu, pla
čių atraitų ir gerai pritaikinti 
ant kūno, pamušalai toki jau ką 
ir už515.00 drabužių; drabužiai 
pritaikomi kiekvienam: alo- 

S2$IO.OO 
$25 Gražus Vyriški Sintai$lS

Visi musų •15.00 siutai yra 
rankomis dirbti,' pamušti ir iš
siuvinėti lygiai teip-pat kaip ir 
kitų štorų pardundami po 525. 
Išžiūra ir audinei .toki, kokie 
labiausiai maiKjje Šitame melo 
laike. Tu misi* busi labai užga
nėdintas su tavįrais,1 U ypatin- 

mi"" $15,00 
Rudeniniai šilkai ir Materijos.

Japoniškas baltas plaujamas šilkas, M 
netruksiantis musų 50 centų ‘
tavoras, yardas už.......................  . <1.. iS MP

Juodas minkšta* storas šilkas 1 ytadae piečio, a- 
abiem pusėm vertas 51.25 tik už 89c gardas.

Kvietkuoti šilkai 2t colių pločio^visokių mad-. { 
niausiu spalvų, tinkanti Elubiniems pa- 
rėdams, verti 51.25 tik po...........

Čyst* vilnonė materija, visokiose nah-jhusiose 
spehoM. 45 colių pločio, tinkanti 
siutams ir drevėms, W| ’ I f
verta 6123 tik po ...............................M|MlWV

Žieminiai Marškiniai.
. Didelė daugybė čystų vilnonių 

apatinių marškinių, vertų
nuo 51.25 lig 51.50 tik po..........................VVV

Daugybė apatinių vyriškų vilnonių
marškinių su dubeltavomis krūtinėmis Bta 
ir pečiais verti 51.00 tik po................. “...W f U

cvraoiT rr

LAIVO VARDAS Kompanijos vardas
Portas •

Iš kur išplaukia

800 rųšių pasirinkimui, visos dirbtos rankomis ii 
populiariškiausio šito meto laiko materijų ir gražiau
sių spalvų ir stylių, kaip kurios veltos iš geros fran- 
euziškos materijos, kito* iš aksomo ir gražių pynių, 
apsiuvinėjimai gražaus kaipi sparnų pavidalo, šilki
niai kaspinai, sinusinėmis plunksnomis, vynuoginių, 
šilkų ir aksomų lapais, ne viena nepigesnė sankrovoj 
kaip antratiek tos prekės, už kuria męs parduodame.

Čeverykai pastebėtinai žemų prekių 
Moterų Išeiginiai tevarytai po 51.95

Moteriški Čeverykai patentuoto* skuros, graži vi- 
ci ar velour veršiukų skuros čeverykai, su raikščiai*, 
guzikais ar blucher styliuje, minkštas pavalkalas. 
veršio skuros viršus, lanki ar Goodyear antpirščiai, 
paskučiausios rudeninės mados, kiekvieni čeverykai 
gvarantuoti geri dėvėjimui, teipgi gvarantuotas sty- 
lius ir pritikimas, čeverykų /(k 4
Storai pardavinėja po 52.50 tatamf
musų prekė po....................................MpIlVO

Moteriški žieminiai marškiniai gero gatunko, tik 
po 19c.
• Vaikų marškiniai, šilti 

dideliame paakinkime 
verti 45c. po ........................ 25c

Ateikite pažiūrėt musų naujos bučertės, didžiau
sia visam* mieste. Mėsa visados geriausia ir keletą 
centų pigiau ant svaro kaip kitur. Pabaiidykit, o ki
tur neeteit. i

ĮUM05
1 Halsted & 20 ™ St ’

* Pajieszkau savo brolio Juozapo Zubri- 
ckio, Suvalkų gub., Pllvtzzkiu parapijos 
Kartu atvažiavome A marikę n, penisky- 
reme Wilkes Barre, Pa. Ji* pat* ar 
kas kitas teiksi* duoti žinia adresu: 

Jobu Zubrikas
164 Front st. Elizabethport, N. J.

Psj ieszkau Jono Abromavicz taus, Kau
no gub. ir pavieto. Baptu miestelio, 23 
metu senumo, 6 pėdu augiausio, juod
bruvi* ir spuoguota*. 4 metai kaip 
Amerikoje, pirm 3 metu buvo Wilkes- 
barre. Pa., isz tenai atvažiavo Baltimo- 
ren, Md. ir iszsiaesze mano daiktu ver. 
te* 575.00. Kas ji kur užtėmis, meldžiu 
duoti žinia, o tam duosiu 65.00 atlygini
mo.

Juozas Petkun**
650 W. German st. Baitimore, Md.

Pajieszkau savo draugu Antano Kor- 
žinikio, ir Juozapo Daržagio, abu Kauno 
gub., pirmutinis Sziauliu pavieto, Triša
kiu miestelio, antras Vegero dvaro, Pa
pile* parapijos, Kauno pavieto. 
Jie patys ar kas kitas telksi* duoti žinia 
adresu:

Konstantinas Tcmkevlozla
P. O. Box 686 Coateeville, Pe.

Atitaisymas Klaidos.
Pereitame, „Lietuve*" nam. (40) pa- 

tilpo auku skyriuje klaida. Pasakyta, 
kad 58.00 prisiųsti ant revoliucijos rei
kalu isz Daytoa, Ohio, turi bnti aukos 
isz „D* Kalb, Iii."

Apgarsinimas.
Ant laikyto Lietuviu Republi 'oniszko 

Kliubo 9 Vardo*, po vardu Alg rdo, 4 d. 
spalio, 1906 m. po nr. 716 So. Canal et. 
likosii Berinkta sekanti nauja admini
stracija; plrmsedžin Feliksas Grioeevl- 
czia, 698 8. Canal et; pagelbiniku Jonas 
Kinderis, 708 So. Canal st; ir sekreto 
rium J. Vitkus, 706 So. Canal *5.

Komitetas.

„DILGELES“
Vienintelis lietuvio kalboje satyro* Ir 

juoku laikrašti*. Iszeina menesiais, 
gražiai* paveikslėliais papnosstas. Pir
mame Nr. tilpo sziokie straipsneliai: 
L Nuo issleistuves, 5. Kaa tat yra ptk- 
czieriua? 3. Lietuvos dirvonuose, 4. 
Rasvtu kratinys, 6. Kunigai seseris 
„inkuria”, 6. Ponas ir ubagas (eiles). 7. 
Ir stebuklingumas neamžinas, 8. Nau
jas lietuviu greitakalbis, 9. Caro malone 
kankiniams, 10. Isz Amerikos pudimu, 
11. Isz istorijos, stc. etc. — Preke „Dil
geliu”, metams — 61.00; pusmeesiui — 
50c. Issleistuve labai kvieczia „Dilge
les” užsiraszytl metams, o redakcija jo
kiu budu neprižada, kad skaitytoju ne- 
dllgys. Adrisas labai aiszkus: Dilgeles 
1418 So. 2nd st. Philadelphia, Pa.

Marija Dovrlątt lietuviu Daktaras 
Kauno gub., Sziauliu pavieto. 723 W. 
18th st. Telefonas CanaI 1203. Telefo
nas Canal 7083. Telefonuot galim* isz 
kiekvieno* aptiekoe. Pagnžo Chicagon 
ir pradėjo gydymą ligoniu kaip plmiau 
aat seno adreso.

Praneszltna*.
Praneszu savo draugams ir tautie- 

oziams, jog sm pradėjau dirbti pa* The 
People Dry Good* Store, U3th st. and 
Michigan avė., Chicago. Balta firma 
yra viena iss didžiausiu ir teisingiausiai 
insteigta mieste Roseland, kadangi ji 
issdirba savo locnus t*vorus, deltogi ga
li parduoti J urna siute arba ovorkota už 
pigesne preke negu kiti sstorai.

Mūra rudeni n tai ir žieminiai tarorai 
vyrisaki ir valku siutai, overisotai, kepu
res ir visokį kitokį aprėdai*! yra pripil
dyt* ir užiikrlnam visame, kad yra ge
ra* tavora* ir piga*.

Vladislovą* Malkeviczs.

KeikallngM prie „Lietuve*” spau
stuves gera* rasstlninkas gerai įšokan
ti* versti tas angltaskM kalbos ta lietu
viszka ir lenklszk* kalbat.

Pranessame savo skaitytojams, kad 
czlonaltini* Maskolijo* konsuliua persi
krausto In kita vieta. Pirma buvo jo 
offisa* 56 Fifth avė.,' o dabar 51 Lln- 
ooln Park Boalevard.1 Turinti kokius 
nors reikalu* su J no m kreipkite* pa* j 
po nauju adresu. -b

„Lis tu vos” Iszleistuve.

Reikalaujame 500 datblnlnku in Mi- 
ch įgano miezkus, mokestis nuo 528 iki 
535 ant menesio ir pragyvenimas, pas
kolinsime ant keliones.ta* Chicago*; 1000 
vyru ir amatininku in Kalifornijos val
stija, didelei mokesty*, 'kelione isz Chi
cagos 633; 3000 dsr&nielni prie geležin
kelio darbu WashftrgtonJ-i’valstijoje mo
kesti* nuo 63.35 IkMSS.OOitnt dienos, ke
lione les Chioago* >ist teipgi reikalau
jame moterų ir mergių prie visokiu 
užsiėmimu sz i tame mitele. Lietuvles- 
kas agentas; ateik tlojsuz arba rassyk, 
indedamas už le petntind štampe atsa
kymui. Adresas: f [f

J-
666Miiwaukee ava,. Chicago, III.

Reikalinga mergše prie pardavineji- 
mokvletkn, turi mokėti lieluviszkai, 
lenktaskal ir angėtakalf1 Mokestis tas 
pradžių 64.00 aat žanvftd*. Atiiszau- 
kits ta k visiku setota: 3202 So. Halsted 
st, kampas 33 gatves.

Iss priežasties nesveikatos arsipduoda 
pigiai du nauji mediniai nassai su lo
tais už 69000. Del artesnio dasižinokit* 
adresu:

8L Radževicse
4034 So. Paulina st. « Chicago. III.

Pigiai pasiduoda hstuviszkas saliu- 
na* su didele sale, vestlijom* ir susirin 
kimams. Parsiduoda greitai, ne* savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Atsmaukti
*** J. Alimauoka

137 Grand *. T Brooklyn, N. P.

ARARIC....,.../............
AMERICA:....... . ............ .
BLUECHER..,....................
BARBARO8SA.....................
HREMEN...........................
BRESLAU............................
BALTIC................................
CELTIC................................
CYMRIC................................
CEDRIC................................
OARMANIA......... ................
CARONIA ............... ............
CAMPANIA..........................
DOMINION..........................
EMPRESS OF IRELAND.. 
EMPRESg OFBRITAIN... 
ETRURIA;..........................
FRTE8LAND... ....................
FINLAND...;.....................
FR1EDRICH d. GROBSE.. 
GROSSER KURFUER8T.. 
HAVERFORD.....................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAI8ERWIL. d GROSSE. 
KAI8ER WILHELM II.... 
KROONLAND.....................
KAI8ER. AUG. VICTORIA 
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLA1N..........
LAKE ERIE........................
LUCANIA............................
MAIN...................... ..............
MAJESTIC............................
MERION..............................
NECKAR..............................
NEW YORK .......................
NORDLAND.........................
OTTAWA............................
OCEANIC............................ .
PHILADELPHIA...............
PENN8YLVANIA .............
PATRICIA.......................
RHEIN................................ .
RE PUBLIC................... ...
SAKONIA............... . ...........
8AINT PAUL......................
8AINT LOŪIS............... .
SOUTH WARK.....................
TEUTONIC.:..........
UMBRIA.....................
VADERLAND.....................
WE8TERLAND...................
ZEELAND ..........................

White Star 
Hamburg American

North German Lloyd

White Btar

Cunard

Dominion
Canadian Pacific R.

Cunard
American
Red Star
North German Lloyd

American
Cunard
North German Lloyd

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific R.

Cunard
North German Lloyd 
White Star 
American * 
North German Lloyd 
American

Dominion 
White Star 
American 
Hamburg American

North German 
Whit- Star 
Cunard 
American

Lloyd

Nevr York

New York

Boston Mas* 
Nevr York

"Montreal Que.

New York 
Philadelphia 
Nevr York

Pa.

Philadelphia Pa. 
Boston Mass. ~ 
&ew York

Montreal Que.

Nevr York 
Baitimore Md. 
Nevr York 
Ph’ladelphia Pa. 
Baitimore Md. 
Nevr Yprk 
Philadelphia P*. 
Montreal Que. 
Nevr York

Baltimore Md. 
Boston Mass.

Dominion 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

Nevr York

Montreal Que. 
New York

Philadelphia Pa. 
New York

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

Cbicagos į New Y orką.........................  $16,00
„ „ Bostoną.......................................... $16.00
„ „ Philadelphią... ... ......................   .$15.50
„ „ Baltimorę.......... ..................... .„..$15.00
„ Montreal........................................ $15.00

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

Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 8 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau 
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pasi mus, tai męs 
duosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

2 ėmiau paro-

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

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

I»z priežasties ligos pasiduoda pigiai 
groserne ir buczerne, senei apgyventoje 
vietojo ir turinti daug geru koštu merių. 
A taisiau kita

718 ęanal st. Chicago, 111.
Itz priežastie* Ilgo* parsiduoda labai 

pigiai didele Grotame ir buczerne, senei 
apgyventoje vietoje ir su daug koalųme 
rlu. Bizni* gerai iszd/rbtas. Jlasižlno. 
kita „Lietuvos'* redakcijoje.

Pigiai ant pardavimo saliuos*. A įti
nau kita pa*

Isidor Vahon
118 W. DIvision st. Chioago, III.

Pigiai geras lotas.
Gera* lota* ant Auburn av., vartas 

•1000 parsiduoda ui *700. Ant saito* 
ulyczlo* moka ui lotu* po •1000 ir po 
daugiau. Namai ošia pastatyti niekada 
nestovi tnssti. Rando* atnešta nuo 10 
iki 15 procento. Pirk salta lota, pasta
tyk narna Ir imk pinigus ui randas, kaip 
ui aulu*. Dastžinok „Lietuvos” redak 
djoj.

d-XI)
Parsiduoda Farma.

Parduodu savai akru didele farma. 
Ant fermos yra trioba su 8 rūmai*. 10 
minutu iki karu. 51.00 inmoketi Ir 
•000 Mortgag* ant 5%. Farm* Hunling. 
ton L. L Atsinaukti pa*

P. J. Korsaką, 
155 Clinlon are. Mospeth, L. L

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

isamokysims tave tos kalbos in trumpa 
laika ir pasirūpinsime apie geriau* ap
mokama vista, kaip tik nors iss dalies 
pramoksi. Kelnas gali iszmoktf sai
tu© nauju badu, daugumas tu, kurie 
naudojosi szituo nauju budu, issmoko 
kalbėt, raszyt ir skaityt su pirmu mene- 
ilu, b* keygn, be vaiksscziejtsso mo
kyk ou. Jei nori pagerint savo padėji
mą, tavo mokesti, rassyk pas mn*,o mes 
pasiusim* taurins ilsias. Adresuok: 

Intar.-Slovanlc Oo.,
1314 Pulk ak, Chioago, UL

Aukos reikalams revoUucijinto 
judėjimo MaskolUųj.

AUKOS „LIETUVOS” REDAKCUON 
ATĖJUSIOS.

įsi Amsterdam, Ohio. A. Skavran 
•1.00; M. Raižu, M. Raižiene, John J. 
Oorrll po 50c; L. Gzibausktene 35c; B. 
Russinckas, P. Rusti nok lene, K. Siut
ui*, J. Kor^dvi^i, P. Vasiliauckas po 
15c; D^ievickl 10c. VUo >4.20. Skir
ti 1/6.P,

AUKOS ATĖJUSIOS OENT. RER. 8Z. 
' KASIKEI U J T. DU D AL

įsi N*w Haven, Conn. V. J aks vieše 
50c; F. Cybplska, K. Blaiaiiis, P. Mont- 
vidaa, J. Vaitkus, J. Kazlauckas, J. 
Gvildta, O. Jasinskiene, J. Juazuns*, J. 
Szcsepavicsia po 25c. Viso....... .92.TO
Nuo seniau................................. 1.15

k a, A. Gendroliua, V. Narbutas, B. 
Narbutiene,'K. Syrevicze, J. Karveli* 
J. Groby*, F. Giedraiti* po 25c; L. Dvo- 
žeckislOc. Sykiu 56.15.

Naujas laikrasztis.
Sziuomi praneszu, jog ui poros ta vai- 

esiu pradės itseidineti naujas savaitinis 
laikrasztis „Pasaule”, didume „Vieny
bes”. Preke jo 12.00 metam*. Prenu
meratos priėmimas jau prasidėjo. Kas 

< paduos savo antras**, prisiusime pirma 
numeri parodymui dykai. Antras***:

B. VYTAUTAS,
102 Grand str., Brooklyn, N. Y.

(X-5)

Viso *3.90
Iss Kevranee, III. 8. Ivaszkeviczia 

•1.00; J. Ramosska, K. Ahszauckss, M. 
Strampickas, A. Bujanauckas, J. A1I- 
szauckas, J. Zablockis, K. Puodo!uniate 
po 50c; J. Barniszkis J. Mickeviczia, K. 
Kurnėta, K. Ivanauckas, A. Stakenczia 
po 13. Viso 55.75.

Iss Sprlngfield, UI. Antanas Žiupsnis 
55.00; V. Cserniauckas, K. Gediminą*. J. 
Brazis, J. Jucius, P. Rassuckas, A. Kar
šink*, K. Menkus po (1.00;' J. Džiautus, 
T. Galiais, J. .Zenkevicza, J. Molis, A 
Alissauckas, J. Jonikas, J. Grigalevics*. 
M. Šunynas, V.Žvingila po 50c; J.Brun- 
dza 30c; J. Zvlngila, 8. Kalkevicse, J. 
Vlssniaackas, D. J. Pulsais, E. Paiszie- 
ne, J.Busska, J. Kiembauckas, M.Klem- 
baaoktane, K. Beinortus, J. Pecravicse,
L. Jonikas, A. Arminas, A. Gudauskas,
M. Knžanauckas, V. Burba, A. Janu 
szanokas, J. Tacaeliauokas, M. Kazlauz- 
kaa A. Kiembauckas, J. Oseenlae po 
15c. Nežinomas 45c; J. Adomaiti* 5c. 
K. Alissauckas 50c; V, Juodaitis 25c. 
Viso labo 513.03. 51.05 atitraukta ant 
panesstu kaistu. Liekattt.00. . ,’"\ų

Iss So. Boston, Mae. N. Geodroliua 
K. Gendroliene, O, Gendroliuta, N.Kau
linas, F. Ramelki*. P. Žtlinski*. M. Ži
linskiene, A .ŽiHnskutis po50c; J.Turauo

E. DEUTSCH 
pardavėja* 

Naujausios ruszies apautuvu.
2969 Archer av. Chicago.

Musu vaiabine žyme gvarantuoja už 
gryna, gera tavora, už gera darbe ir nau
jausiu* bei giežiausiu* styliu*. Britą 
taipgi patikrina ir dideli* skaitliu* mu
su pirkėju. Vteeas užsisakymas iss mu
su dirbtuves parodyt Tamistai, kad me* 
tikrai iszteaiame ka prižadam* apie ge
rus ozeverykus. Mes duodame Fiala 
Treding stempas.

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsiliki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausi} rodą per laišką dykai.

Kaipišrifydyti Rupturą, Akių liga, 
Galvos liga, Slinkimą plauku ir Pliki
mą, Puikus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyliuo
tas m dantų geriausio* už 20c. Ne* ko
lą ežtrtaą tik 10c. Męs turime apie pu- 

i s j milijono laiškų su padėka vonė mis 
> nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 

pa* mus: J. M. BRUMZA C0-, 
586-998 Broadwsy Breekly*, M. Y.

Naujo# Fortepijonu Natos.
LietuviuHymnea. Žodžiai kr melo

dija V. Kudirkos. Forlepijonui priruo
šta A. Kaczanovskta, Rygoje, 1906. ..80c

Pinige* (Įnikite aut tatti: 
JK. OL8ZEW8KI, 

/•04 38-rdtaU Chicacatin. J



AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.

SZLAPYKLTNE8 KLIAUTYS au 10dienu be piaua'.ymo ar skausmo.
ECZEMA, speogai, dedervine*, Birža! Ir vkokioo odos ilgo* iazgydomoa greitai ir vl- 

J •tarkai.
B NUŽUDYMAS VYRYBES atitalaoma sp H diena.

INKSTU, PŪSLES JR PR067 ATINE8 LIGOS. Ma# lazgydome visokia irilaelja, tan-
■ ku azlaplaima, užsistojimą, akasdejima stepe*, menka bėgimą ir katariazka atovi.

ALMANUZIOS OPOS. Mes nepai actas,-k a) p ilgai jo* bu* storoje, ar kokio* Jos, mnau
■ bMdaegydymoda^žiioviMlaa lpa)as*.

■ D-ras LORERTZ 614 Peni iw. P1TTSBIJRG, H.

GYVENK VIENOJE IB ISZBANDAVOK ANTRA. 
Ui 82.700 iki 88.S80 (Rlt pftfcti Viena iaz 

50 Nu uju Dviem Aukšliai* Namu.

Lietuviszto Daktaru
su SAVO NESVEIKUMAIS

VAISIAI SVEIKATOS

liausiu

Jolu’i Su pply

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

CHICAGČ, ILL. 
TKLEPNOKE MA1M 9642

atjdekavot. Bet kur tik 
ginate, kad vinį žinotu 
ilbet tai Ju* itgydite.

JEIGU SLENKA 
I PLAUKAI 
L tol Belauk kol jie vištukei JL nualink*. Dailu*, tankui 
D ir ilgi plaukei Mtl.bln* 

-r ir yra dldiiauaiu 
»tybe* turtu. Jekn'a

diicago Medical Clitilc, 
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL

Ar norite kas važiuoti in krąjn?

Am Intai sau važiuojanti už darbinis* 
ks ant laivo, per k* atsieina pervažiavi. 
mas kuone dykai. Norinti daugiau fa
ne# atRimaukita pas mane adresu indo- 
darni 2c merks atsakymui.

JOSKPH ROS8ILL, 
53 Endlcott «L, Boston, Mas*.

neilgivyš?in*ifla ar šaltas privatiškan dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktj, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinant} 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 bę atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės.

Raseyk klausymo lakszto ir* gausi rodę*

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRIS1UNCZIAIAS DYKAI
Sflpniemi Ir Nerriškiemi Vynuu

Al turiu savo nnesavybf jareneptą brangintinam 
vaistui. priralonsam garsnos daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydama* aeafjf Salį. Al llnau U 
patyrimo, kad vaistas padirbtaa pagal Iitą receptą 
yratkądtea geriauaiu *U paritas, aervilkieas* Ir 
besveikačiams vyrama. A* tinau dilio, kad ji* 
man sugrąžino sveikatą p” Rgosirgimo nuailpnijl- 
mu. nervlikumu ir a bei noneavelkata ir tL Al 
pirma to llmiginau ■ pačia Lialaa Ir įvairiu* valeto* 
bei gydymu* be matomo ragerijtmo. Taipgi ži
nau, kad daugeli* k it^, *irguaii{ U ar kita ilga nuo 
panidlrbtmo, JannyvMa paklydimų, prasižengimų 
ar perdžjimų, kaipamrvtfkomo, nuoMglų, suny
kimo vyrybl*. biogpaatmiaMr*. sunaikinto gyvu
mo, štoko* ambicija*, hunKnybS*. t>*drę«umo 
akandCJimo *tr8no*«**beiveikumoir U., ku
ri* raM maa, taipgiMaigydiskaip Ir *1 pat*.

Žinodama*, kaip šanku ililgydyti kiloja Balyje, 
ai užaimaniau pagežMl! kltlmn* ir kožnam rolka-

0FFI8A8—Kabiimu 81-tn9a Ir 
South Halatod Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVEMIHA8 VI882UI APTIEKUS

Traukia dantį* bk jokio 
SKAUDKJTMO* INBTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gyarantuoja. ::

Guodotioonia uutifctkona* ir irnl-i 
uvtinema '^raufyrtem* lazdHmt-j 
Kavai**®. Aa»erikoainKkn»( 
Wellawa», Starnaa, J 
taa. Kokarda*. Ženklaiiaa. 
Kepurca ir dal Maratalka, 
pa rėdos.
darbas I 
hetuwaidai.

Antanas Kavaliauskas, 
stos So. Halsted Street. Chicago. 111.

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

muau vaUtal yra pamkmlngiauai. gydo daugyb 
ilga. Plauku* tikrai ataugina, Minalma, jM 
kana*, papuovkm ir daugel kitu lig* m nauja 
alų badu Radikal gydymą*, paraasyklte pa*

ProL J. M. Branda*
N»w York ABrooklyn, U. 8 ▲

* Lietuvys advokatan, baigęs mokai* 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provaa, oiviliikas ir krlmina- 
liikas, visuose teismuoee (suduoee). 
Gyv. 3112 S. Halsted SL. arti Urnos gatvds 

T*1*0Šen* Yaade 6046

KOZM1N8K1 & YONDORF, 
73 Doarborn sL 

BsnklerisL
Mos ikolijame PINIGUS ant turtony- 

blu ir jei tu rengiesi uirtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iaalygos. Agentai 
apmokami dosniai. , .

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgu 

325fl 8. Halsted st., Chicago, III.
Gydo visokias ligų moterų, vaiku ir 

vyru. Taplgi turi didele praktika ir gy* 
do pasekmingai visokiu llmpancztss, 
užsisenejusiu ir pulaptingas vyru ligų. 
Iiaro operacijų pasekmingai.

Gramatika 
angliškos kalbos

Bu Ii tari m u kiekvieno anglliko žo
džio lietuviškai kaipo tai: beut (byat), 
žvėris; oight (eit) aštuoni; eyo (ai) akis 
ir lt. 174 puslapiu, suprisluntimutl.20

Mulu Badu iisimeklsimo gražiai lietuvltkal 
rąžyti,

be pagalbos moklntojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntlmu............. ........................... ioj.

Pinigus reik siųsti „Money Oiderlu" 
ant Mo adreso:

P. Mlkolainis, 
Bok 1$, 8ta. D. New York.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą* 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
• Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo, 

dus naakius. nučkus. dėmus ar kokius nors nratrukimus ant skutos, nemota-

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, ktlrič 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša -* taip lygiar sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, 
kad nepatekt i iundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei teik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngat negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas-vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos iŠgydit negali.

Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 
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- 
žynojr^kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. C0LL1NS M E- 

1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
į — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 

_ iu; kokie
i, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In* 

...../"* ‘ ‘ . "t, nesveikasis apturi 
^irmutin^sveikat^ kai^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi

paaiijaiu nuoraif iMar—nitalr ralkalio^n* pata
rimu* užpečMrtam* UI*.f Rykai. Raoeptf E»ll 
•utalayt* B«roN aptlafcoj* nt*B*tu* pinigu*. Klaa- 
»yk m»»o rodo* Ir pBaaBflnbi o pamatyal. kad tai 
grraa vaUta*. nuo kerio boal a raiką*, tvirta* Ir 
laimine**. Al ui a*vo pataraariini raikalaaju 
BOc ta* paaraikua. Mtakuatoat ai nereikalauja 
daugiau U6lt|maž|**m>| M»rrrik*Ja*)u )o*kol 
tmvUMkat Mpaattalupui, UhUHk pairai prtou g*- 
IStuni branginti taaau p*t*UBariaa> tau. Al na 
■luuliu nieko apmokMttn (Meturin jokio *umi*lo 
Ugautl pinigu* ar paiduoti uniatf. kurio tu narei- 
kalanjl. o jei U raai mase nataiaingu. Ui tt**io( 
gali mane a pakalbti per lity laikraštį.

Raly k Ufdian, kadangi IIU žinia gal neaUikar- 
te* daugiau. Atmink, kad ganai receptu ir vt*u* 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man alpsti fiOo 
kol ncpaaralkaL Adreaaa:

C. BMtMC, P. H. Bei 355, Chicago IIL

Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — i.
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybi 
tik yra žinomi daktariškam mokslui.
stituto La baterijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, 
savo gerą 
ir vadina
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka* 

vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai jepats kalba; .

Ar nori gera ir.gerpje vietoj 
Lota?

Jei taip, tai pirk lota ant Aubura uly- 
czioa arba ant 33rd ai. prlenai nv. Jur 
flo balnyctla. Lotai dideli, turi dvi 
allee, gražioje, ramioje, lietovia apgy
ventoje vietoje, prlessai lietuviuką baž 
nyciia.
Lotu prekes nuo $900 Ir augsz- 

esiau.
Šile lotai už metu boa verti SI200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasiek u- 
binklte kaa norite Ingyti gera, gerojo 
vietoje lota, pakol dar yra ii* ko paal- 
rlnktl.

Lotu agentai:
A. O)*«ew*kie, ®?4 83r d et.
Folix J.Wenglenkl, 8187 8. Morgan et.
J. M. Tananeviciia, 3244 B. Morgan et.

Dr. Chas. Z. Urnich, 
Lletuvia

Aklu ligų Bpeclalletas-Optikas.
Pasekmingai gydo ekiu ligas, atgrie

bta nuo apakimo, atlUieo žvairas akie, 
prirenka akinio* silpnoms akims, p?a- 
asalina galvos ekaudedejlmua. Kasdien 
.----- Boo 9 r?* Ikl 4 TB1 rakaro

syk 48—45 La Baile st. Chloago.

Vyrams Tiktai!
Kaip buil ChfcagoJ Ui atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
344 South State St. Cbicago, III. 

Inrliznaa IJjrkal
Pa t e m y k stebuklus Osteologljos 

„ j „ Fiziologijos 
„ ,. Neurologijos
„ „ x Potbologijoe

Mokykis pradžia žmoguzkoe rasos nuo 
lopezio iki grabui.

Milžintszkumel ir kolitu m ai gamtos. 
Atdara kaadlM aaal ryt* UI U riduraakezio. 

Pspraazyk daiiaratojo prie d ant b.tuaiazko* 
Knygos, visai dykai I Aulszaakltazladiaa.

South State 8t. arti Harrison 
CHICAGO, ILL. *

Degtine! morris forst & co. Slvvinp^ C0lt 8EC0N0 m a WITHFIEL> gTREET oiyviiic.
— P1TT8BURG, PA.
M Mes eume pagarsėjo po visas Su v. Valstijas, kad parduoda

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

Mes apmokamo visas siuntimo leszas (kasotus) in rytus iki 
..New Yorko ir in vakarus iki Chicagos ant pirkiniu virssaus85.00. 

■L' D ■ *J®lfu parsieina toliau siusti, duodamo 10 nuoszimtl, idant tuoml 
pirkėjas parsiunsdinimo loszas galėtu apmokėti.

Orderiuojant siunskite pinigus registruotame lalszke ar per 
BĮLtfiB Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Secontl 

\"9 Ave* & 8in,thftel<1 8t*» Plttsburr, Pa.
Parsislunedlnkite musu prlvatisskaji prekių surassa. Kalba- 

mo visose kalbose.
RęzJ Morris Porst dr Co.
VvTIQQI C0,L 8EC0ND AVĖ. t 8MITHFIEL0 STREET fIK,.L 1 I vynas; pittsburg, pa. lorkoly!

Ramai kur ta 

lakei ieztroszkes, o 
paėji galima atsi- 

a ▼edjtl, Bėk jis turi
. Alku ir Kalta ba-

” vlrekaalu, gardžia
ruskB ocziszczena 
arielka, cigarus net 

ias Havanos, o iosaigmaR gauni žmogus 
Ciku užkandi kiekviena diena, Uljau 

lau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
Klkia sale dol vecoliu ir mitingu ir pa- 

.uso kiekvieno, o ypaes tiumocsm 
susikalbėti anglleskai. Ateikite pas ma
ne, o sos jum patarnnusiu už dyka viso 
kiuooe foikaluooeVr provooe. Atvažiavę 
in kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Aubura av., Chicago, III.

(Tarpo 88-ioe ai.ir 88-io P .) 
Telephoaaa Yards 0012.

ii iUUkin* api« Tiaakia* li<**ir kaupbaT^vrita'lr^pml^^auora?kolėra5»u?!^XJl-rra 1*b,, svriko ir aemaCiam

Kodėl alrgt ir tat Tarsinua** lipnu, tad taurai g*u tat išgyditu *ta»*.kiut pas t 
Dl E. C. COLLINS Medical Institute, f 140 W. 34th St., New York, N. Y.

na dienom* Rno ioIk I o vakari** ano 7tki 8 vai/

Rašant paminėkit kad Iš mus laikraščio.

išima, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
u ir kaulų, reometirmą, drebėjimą 
bėgiojunopo skūra kas yra ženklu ne

J —a a -------Ars—--------

MarijsDewialf
Kauno Ruboratjo*. Sziauliu pavieto. 

7«8 w. iNth at. * ChYcuao. m.
Telefoną. C*B*rW. Telefoną. Canal TOM.

Talefonnotgalimataektekvtano. apileko*. Pa 
grilu Ckleagon ir ardymą lifonH kaip
pirmiau* aat i«bo adreso, i I

Metanos ProfMorian ir kiti daktarai i
Tai dabar tai «u driassmu raiau litą gro- 

rnatą. bo iau man* ilsvdit nu taip didaUo 
kencenmo. lytiikudaliu akaudenmo ir. ne.tl- 
pneįimo o tanku* tiapinimaai kaitras petitai* 
rete. blogiu sapnu ir sektos nebežin o abelno 
nuailpnepmo. uerviskbmo skaudeūma po tirą 
kūną ir labiau* Sonuoutr viduriuose kaip ir 
■vaieyma su skuudeiimn calvo*. užima aurirę 
ir didelio nnauninimo. anialuau kad >* Rote 
Heisiu. kailp Jum* buvau pu miao* radęs Ners 
pa* daucelidakfaru sydtiGucį ir buvau pas 
**ve vadinančiaia it Eotopo* profesorists ud 
Ir persitikrinau, kad nėra profesoriais bei n* 
daktarai* o tik Sun d aktai tat dane visokiu ligų 
Mausimo o ne vieno* išcydit nevali O kaip 
perstačiau Ju* paraSyte vadove* inSveikata' 
tai patinau *avo Jaunutes kiadias u liga sn pri- 
etaačia. jum* apraiiau ir ptiaiustus vaistu* 
nor*dar nesuvartojan visus, kurtaus m.n pri- 

į 'taik*r. bet pasilikau sveikas kaip naštai atri
sime*. ut k>; negaliu surast taip gražiu teariu 
su kuriat* J u* aukitatn tiktam rnokstut in ut 
gera* vairias, gaidį" ' 
galėsiu iu* varde 
kaip nieks negali r

J. Temiahauskas, 4.
>11 So. Yocdan Street , AUeaMon. Pa.

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 8. Halsted st, kerte 32osffat, Chicago, 111.

TeL 73»9 Yardi*.
B. .4 ■e•1tdo<’ltl,• eave apgaedlBell viaokieiea profesoriam* lrszuadaktarlams.ps*

lk P nAK“? •••»*«•••.• *v*ikato* ir taiaiogo* rodo* Beraunate. Jei aergi kekla lig*. «ik 
K!p Hga^gydnSt”raurri*.'d’°* U" ,od* n VKAX « parakta ar ga'lm* užgydyti ir

B*a«v*ddlo1o dar jokio ligonio ir I*z pirma pamatymo pasako, ar 
į1/'“. _,ra '“/ydom**, ar ne; knri apsiima Užgydyti, Užgydo greitai ir ei mat* utaaok.sti, 
tu*z 1 ? m,;UBe •’«* Hgonbucalo ir nereikalaudama* tavo užsilaikymui ligonio ktazaaiu*

ihb. -T.-.n.-L-ur.-L.-.-.-**** rtodotinl Knnigei, kad Jaan
bnm prideraneziai atliktas ir taom suszelpd mwo tautetę, paimkite ji birai

T. ANDRUSZEWICZ « CO.
115 W. D1T1310B St, phieafO, DL

Miela* DekUria Profesoriau I
Iau kaip Professorlul tinoma, kad labai sir

gau ant kataro plaučiu trumpo kvėpavimo, 
skauimuir diegliu krūtinei, biaurau* *kr< pii.i- 
vimo skaudeiimo. ir svaigimo gaivos, kaip ir 
vaiktčioianli reumatiko* diegia! po visą kuo*. 
Nor* pa* daugeli daktaru gydiiauti ir visokis 
nekarštu prigeria* bet vi* man darėsi aržiau*, 
taip kad iau buvau visai nustoja* viltie* ilgy- 
diJP? Skaitant Je* apgarsinima po antgalviu ..^altMtla Sveik****"T ic an adau kad Jn* ilgy- 
dgte viapke* liga* pr ai vato mane akis ir vflti* 
kad iar galiu bot sveiku ir Mgvdite O kaip tik 
P*r (atiką apraiiau save liga ir kankinime*, 
tad nekaršta* carą* I u* atsiuntei* ir suvarto- 
lau tuo* vaiste* pasijutau dideli pasigsrintma 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveika* kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar valau, tai tuo* paskutiniu* suvartota* pa
silik au Surikas k*ip niekad nagirger ir dabar 
ęsn peraiukreną* kad likausi panaaUlkai Ugy- 
drtas ir liga neatsinaaji* Siunčiu Lrdtngiaus* 
padekovauia ut sugretinimąsveikato- liuke 
dama Jum* ko didžiausio* laim.s; ir kad gei- 
betumet mus brolina ano kankinta Uge*.

Sn modeme dėkinga*
M. A. Degvtls, bot S*. Piakering, La.

jRL Mitviriliia saaknis, in- AIQ*v įteigi* spartu augimą 
g ji Ir vieton, iszpuoluaiu at-
V$Kį*“ginn naujus, szvelnius, 
1LA Sfitlfiliu* ir ilgu* plaukus. 
MVr!Irae-ikin. pleiskanas ir 
lAfp/*>aok>Q< nrozyatumua RfaLZ Kulvoje. Ž iltis plaukus i^M sugražina in naturaliaz- 

p-rva. Tukatanczial 
KKSR žmonių apsisaugojo nuo 

atlikimo vartodami 
__ n * Hair Invigomtor. 
nn Kilti vaikazaziot au ne 
■■įRitazliais, retais, natriu W$if -zusials plaukai* ar pra 

pUkusla galva kad jrali- 
^tua užsiauginti dailiu* 

k mk Ir Ilgus plauku*, 
k Preke 12.00 už bo- 

I K tely. 3 buteliai už 
r>.uO. Blde’la gvdtH. 
Bndtaliogasdvkni

Hottse,aSta.H,*Chlajro

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

(P >TAUUI TA VORAI
ų)*w* ąiAUJOS PREKES 

IR aiJiaB kataliogas! ’
Pr»nešu Tautiežiems kad reikalsuįant gerų daiktų, k. t. 
Laikrodėlių, Lenciugelių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir 

‘‘‘tokių visokių daiktų. Pirma negu eisit* pss svelimtautj, i.....
' W mane: '* ki,li miesh* paduodami savo adresatai pri-

5iU$iU savo krau,u*ės NAUJA KATALIOGA lietuviiko kalbo dovanai, 
katrame yra įimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kainos) prakiš.
Ii kitų MiMtų, apstsliavlmus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per 

Eapressą arta paštą 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS,
$120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Dsugalinga* Profeacriaa Institnto!

Kaip Jum* žinom* nuo pirmiaa* aprašyto* 
mano ligos. Kurie per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaud.umas po krutinę. Širdies liga 
su abelnu nusilpnynetimu kankino, galvos sva
igimas. negalaiimas kvapo atgaut. VBikžioian* 
tidieglei po visę kūną dusinant ir skaus
mingu ueragutiarisku mėnesiniu ir teki t amas, 
baltųjų andrapantu — nors gydžiausi 
pas daugeli daktaru, bet tottsus pasveiki
mo. mano ligą vi* eto blogiu, ir vilu* iterumo 
nustotau. Bet kaip paraitau Jum* a pi. liga ir 
atsiustus vaistu* ėmiau vartot, ii kart paura* 
taa savito kaip ir revoliuciia. bet tolaius varto
jant jaučiaus lengviau ir ganau ir kaip suvar
tojau paskutinius, pasilikę*svaik* Kaip nie
kad nesirgus. nors j*u praėjo S nedalus, eaa 
persitikrinu*, kad mano liga pilnai iigydita. 
Užteki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoin. ne* pirma buvan ne grvana numirus, 
o dabar aveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina i* kurios vaisiaus. Ataugo tok* 
gelbėtojas nelatningu, su tikra talentu dakta
ryste* Mano dėkingumą teiksite* pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, žinota kur rast 
tikra pagelba.

I. Mockene, -
X14 Leighton St.. Fitchburg. Mass.

M. Makravickene,
41 sth Street, Pasaaic. N. j.

Širdies, viduriui pasigadini- 
mo, gumbo, (įiegliu 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. -

f: šankerį, syfiU ir 
dieuoM, Baktiniua 
staaodiiną, boisiOR 
rtata tanką šlapi; 
pratimą, kiaurąjį 
kūno ir tt. Jeigu 

________ ___________ kreipkis pa* Dr. 
tau duoa tankintą te gerą rodą. Yra 
kuriu paprasti daktarai nematengia 
įtUkit keletą markių ant atsakymą 

DR. B. M. ROSS ••iKSKlK’- 
Zn «i.~ -o-o*_____________________________________________ '

Omo VaZAiroe*:— 5a*,WB ***.‘uSTS.’ 
n.K raus Utaraiks ir Ketverge, nuo 7 iki A fcedžUom 10 un U.

M/

Arli We*tcrn Ktectric Co., Sears Roebuck Cg„ Nailonai Malleable Cutinga 
Co, Win*low Broliu ornamentallgzku fttažlaiu darbą ir amerikiniu 
epirabtzku dudu letdlrblniu.

20.000 Darbininku Žmonių. $300 inmokestles-
Lfekioys po 882.00 kss mente te, imant palūki drauge. Bandos 830.00 

ant menesio; 0ar 6 kambariai* trio b r *n sukastu ir 7 pėdu ponam i u su i*z- 
lietais pamatau. Geonhjoa puantas a plakai; maudykla, szlltas ir szaltas 
vanduo. Visokį pa<«iinlaal intalsytl Ir apmokėti.

14 ta Gatve Ir 49ta Arenu®.

■ ■ Granto tcmisakoaioa Bendrijos Podalyj neuž-
I III Ali Urio pakils naro vertėje. (Dovydas B. Lyman, 

■VIRI (lobsjM. irilUrdT. Blook, Udlnlnkaa).
Mes parduodamo Juos dabar po $440 ir daugiau ui Lot s $80.00 

Inmokoti, likusiojls $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
* ŠIO Daarbora Street.

Vietinis Ofisas: litą uL ir 44t* avė. Atdaras kasdienis nekėlioms. 
Jos. F. Hildroth, užvaizdą, savi ny bes -skyrius. Liotuviszkss Pardavėjas 
būva visada ant vielos; jis visame Jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budavojimui.

Kelaak, kol tavo visasorgaatzmga bu. apimtas ilgo*. kol tavo 
servą orcastzmaa boa tvardytu, prislėgtas Ir ta pastosi Sztaskal 
Ir prottazk.l sūnyk asla, netinkanezia prie darbo, mokslo ar drau
stai* pateliu ir privalomu gyvenimo. Nežinoma*, netlnkantu, 
arbl e keti, gydymai gali Uk atkaukti. Amžiaus! sutukimai, ka- 
ris c* •■zgylžiau, buvo tie, k, buvo gydyti naauakaaczlal pi ma 

kiti buvo spluoazlatl ant viso ju gyvenimo dol netituilu 
ehirurgtazku taisymą. Aaz gydau atgriebdama* ir užlaikydama*. 
A*a neskelbiu piau.tymo Ir naikinimo, kad atsiekti greita Užgydy
ta*. Kožaa* serganti* vyne prikUo o nuo save*, kad buU iazgydyiu 
gerai ir prtderascziai. A*z largydau ant viaadoa.

UŽNUODIJMA KRAUJO su 90d ojube gyvsidabrio ar potaszo. 
IIYDEOCELE *e 24 valandom* be operavimo.


	1906-10-12-Lietuva-00321
	1906-10-12-Lietuva-00322
	1906-10-12-Lietuva-00323
	1906-10-12-Lietuva-00324
	1906-10-12-Lietuva-00325
	1906-10-12-Lietuva-00326
	1906-10-12-Lietuva-00327
	1906-10-12-Lietuva-00328

