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Metas XV

I POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Stolypin ant galo pagarbi

no pamatus naujų tiesų nau
jos durnos rinkimo. Iš nau 
jų tiesų matyt, kad nepasise
kimas su pirmutine dums 
Maskolijos biurokratams ati
darė akis, jie suprato jau, 
kad Maskolijos kaimiečiai 
neteip kvaili, kaip buvo de 
šimts metų atgal.

Ir pirmutinėj durnoj Wit- 
te-Durnovo, pripažindami ūki
ninkams daugiau tiesų, tikė
josi, kad jie rinks dumon 
kaimų žmonis, menkai išma
nančius, įbaugytus urėdnin- 
kų ir kad toki bus rando į- 
nagiais, kad kaimiečiai su- 
valdys atstovus inteligentus 
ir neduos tokiems nieko už- 
girti, kas randui nepatiktų. 
Ant kaimiečių vienok Witte- 
Durnovo apsiriko. Daugu
me apskričių jie rinko kilu
sius iš savo tarpo, bet ap 
šviestus - savo atstovus, terp 
kurių reikia paminėti nors 
visiems žinomų Aladinų, try- 
nusį visus užkampius net 
užrubežiuoae, gerai pažystan- 
tį ne vienų svetimų kalbą, o 
Ūkininkų reikalus pažystantį 
geriau negu daugelis univer
sitetų profesorių.

Stolypin,' šiek tiek pamo
kytas nepasisekimo su pirmu
tine durna, vietoj nusilenkti 
ir pripažinti visuotinus slap 

| tus rinkimus, ko veik visi 
žmonės reikalauja, griebiasi 
naujų aprubežiavhnų. Su- 
lyg naujų, Stolypino Išmisly- 

. tų, tiesų, naujojon dumon 
kaimiečiai galės savo atsto
vais rinkti tik kaimiečius gy
venančius kaimuose ir dir
bančius žemę. Mat jis tiki
si, kad tokiu budu užbėgs už 
akių tokiems Aladinams ir 
kitokiems apšviestesniem- 
siems ūkininkų kilmės atsto
vams ir kad išrinktiejie bus 
tokiais jau spaugais rando į- 
nagiais, kaip ir jo, su pagel- 
ba „Lygos maskolių tautos” 
juodašimčiai, surinkti iš bu
vusių policistų, miestų plėši
kų ir kitokių draugijos pu
tų.

Ar Stolypinui pasiseks ge
riau negu Wittei, sunku į- 
apėti; tas paeis nuo kaimie
čių supratimo.

Juk Aladin, arba kitas iš 
kaimiečių kilęs inteligentas, 
gali turėti kaime kokį žemės 
sklypelį, o jeigu ir neturėtų, 
gali nusipirkti ir jį kada ne- 
kada knisti. Kad bent dau
gelyj tikros Maskolijos ap
skričių kaimiečiai jau su
pranta rando jiems rengia
mas kilpas, tų paskutiniuose 
metuose turėjome progų pa- 
temyti. Supratimas gi žmo
nių retai kur puola žemyn, 
bet, paprastai, kyla, o jeigu 
ir galima nupuldyti, tai rei
kia čielų metų eilių, vienu 
rankos mostelėjimu tas nesi
duoda padaryti. Reikia to
dėl manyti, kad ir dabarti
niuose antros durnos sąnarių 
rinkimuose kaimiečiai, bent 
kaip kokiuose apskričiuose, Mažrusijoj, nutarė aplei- 
mokės jiems Stolypino išmi- ~
slytas kilpas sutraukyti ir noms persikelti į Ameriką, 
rinks sumaniausius ir drą
siausius iš savo tarpo. Taigi 
bu ūkininkų atstovų pagelba,' 
turbut, Stolypinui nepasi
seks suvaldyti darbininkų ir 
inteligentijos atstovus nau
joje durnoje........................... 5

Peterbtirgo policija jieško 
dabar po visų Maskolijų gi
minaičio buvusios durnos at-

dovo Onipko, kokio ten Vo- 
.onino. Mat paslaptį šnipai 
kokiu ten budu susekė, jog 
Voronin buvo vadovu sakal
ininkų, kurie be mažo neiš
metė į padanges viso kari
škojo sudo, perkratinėjusio 
politiškuosius nusidėjimus.

Kalba, buk sukalbininkai 
š pradžių rengėsi į sūdo butų 
mesti bombų 1 d. spalių, tai
gi tąsyk, kada buvęs damos 
atstovas Onipko kariškojo 
sūdo likosi nuspręstas ant iš
vijimo iš Europinės Maskoli
jos, bet kad Onipko gavo ma
žesnę bausmę negu sukalbi
ninkai tikėjo, tai Išpildymas 
sutarimo likosi atidėtas.

Nežinia kokiu budu val
džios susekė sukalbininkų 
mierius, matyt kas iš pačių 
sukalbininkų tarpo joms pra
nešė. Pasirodė, kad sudžios 
visi galėjo būt užmušti ir kad 
nieks prieš susikalbėjusius, 
jieškančius atmonijimo kar
eivius sudžių negali nuo ne
laimės apsaugoti. Sukalbi- 
ninkams pasisekė į savo pusę 
patraukti kareivį Vlasovų, 
kuris iš gero noro, be prie
vartos, apsiėmė mesti bombų 
ant sudžių stalo teip, kad jos 
eipliozija negalėtų užgauti 
apkaltintųjų, jų apginėjų ir 
liudininkų.

Peterburge policija dabar 
vėl labiau subruzdo. Kas- 
dienų daro kratas privati- 
škuose namuose, areštuoja 
paikus žmonių; visur j ieško 
bombų ir ginklų. Suarešta
vo ir du žymesniu socijalistų 
vadovu, bet nėra abejonės, 
kad suareštuotų vietoj atsi
ras kiti.

Žemdirbystės ministerija 
pagarsino žinias apie šių me
tų užderėjimą, iš kurių ma
tyt, kad jis menkesnis už vi
dutinį, o daugelyj vietų su- 
visu menkas. Taigi vėl dau- 
gelyj vietų reikia laukti ba
do, nors randas ir šių metų 
badnolių neįstengia sušelpti. 
Badas gi, nors jis duodasi 
skaudžiai jausti žmonėms, 
yra geriausiu padėtoj u revo- 
liucijonierių.

Maskvoj susirenka dabar 
Maskolijos bajorų atstovai. 
Bajorų pasiuntiniai iš Len
kijos išrinkti — visi priguli 
prie demokratų-konstitucijo- 
nalistų partijos.

Rinkimai naujos durnos 
atstovų turėjo atsiboti dar 
prieš kalėdas, bet kaip dabar 
rando laikraščiai išsikalba, 
jog peržiūrėjimas rinkėjų su- 
rašų senatui užims daug lai
ko, rinkimai negalėsiu atsi
būti prieš maskoliškus nau
jus metus, bet visgi išrink- 
tiejie galėsiu kovo mėnesyj 
atkakti Peterburgan. Pir
mutinis durnos susirinkimas 
bus 3 d. kovo.

Dėl neramumo Maskolijoj 
žmonės didelį vargų kenčia, 
o galo neramumams nematyt, 
kadangi randas nenori išpil
dyti to, ko žmonės reikalau
ja, be ko jie ilgiau negali gy
venti. Veik visi kaimiečiai 
kaimuose Pakošovka ir Dori-

sti savo namus ir su šeimy-

Vyriškiai ruošiasi į kelionę 
jieškoti parankios apsigyve
nimo vietos, o paskui parsi
trauks ir savo šeimynas.

Paryžiaus laikr. „Temps” 
pagarsino laiškų, rašytų iždo 
ministerio Kakovcevo Stoly- 
pinui. Kakovcev prašo Sto- 
lypino pranešti kitiems mini- 
•teriams, kad jie nereikalau-

tų naujų kreditų, kadangi jis 
negali jų užganėdinti. Ant 
šių metų laukiamas milžini
škas nepriteklius 155 milijo
nai rublių, o nėra kuom jį 
uždengti. Ministeris sako, 
kad uždengimui iždo nepri
tekliaus namieje pinigų 
gauti negalima, užrubežiai gi 
teipgi neskolina. Kadangi 
oficijališkai tas pats Kokov- 
eev visai kitaip perstato fi
nansiškų Maskolijos stovį, 
tai užrubežiai suprato, kad 
jis ypač užrubežių bankie- 
riams meluoja. Prancuzi; 
škus bankierius apėmė bai
mė, kad jų paskolinti caro 
randui pinigai nežūtų. Dėl 
pagarsinimo Kokovcevo lai
ško, ant visų beržių nupuolė 
vertė maskoliško rando pro
centinių popierų.

Maskolija pradėjo tarybas 
su Anglija sutvarkymui rei
kalų Persijoj ir Tibete teip, 
kad vieni kitiems neužstotų 
kelio. Maskolija pasižada 
neremti tikėjimiškų reikalų 
Tibete, o Anglija pasižada 
nesiuntinėti kareiviškų expe- 
dicijų išplatinimui savo poli
tiškos įtekmės. Abudu kra
štai pasižadėjo nesikišti į vi
durinius reikalus Tibeto. 
Kaslink Tibeto, sutarimas 
jau padarytas, Persijos 
reikaluose sutarimo dar nė
ra, tarybos vedamos toliau.

Sunku suprasti, kodėl 
šiuom kartu Anglija nesi
naudoji iš Maskolijos silp
numo išplatinimui savo į- 
tekmės Azijoj; pirma ji ne- 
apleisdavo niekada progos. 
Pasinaudodama iŠ Maskolijos 
karės su Japonija, ji beveik 
į savo kilpas buvo pagavusi 
Tibetu, o dabar, be matomos 
priežasties, atsisako nuo to, 
kų jau savo rankose laikė ir 
dagi tokiame laike, kada iš 
jos rankų nieks negali iš
veržti to, kų ji sau sykį su
griebė. Mena todėl, kad 
Anglija, be matomo reikalo 
nusilenkdama Azijoj prieš 
Maskolijų, stengiasi jų pri
traukti prie savų, prie ryšio, 
prie kurio jau priguli Pran
cūzija ir Japonija. Tame 
spėjime gal būt dalis teisy
bės.

Teisybė, šiųdien Maskoli
ja, draskoma revoliucijos, 
ekonomiškai nupuolusi, ne
daug gali sverti terptauti- 
škuose prietikiuose, kariu- 
menė jos, jeigu dar gali ko
voti su beginklėms arba apsi
ginklavusioms vien ranki
nėms bomboms locnų ukėsų 
minioms, negali kovon stoti 
šiuom tarpu su kokiu nors 
drūtesnių užrubežiniu prie
šu. Bet tautų ryšiai nesida- 
ro trumpam laikui. Ir Ma- 
skolijoj netvarka negali lai- 
kytiesi ilgai, neramumas iš
nyks,’ užganėdinus žmonių 
reikalavimus, ji gali būt teip 
jau tvirta, jeigu ne tvirtesnė, 
negu pirma buvo; ir ekono
miškai, prie geros tvarkos, ji 
greitai pasikels, kadangi 
gamtos jai duoti turtai labai 
dideli. Todėl tai Anglija, 
turbut su Prancūzijos žinia, 
stengiasi nusilenkimais Azi
joj pritraukti Maskolijų prie 
ryšio, kad jos nepasisektų 
patraukti Vokietijai. -Jeigu 
sykį susitvertų ryšys iš An
glijos, Prancūzijos, Maskoli- 
joiTir Japonijos, jis persver
tų jyšį vidurinės Earopos 
viešpatysčių, taigi Vokieti
jos, Austrijos ir Italijos, 
ypač, kad paskutinė krypsta 
labiau prie Prancūzijos negu 
prie Vokietijos ir per tai jos

pasilikimas ryšyj nelabai išti
kimas.

Toks tvirtas rysią, be abe
jonės, kreiptųsi prieš, Vokie
tijų, kuri ypač Anglijai ir 
Prancūzijai daugelyj jų sie
kių užstoja kelių.

1 H 
Prancūzija^ < 

Prancūzijoj pasitraukė 
nuo vietos Sarrieno ministe
rija. PrezidentaT paprašė 
buvusio toj ministerijoj vi
daus ministerio, pagarsėju
sio laisvamanių vadovo Cle- 
menceau sutverti naujų. Cle- 
menceau prezidento prašymų 
pažadėjo išpildyti. Jis terp 
kitko, prašė ir buvusio pasi
traukusio j ministerijoj 
Bourgcois užrubfežinių daly
kų ministerio pasilikti ir 
naujoje, bet tas atsisakė dėl 
silpnos sveikatos.

Kadangi Clemehceau žino
mas buvo Prancūzijoj kaipo 
kunigų priešas, tai Čia lau
kia smarkesnės kovos su ku
nigais, ypač siL nepasiduo
dančiais, besipriešinančiais 
atskyrimui rando nuo bažny
čios vyskupais, f .

Kad palaikyti. Italiją ry
šyj su Vokietija, į 1 talijų at
kako Vokletijoa, kancleris 
Buelow, kurį raixdųa4>riėmė 
gana prilankiait,Į)et gyvento
jai, pasinaudodavai išAtsilan- 
kymo Italijoj buvusio Pran
cūzijos, ląivynėSf ministerio 
Lockroy, parengė prilaukiu 
Prancūzijai demonžracijų, o 
neprilankiiį Vokiejijįį, Tas 
aiškiai parodo, kad svarbia
me reikale Vokiefija negali 
remtiesi ant ftaliįok nors ji 
ir priguli prie ryšio viduri
nės Europos viešpatysčių, o 
jeigu užgimtų karė su Pran
cūzija, Italijon ai neis prieš 
Prancuzljų. . Ryšis gi tas dar 
Bismarkio ir padarytas suval
dymui Prancūzas, jeigu ji 
užsimanytų per karę atimti 
1871 metuose nužudytas pro
vincijas. J 

t .
Išpaniįft.

Išpanija pranešė popiežiui, 
jog panaikina senų konkor
datų, taigi sutarimų reguliuo
jantį bažnytinihs prietikius 
Išpanijoj ir užkvietė popie
žių pradėti tarybas padary
mui naujo, aprubežiuojančio 
kunigijos siuvA tių. Senų 
privilegijų kunigija ir Išpa
nijoj negali pataikyti, turi 
išsižadėti daugtlio, kitaip Iš
panijoj, kaip Ir Prancūzijoj 
randas pradės kovų su dva- 
siškija. Be abejonės, popie
žius, kad suvisu nenužudytų 
įtekmės, sutiks . neviename 
nusilenkti. u

IS L1E
Iš Vilnimis-

Vilniaus mokflo apskričio 
globėjas gavo paliepimą, kad 
privatiškose mokyklose isto
rijos lekcijos nebotų leista 
išguldyti mokytojams-katali- 
kams lietuviam^ lenkams ir 

gi kalba 
btrti išgal

baltgudžiams;
ir geografija L 
dinėta privat iškošė mokyklo
se lietuvių, lenkų, baltgu- 
džių mokytojų

Vilniuje, 18 
vai. vakare, j

Naktį, į 12 < 
tono Odachovt

italikų.
V.Ž.”
. rugsėjo, 5 
dicija darė 
(-Šlapelienės 
>ko „ypatin-

rūgs., kapl
io butan, Jo>

licija ir norėjo padaryti kra
tų, Odachovakis neleido poli
cijos butan dėlto, kad jų vi
sai nežinųs, Įeisiąs gi tiktai 
tuomet, kuomet drauge su 
jais ateistus vietinis antsto
lis.

18 d. rūgs. Eosevos vasar
nami je atrastas ginklų, šau
tuvų, revolverių ir kulkų 
sandėlis. Suimti 3. Turkijos 
pavaldiniai ir du vietiniai 
gyventojai.

Policija padarė kratų Ai- 
senšteino namų savininko bu
te, Antakalnio gatvėje, j ie
škojo ginklų, tačiaus nieko 
nesurado.

Vilniaus apskričio karės 
teismas nagrinės 10-ties kar
eivių bylų. Beveik visi ap
kaltinti nuskriaudime ir ne- 
išpildyme viršininkų paliepi
mų.

Iš Vilniaus restoranų ir 
aludžių savininkų policija 
ėmė pažadėjimų ant rašto, 
kad jie neleisiu savo restora
nuose ir aludėse griežti, ,mar- 
selijietę”, „varšaviankų” ir 
kitas panašias dainas.

Už to reikalavimo neišpil- 
dymų, kaltiejie bus nubausti 
500 rabi., arba pasodinti iki 
3 mėnesių kalėjimam

Vilniuje, 20 d. rūgs, poli
cija konfiskavo baltgadžių 
laikraščio „Naša Dolia” Nr.3.

Naktį į 20 d. rngs. policija 
padarė kratų Smaženevičiaus 
namuose, Milchikero bute ir 
dviejų buvusi ii „Gazeta Wi- 
lenska” ..sandarbiainkij, pp. 
Olecbnovičiaus ir Narkevi- 
čT&VbutW?

Vietinės brigados valdybo
je, Pylimo gatvėje, naktį į 
2 d.; tugff., buvo padaryta 
krata. Atrasti atsišaukimai. 
Suimti 8 raštininkai.

Naktį į 16 d. rūgs, polici
ja padarė Žydų gatvėje Nr. 
15 kratų. Atrasta uždrau
sta literatūra parengta kar
eiviams. Suėmė 4 gyvento
jus. Kas jie, darneišsiaiškk 
no.

Padariusi „Echo” redakci
joje kratų, policija suėmė 5 
buvusius redakcijoje žmones, 
kurių tarpe laikraščio „Echo” 
leidėjas. Visus suimtus pa
sodino kalčjiman prie polici
jos.

18 d. rūgs. Vilniaus karės 
apskričio teismas nagrinėjo 
2-jo Dono pulko kazoko Mi- 
chailovo bylų. Kaltina jį už 
išplėšimų ir mušimų. Tei
smas pasmerkė jį šešiems me
tams katorgon.

Kauno gub. liaudies mo
kyklų direktorius pranešė 
Vilniaus apskričio globėjui, 
kad davęs Kauno gubernijo
je vietas lietuviams mokyto
jams, rusus gi paskyręs į 
baltgudžiais apgyventas vie
tas, naujiems pravoslavams 
mokytojams nėra vietų. To
dėl mokyklų taryba nuspren
dė prašyti mokslo apskričio 
globėjo leisti Panevėžin mo
kytojų seminarijos mokyto
jams užimti vietas Vilniaus 
mokslo apskričio mokyklose.

18 d. rūgs, iš Dinaburgo 
atvažiavo Vilniun 4 nežino
mi žmonės. Bu savimi jie 
atvežė didelį siuntinį. Nuo 
pačto stoties juos pradėjo 
sekti šnipas. Nežinomi at
važiavo Lagero gatve Sni- 
piškiuose ir sustojo ties Pro- 
kopovičiąus namais. Polici
ja tuoj padarė jų bute kratų 
ir surado 8,000 kulkų, 3 re
volverius, 2 karišku šautuvu 
ir 1 medžioklės šautuvų. Su-

povičius, Turkijos pavaldi
nys, Bagironas ir 2 nežino
mu.

11 d. rugsėjo, Vilniaus pa-, 
vieto Anovilio dvaro 20 dar
bininkų, valstiečio J. Kairio 
prikalbėti, metė darbų ir išė
jo iš dvaro. Urėdninkas, 
gavęs pranešimų, drauge sa 
ekonomu Gerasimovičiu ir 
žemsargiais, pasivijo darbi
ninkus, padarė pas juos kra
tų ir sugražino juos atgal 
dvaran; agitatorių gi Kairį 
suėmė ir atvežė Paberžės val
sčiaus valdybom Tų pačių 
dienų Musininkų valsčiaus 
valstiečiai, norėdami atker
šyti /ekonomui Gerasimovi- 
čiui, priėję prie ja durių, pa
kėlė triukšmų,norėdami tuom 
iššaukti laukan ekonomų, bet 
tasai iš namų neišėjo. Tuo
met žmonių minia priėjo prie 
žemsargių kazarmių ir parei
kalavo paliuosuoti •< Kairį. 
Žemsargiai norėjo šaudyti; 
minia išbėgiojo, bet keli val
stiečiai pasiliko ir reikalavo 
paliuosuoti Kairį. Atvykęs 
urėdninkas suėmė tnos val
stiečius. Prasidėjo tardy
mas.

iu „Vln. Žn."].

Iš Kauno.
Rugsėjo 15 d. 7 vai. vaka

re, Kauno policija padarė 
antrų sykį kratų dviratinin
kų (bicyklistų) namuose. Il
gai j ieškojo policija ir po 
namais rado 2 bombi. Jų 
viena labai didelė, cilindro 
pavidale, kita apskrita.

Aš netikiu. Jei nebūtų val
džios, tai negalėtumėm gy
venti _nė vienos dienos. V ai- 
d įninka i turi baust maišti
ninkus. jei nebaustų, jie at
sakytų už tai prieš Dievų ir 
tt..”

Ir daug panašių dalykų 
viršininkas prišnekėjo. Tik
tai labai gailu, kad pasiank
stino su pamokslu. Jeigu 
būt lukterėjęs iki suvažiuos 
daugiau žmonių, gal ir iš mū
siškių būt atsiradęs kaip-koks 
kalbėtojas ponui viršininkui 
atsakyti. Užbaigė ponas 
viršininkas savo kalbų teip: 
,,Žinau, kad jus neklausysi t 
pagedėlių ir išduosit visus 
tuos, kurie, paklausę žydų, 
priešinas įstatymams.” Abe
joju, kad Debeikiai su At- 
lantiškiais išduotų valdžiai 
,, maištininkus. ”

Alatų starosta.
,L.U.’

Iš Krakenavos, Kauno g..
Buvo pasklidusios kalbos, 

buk per atlaidus ,,Žolinės”, 
28 d. rugpiųčio, busiąs sumi
šimas; kalbėjo, buk atmony- 
šių žemsargiams ir antstoliui 
už Naujamiesčio žudynes.

’ Vietinis antstolis, pabūgęs, 
parsikvietė iš Panevėžio 70 
kareivių, kurie jau iš vakaro 
atėjo dainuodami su vėliava.

.Žmonės tuomet jau buvo 
susirinkę ant mišparo, žiurė
jo į kareivius, kaipo į bai
dyklę kokių. Stebėjosi visi,
kokiam tiksi ui 'jie čia ataibal- ✓

Iš Kauno g u b..
16 d. rūgs. Zarasuose 

skričio teismas, prisiekusiems 
posėdininkams dalyvaujant, 
nagrinėjo bylgt apie žydų 
skerdynę Dusetų miestelyje. 
Žydų apgynėjais buvo Peter
burgo advokatai Chodrožic 
kis ir Fride. Apkaltintus 
gynė J. Vileišis (iš Vilniaus) 
ir vietinis advokatas Valenti
navičius. Teismo tardymas 
išaiškino, kad terp lietuvių ir 
žydų nėra neapykantos ir- 
kad skerdynę iššaukė mela
gingos kalbos apie padegimu, 
kurį buk padarę žydai. De
vyni žmones, tame skaičiuje 
buvusiejie valsčiaus viršaitis 
ir seniūnas, pasmerkti patai
somojo kalėjimo skyriun 1$ 
metui, 12 žmonių — 1 me
tams, 36 žmones išteisinti.

ap-

Iš Bobikių, Kauno gub..
Rugpiučio 14 d. Debeikių 

valsčiuj buvo peržvalga visų 
atsargos kareivių. 8 vai. ry
to atvažiavo kariumenės vir
šininkas su keliatu sargybi
nių. Žmonių dar buvo susi
rinkę nedaug. Viršininkas 
išėjo ant valsčiaus prieangio, 
pasišaukė arčiau vyrus ir ma- 
žiau-daugiau teip kalbėjo:

„Vyrai! ir paskutiniame 
laike pas jus neišnyko vagys 
ir plėšikai: štai išdaužėte mo
nopolį (10 d. rugpiučio De
beikiuose buvo išdaužytas 
monopolis), netaisot kelių, 
nemokat mokesčių ir dar, 
kas blogiausia, neklausote 
karaliaus ir jo šventų įstaty
mų, laužote prisaikų, klauso
te ištvirkusių žmonių. Tie, 
ką pernai atkilus vogė, šįmet 
nori kraštų valdyti ir jums 
sako pamokslus; jie inori, 
kad jų klausytumėt geriau, 
kaip kunigo bažnyčioj, dirb- 
tumėt suėjimus teip, kaip 
jie liepia. Na, vyrai, argi 

- jus busit tokiais bepročiais?

kad tai malšinti sumišimo, 
kurio nėra ir nebuvo.

Dėlei tokių paskalų ir žmo
nių daug mažiau privažiavo 
kaip kitados per tuos atlai
dus esti.

Ant rytojaus kareiviai su 
šautuvais po 4 vaikščiojo po 
miestelį iki vakaro. Kalba, 
buk žemsargiams buvę prisa
kyta nė nesirodyti.

Aludės ir monopolis buvo 
atidarytos ir girtų buvo, bet 
kareiviai prie žmonių neki
bo, o-tik tvarkų dabojo.

Kareiviai vėl išsidangino 
Panevėžin. Krakenavos apy
linkėje nuo 6 d. rugp. buvo 
prasidėję dvaruose straikai; 
labiausiai atsižymėjo trijų 
dvarponio Švoinickio dvarų 
darbininkai.

Atėję du agitatorių, sulai-x 
kė darbų ir per septynias 
dienas kumetis nieko nedir
bo ir gyvulių neganė.

Švoinickis, pasikvietęs ant
stolį su žemsargiais, buvo be- 
statųs protokolų aut darbi
ninkų. Antstolis paklausė 
kumečių: ,, Kodėl jus ikšiol 
už tokių algų tarnavote, o da
bar negana?” Kumečiai at
kirto: „Dėlto, kad ikšiol vis
kas buvo pigiau,' o dabar 
dvigubai pabrango.” Tuo
met antstolis metė rašęs pro
tokolų ir išvažiavo.

Švoinickis, negavęs pagel- 
bos nuo policijos, kreipėsi į 
apielinkės sodiečius ir prašė, 
kad padėtų vežti vasarojų, 
dejuodamas,kad supus ir pa
dėti suimti agitatorius, kurie 
buvo apsigyvenę pas jo ku
mečius. Bet sodiečiai ne
klausė.

Ir baugino kumečius, kad 
jis pasikviesiųs sodiečius nu
dirbti laukus, o juos atstaty- 
siųs nuo vistų. Bet veltui, 
darbininkai nepabūgo.

Tuomet Švoinickis parai-1___
kvietė -kaimynų dvarponį 
Šteinų, kuris su savo darbi
ninkais atvyko į pagel bą, pa-- 
dėt suimt agitatorių. e

-jj
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Agitatoriai, pamatę pavo
jų, bėgo į mišką pasislėpti, o 
ivarponiai vijo, šaudydami 
iš revolverių. Kalba, buk 
vienam agitatoriui koją per
šovę.

Agitatoriai nežinia iš kur 
buvo atėję.

Dvarponiai, nuviję agita
torius į mišką, gryžo, džiaug
damiesi, kad nugalėjo prie-

Išvaikius agitatorius ir 
pridėjus tik 3 pudua rugių, 
darbininkai stojo prie darbą 
pp septynių dienų straiko.

Švoinickis, bijodamas at- 
monyjimo, išvežė į Varšavą 
pačią su vaikais ir pats išva
žiavo, bet po kelių dienų vėl 
sugryžo.

Dabar kumečiai ir sodie
čiai nežinia ko laukia. Val
sčiaus raštininkas ir mokyto
jas — rusai, nes valstiečiai 
nė neketino reikalauti lietu-, 
vių. , z

V.Ž.
Iš Biržų, Panev. apskr..

Lietuvių vakaras Biržuose 
pasisekė kuopuikiausiai. 
Teisybe, sodiečių galėjo su
sirinkti daugiau, ne kaip bu
vo; bet kad jų nebuvo tiek, 
kiek nusitikėta, tai ne jų 
kaltė. Visupirmiausiai jie 
neturėjo tikros žinios, o kad 
tikros žinios neprasiplatintų 
terp žmonių, tuo pasirūpino 
valdžios tarnai. Vakarą į- 
rengti buvo sumanyta 26 ir 
30 liepos; leidimas nuo gu
bernatoriaus gauta 25 liepos 
vakare. Kadangi be val
džios leidimo įrengėjai, bijo
dami nuostolių, nenorėjo 
kelti vakaro, todėl telegrafu 
reikėjo prašyti gubernato
riaus perkelti vakarą ant 5 
ar 6 d. rugpiučio. Regėjos, 
kad kliūtis jau prašalinta, 
bet štai 3 d. rugpiučio atėjo 
iš Panevėžio žinia, kad ap
skričio viršininkas neleidžiąs 
vaidinti 5 rugpiučio, nes ant 
rytojaus esanti didelė stačia
tikių šventė. Vietoje 5 rug
piučio reikėjo vaidinti 7 rug
piučio. Per tai žinios apie 
vakarą susipainiojo ir toliaus 
nuo Biržų gyvenantiejie ne
žinojo tikrai, kada bus vaka
ras. Be to ir prekymetis 
Šimberke teippat labai ken
kė vakarui. Vaidinta buvo 
dvi komediji: „Nutruko” ir 
,\Dėdė atvažiavo” gerai. Bir- 
žfenai gali drąsiai didžiuoties 
savo trupa. Tik vieną kaip- 
kuriems artistams galima bu
tų užmesti/ kad nevisados 
lietuviškai žodžius ištardavo. 
Bet iš to nėr ko stebėtis, nes 

i namie

škais rūbais, kuriuos Lietu
vos mergaitės beveik visiškai 
yra užmiršusios ir panaiki
nusios.

Ragai ir skudučiai šiuo 
laiku teturi vertę tiktai kai
po senovės musų tėvų muzi
ka. Visi atsidėję klausėsi, 
bet didelio įspūdžio nepada
rė. Šyrvėna.

,L. U.‘

Ūkininkų draugijos.
Kaltinėnuose, Raseinių pa

vieto, apsilankęs Ivanavičius 
įkūrė Kaltinėnlškių ūkinin
kų draugiją. Tas pats Iva- 
navičius įsteigė tokias drau
gijas ir kitose parapijose. 
Tų draugijų tikslas yra — su
pažindinti savo sąnarius su 
įvairiais ūkio dalykais ir jo 
pagerinimais. Tam tikslui 
daromi yra susirinkimai, at
skaitos, pašnekos, aplanky
mai geriaus valdomųjų ūkių; 
trumpai sakant, tos draugi
jos rūpinasi pagerinti ir pa
lengvinti dabartinį darbinin
kų būvį.

bausmę moka už kiekvieną 
valdžios ypatą; šeipjau nuo 
kitų nė kailio ima, nė moke
sčio moka.”

Taigi, reikia ir valdiški 
apgarsinimai rašyti vietinėj 
žmonių kalboj, kartais iš ne
suprantamai parašytų apgar
sinimų gali išeiti nesusipra
timas ir bereikalingos kai- 
bos. T.

L. U.*

Iš Sena pilės, Suv. g u b..
Suimtas dras Grinevyčia 

su pačia 24 rugsėjo, 6 valan
dą ryto. Dėlko suimtas,, nė 
pats, nė kiti nežino. Suimti 
liepusi Vilniaus žandarų vy
resnybė.

>L.Ū,*

Xeveik puse artistų 
lenkiškai kalba.

Antra vakc.ro dalis 
jo iš dekliamacijos, 
ragų ir skudučių.

Martynas Ičas dekliamavo 
jau seniai Biržų poeto Stani
slavo Dagilio parašytas, bet 
ikšiol dar neatspauzdintas 
eiles , Joninės Parovėjos kar- 
čiamoje”. Tose eilėse apra
šo Dagilis, kaip kitąsyk jau
nimas iš visų pusių — ištolo 
ir išarto — suvažiuodavo Pa
ra vėjon „kupalioti” vakare 
prieš Jonines. Eilės M. Ičo 
fiu talentu dekliamuotos, 
žmonėms labai patiko. Eilių 
autorius buvo iššauktas ir 
jam pasirodžius, rankų ploji
mas nenorėjo liautis. Vaka
ro įrengėjus beperėtojo mel- 

, dė duoti persirašyti eiles. 
Kaip girdėt, ,, Joninės Paro
vėjos karčiamoje” greit pasi
rodys spaudoje.

Susidėję Birženų ir Saločių 
chorai, vedami Biržų vargo- 
ninko Stepanavičiaus, kuo- 
geriausiai padainavo kelias 
lietuviškas dainas; žmonėms 
užvis geriau patiko „Lietu
va”, ,,Sunku gyventi”, „Ant 
kalno karklai siūbavo”; „Lie
tuva” kelis kartus buvo pa
dainuota. Malonu buvo 

. žiūrėti į Biržų dainininkes,

siisidė- 
dainų,

,N. Sk.’

Iš Garliavos, Senap. aps..
6 d. rugp., policija darė 

kratą, pas du ūkininku Ma
staičių kaimo, bet nieko ne 
rado Paskui padarė kratą 
pas ūkininką J. Žukaucką 
kaimo Jonučių. čia nieko 
nerado apart kelių šautuvo 
patronų. Garliavoje polici
ja patyrė, kad tie rastiejie 
pas 2. patronai esą viršaičio, 
nuo kurio žiemą kasžinkas 
buvo atėmęs šaudyklę. Tą 
pačią dieną policija sugryžo 
atgal pas Z. ir jį pradėjo 
bauginti kalėjimu, ištrėmi
mu ir reikalavo pasakyti, 
kur šautuvas. Tas žmogelis, 
nusigandęs ištrėmimo, prisi
pažino nuo ko gavo tą šautu
vą ir kam atidavė. Pas nu
rodytąjį žmogų tuoj nulėkė 
krėtikai, bet šautuvo nerado. 
Eina dabar tardymas.

Nakčia, 8 d. rūgs., padarė 
kratą pas Žukąneko vuošvį 
Paršaitį Garliavoje. Nieko 
nerado ir net vyrų nebuvo 
namie. Tą pačią naktį buvo 
krata ir pas Brindziulaitį 
Garliavoje ir čia nieko ne
rado.

Prilipinta prie karčiamų, 
stulpų, bažnyčių šventoriaus 
ir kt. rusiškai atspauzdinti 
apgarsinimai išleisti Varša- 
vos gen. gubernatoriaus. 
Nedėlioję, 9d. rūgs., žmonės, 
sustoję pas šventorių, prašė 
mokančių rusiškai skaityti, 
pasakyti, ką rašo tuose ap
garsinimuose. Viens žmo
gelis, artyn priėjęs, patyka 
perskaitė apgarsinimą ir at- 
sigryžęs į žmonis pasakė:

„Mat.... Varšavos gene- 
ral-guberuatorius Skalon iš
davė „ukazą”, kad jeigu kas 
užmuštų policistą ar kitą ko
kį valdžios tarną, o žmonės 
neprispirtų užmušiko nuimti 
užmuštamjam kailį — tai jie 
turės užmokėti tris tūkstan
čius rublių, arba bus „kan- 
dalai” tiems, kurie matys už
mušant, o kurie arti užmuši
ko bus, tai tuosius ant vietos 
valdžios tarnai sušaudys!.. ”

— Kaipgi męs be ginklų 
galime sulaikyti užmušiką, 
kuris turi brauningą arba 
bombą? — atsiliepia keli iš 
minios.

„Pons Skalon”, atsako skai
tytojas, „mano, kad gabus 
vyrai su spriKukais gali pri
mušti tokį piktadarį.... už 
tai įgytumėte nuo valdžios 
malonę ir bausmės nereiktų 
mokėti!”

— Na, jeigu mums jis ge
ruoju nepasiduotų, tai prisi
eitų spriktukais primušti — 
tyčiojosi žmonės: — bet pa
skui mums reiks jam kailis 
nulupti ir už mus kiti turės 
bausmę mokėti, arba „kan- 
dalus” nešioti?!

, ,Ne”, sako skaitytojas,

Iš Vilkirviškfo apskričio.
Vilkaviškio apskrityje yra 

dvaras Tarpučiai, kurio savi
ninkas Berenšteinas, iš Vil
kaviškio,gal rengdamasi par
duot tą dvarą, šiais metais 
pasiskubino iškult javus ir 
pardavė ne tik grudus, bet ir 
šiaudus. Jo darbininkai, 
matydami tai, 16 d. rugsėjo 
vakare, pareikalavo nuo Be- 
renšteino ordinarijos, šeip, 
sakės, neisią dirbt Bet ant 
rytojaus, panedėlyje, nuo 
pietų jau dirbo, dirbo ir u 
tarninke išryto. Priešpie
čiais, Berenšteinui užk vietos, 
atvyko iš Vilkaviškio sargy
binis Rinkevyčius su dragū
nais. Berenšteinas, mat, į- 
skundė savo darbininkus, 
kaipo didelius maištininkus 
ir jam nurodžius, buvo suim
ta keliatas darbininkų. Dva
ro užveizda pasiūlė arklius 
nuvežti suimtuosiuos darbi
ninkus, bet sargybinis tam 
pasipriešino, sakydamas, buk 
liepta varyt darbininkus 
pėsčius ir jeigu katras darbi
ninkas pasipriešysiąs,tai tokį 
nušausiąs. Jau kelinta diena 
darbininkai sėdi Vilkaviškio 
kalėjime. Žmonos suimtų 
darbininkų buvo atsisakiu
sios eit milžt karves, tai jas 
privertė prie to Berenšteino 
vežėjas, grasindamas nušauti 
neklausančias: pono mat rei
kią klausyti.

Gal tikisi Berenšteinas 
greit parduoti dvarą ir, pa- 
sodyti darbininkus — ka- 
lėjiman, pasilikti jų algas? 
— Butų geras atlyginimas 
darbininkams už visus metus 
jų darbo!

,L.U.’

Iš Antupių, Vilkav. apsk..
Policija iš musų knygas po 

senovės atiminėja. 20 d. 
rugpiučio atvažiavo dar, sau
lei netekėjus, kada visi mie
gojo, Antupiuosna pas ūki
ninką Kisielių iš Vilkaviškio 
5 sargybiniai kratą daryti, 
J ieškodami šaudyklės. Ne
radę šaudyklės, susirinko Jie 
visas knygas, apie 16 egzem
pliorių, visus popiergalius, 
kurie nuo seniai valkiojosi 
prisiųsti draugų tai iŠ Ame
rikos, tai iš kariumenės, ir 
reikalavo, kad su jais kartu 
važiuotų ir dų* to kiemo vy
ruku. Bet juodu važiuoti 
atsisakė, tai sargybiniai išsi
vežė tik knygas, terp kurių 
4 buvo socijalistiško turinio, 
0 12 net dvasiškų knygelių. Į 
3 d. vienas nuėjo į Vilkavi
škį ir prisipažino, kad visos 
knygos jo. Jį suėmė, bet 
ant rytojaus vėl paleido. 
Manėm, kad tuom ir pasi
baigs; bet kur tau!- Antrą 
sekmadien| vėl anksti, prieš 
saulės tekėjimą, atvažiavo 
sargybiniai ir išsivežė Petrą 
Nemurą. Sėdi jis dabar 
Kalvarijos kalėjime: kaltina 
jį už laikymą revoliucijinlų 
knygų.

,L.U.’

Iš Mintaujos.
4 d. spalių sušaudė 2 pa

smerktus mirtiu karės teismo

__ J y- — 
man 1 kuriuodu,motinai ma
tantį užmušė jos 20 metų am
žiaus sUnų.t s.

A H Rygos.
Pdgal ,;Ritek. Viestnik” 

pranešimoj greitu laiku Ry
goje bustžnti įvesta karės 
diktatūra. Manoma miestą 
išdalyti į dalis, kurių valdy
mas busijf pavestas dežuruo- 
jančfifm- dficierui tų karei
vių, kurie btts paskirti ton 
dalin. Vfea policijos ir ad
ministracijos valdžia busian
ti atiduota tiems dežuruojan- 
tiems dficierams.'

Iš Škotijos.
25 d. fkovo šių metų susi

tvėrė „./Škotijoj * pašelpinė 
draugystė— „Broliškos Pa
galbos Dę-tė”; jos įkūrėja 
buvo ko, Talmontas. Mie- 
riB dr-stės — šelpti sąnarius 
ligoje. , Iš karto prisirašė 
890 sąnarių; dabar pilnai už
simokėjusių yra tik 113, bet 
visgi dr-stė gyvuoja, dauge
lis sąnarių gavo pašelpą.

Birželio mėnesyj- nutarta 
sueiti iš aplinkinių miestelių 
delegatams į Carfin’ą sutvar
kymui df-stės ir apdirbimui 
įstatymų. Ant sueigos de
legatų dr-stė tapo padalyta į 
4 kuopas, o dr-stės vardas 
permainytas vardu „Šv. Aų- 
tano Pašelpinė Dr-stė”. Da
lis įstatymų buvo apdirbta. 
Ant galo tapo nutarta su
šaukti sekantį nedėldienį vi
suotiną sueigą užtvirtinimui 
įstatymų.^. Ant visuotinos 
sueigos vėl dr-stės vardas 
perm kiny tas vardu „Pašel
pinė įDr-stė, arba Susi vieny- 
jima^Škotljos Lietuvių” ir 
jos 'įstatymai užtvirtinti. 
Ant .'šios sueigos 2 kuopos 
— Crajgneuk ir Mothervell 
nesutiko su nekuriais įsta
tymų-paragrafais ir atsisakė 
prigulti p|ie Susi vieny jimo, 
bet 7 <k spalių, ant t visuoti
nos sneigpsrCarfine,'pribuvo 
ir Craugneuk kuopos sąna
riai ir susivienyjo, o Mother- 
vill’ės kuopa bene išnyko. 
Dabar dr-stė susideda iš 3 
kuopų. .Išrinktas centrali- 
škas komitetas iš sekančių 
ypatų: viršininkas — J. Gau
sai tis; sekretorius — A. Pet
rą uckas; kasierius — J. Ka
tilius ir 4. kasos globėjų.

Priderėtų prie minėtos 
dr-stės kiekvienam lietuviui 
prigulėti,! nes tas išeitų 
mums patiems ant naudos.

J. Vidrinskas.

Utah

Laik-

IŠ AMERIKOS
Trustas kaltas.

FiNDLATr Oh. Čianykštis 
sūdąs perkratinėjo provą 
Standard Oil Co., kurios per- 
dėtiuiu yra garsus didž
turtis Rockefeller, apskųstas 
už sukalbį išnaudojimui žmo
nių. Sodas pripažino kom
paniją kalta, bet bausmės 
dar nepaskyrė. Be abejonės 
stengsis atnaujinti provą tru- 
stas.

Sunki bausmė.
New!oYork. Sudžia Holl, 

už suteikimą paliuosavimų 
pergabenant sukrų, nuspren
dė Neir York Central <& 
HudsoniRiver geležinkelį ant 
|108000ibausmės.

Senia ažmtfėė savo pačią.
CnATfiELD, Min. Gyvenan

tis čia CMIestram A n ton y, su
sipykęs ‘hamleje, nušovė sa
vo pačią, Jiš7 prisipažino ir 
sėdi dabrir katėjime. Užmu
šėjas turi 86 metus. Kiek 
metų turėjo jo* nužudyta mo
teris, laikraščiai nepaduoda.

Kur dingo pinigai.
' St. Louią, Mo. Dalyj ran

do kasos, perskaitant pini
gus, pasirodė, jog Joje trūk
sta 161.000. Kas iš kasos 
urėdninkų pinigus pašlavė, 
to iki šiol nesusekė. Joje

Drumblų augintuvė.
Valentine, Tez. Netoli 

nuo Čia, New Yorko didžtur
tis Adams parengė d rumbių 
(slonių) augintuvę. Ant 
pradžios, išbandymui, ant 
specijališkos tartuos yra ke 
turioa pataitės ir vienas pati
nau bet iki sekančios sau vai- 
tės pabaigos sugabęs čia 100 
d rumbių.

Veja kunigą.
Sheboygan, Wis. Čianykš- 

čioj maišytoj katalikiškoj 
Motinos Švenčiausios parapi- 
pijoj užgimė vaidai su kuni
gu. Parapijonai išvijo pra- 
baščių, pagarsėjusį kitą kart 
ir terp lietuvių, kun. Juodi- 
šių, bet jis nepasiduoda ir 
gyvena bažnyčios beeemen- 
te. Parapijonai nusiuntė 
deputaciją pas vyskupą Mes- 
merą. Telegramai vienok 
nepaduoda, kokios priežastys 
pagimdė vaidus.

r Vėtros.
Ogden, Utah. Šitose ap

linkinėse 21d. spalių siautė 
blausios vėtros, kurios pri
dirbo nuostolių ant 150000 
dol. Laike vėtros ir vienas 
vyriškis vėjo nuplėštos len
tos likosi užmuštas. Vėtra 
siautė ant vięo ploto nuo Uo
linių kalnų, nuo Wyomingo 
iki Meksiko. Coloradoj sni
go be paliovos per visą die
ną. Mieste Salt Lake City 
vėtra išgriovė įtaisas 
Packing Co.

Gaisrai. ’
Charleston, S. C.

raščiai pagarsino, buk ne
grai uždegė iš visų pusių 
miestelį Seneca, 8. C. Me
na, kad negrai tokiu budu 
atkeršyjo už išnaikinimą su 
dinamitu augštesnėsės, čia 
buvusios, negrų mokyklos, 
ką, žinoma, tik baltparviai 
galėjo padaryti.

. Lima, Oh. Locuuose na
muose sudegė čia moteris 
Clinton Baynu ir dvejetas 
jos vaikų, Gaisras užgimė 
namuose nuogazolinos ezplio 
sijos.

San Francisco, Cal. Ug
nis išnaikino šapas Southern 
Pacific geležinkelio. Nuo
stolius gaisro padarytus skai
to ant 300000 dol,

Toronto, Ont. Ant paro
dos pliačiaus užgimė čia 
gaisras, kuris išnaikino 
transportavimo parodos trio- 
bą, galvijų triobą ir žiūrėto
jų tribūną. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 150- 
000 doL

Birmingham, Ala. Siautė 
čia smarkus gaisras, kuris 
išnaikino namus našlės 
Mahtley. Ugnyje pražuvo 
10 ypatų, daugume konduk
torių ir motormonų gatvinių 
karų.

Nelaimės ant geležinkelių.
Almogabdo, N. M. Netoli 

nuo čia, ant Southern Paci
fic geležinkelio trūkio ez- 
pliodavo lokomotiva. Ex- 
pliozijos trūkio vedėjas .ir 
pečkurys likosi užmušti ir 
vagonų stabdėjas mirtinai 
sužeistas.

WHrrEFiBH, Mont. Ant 
Great Northern geležinkelio, 
netoli nuo čia, susimušė du 
trukiai Prie to trįs gele
žinkelio tarnai likosi užmuš
ti, o tūlas skaitlius žmonių 
tapo sužeistų.

Pueblo, Cal. Ant Santa 
Fe geležinkelio, netoli Mau- 
ravills, susimušė du pasažie- 
riniai trukiai ir iš dalies su
sidaužė. Prie to du vyriš
kiai likosi užmušti, o 20 ypa 
tų tapo sužeistų, o terį tų 
yra ir mirtinai sužeisti.

Toledo,Oh. Prie Darr st. 
susimušė geležinkelio trūkis 
eu elektrišku karu. Prie to 3 
ypatos, ar daugiau, likosi už-

ją ir liepė išrinkt susirinki
mo vedimui administraciją. 
Pirmsėdžiu tapo išrinktas V. 
S. Jokubynas, raštininku J. 

i Jagminas. Pirmsėdis, ūžė 
męs vietą ir paprašęs ramiai 
užsilaikyt, kalbino įkurt kuo 
pą S. L. A. ir perskaitė Susi- 
vienyjimo L. A. įstatus. Su- 
sirinkusiejie sutiko ir prie 
kuopos prisirašė 13 sąnarių.

Užbaigus kuopos reikalus, 
pirmsėdis ragino sutveri ko
kią pašelpinę draugiją. Prie 
šų nesirado; tapo sutverta 
Lietuvos Sūnų draugystė, 
kuri priklausys Susi vieny ji- 
mui L. A.- Susirinkimas bu
vo vedamas sulyg sutaisyto 
programo ir todėl viskas bu
vo atlikta be ginčų ir kerštų.

Draugystės ir kuopos admi- 
nistracijon tapo išrinkti: 
pirmsėdžiu — V. J. Jokuby 
nas; vietininku — M. Ru- 
dzinskas; raštininku— J. Jag
minas; iždininku — M. Uok
sas; turto globėju — V. Lau
ryną vičia.

Nors įkūrimas kuopos Su- 
siviepyjimo ir pašelpinės 
draugystės skaitytojams gali 

i rodytiesi mažmožiu, bet 
Rockford’e tas nėra mažmo
žiu, nes čia lietuviai apsigy
veno nesenei. Galima tikė
tis, kad, laikui bėgant, rock- 
fordiečiai išsilavįs, sustiprės 
ir~ neužmirš tautos, kuri, 
rankas ištiesus, savo vaikų 
prašo sušelpimo. Galima 
tikėtis, kad jie išgirs šauks
mą* kariaujančių, besigru
miančių su caro šmėklomis 
už tėvynės laisvę; išgirs de
javimus kankinių, pūvančių 
kalėjimuose užtai, kad sten
gėsi savo broliams parodyti 
taką prie šviesos; išgirs mal
davimus moksląeivių trokš
tančių apsišviest ir darbuotis 
savo brolių naudai. Aš pa
sitikiu, kad nepasiliksit kur
čiais, — broliai! 'L

Darbai čia eina gerai ir iš 
kitur atvažiavusiems darbas 
gaut nesunku. Jeigu kur 
lietuviams su darbais siaurai, 
tai gali atvažiuot čia, amati
ninkų čia visuomet reikalau
ja, ypač „molderių”.

Vincas.

Iš BallimorėS’Md.
, Daug pas mus būdavo ve
stuvių, ir neapsieidavo be 
skaldymo makaulių, dabar 
atsibuvo vestuvės gerų lietu
vių, Jono Juraičio su Katry- 
na MikolaiČiute. Svečiai se
ni ir jauni gražiai linksmino
si, dainavo lietuviškas dai
nas, ir ant galo,besiskirstant, 
užmanė Kazys M i kolaitis pa
aukauti kiek revoliucijos 
reikalams. * Visi, atjausdami 
išsiliuosavimą varguolių iš po 
caro letenos, pritarė ir sume
tė $6.20 kovotojams už musų 
pačių gerovę ir laisvę Lietu
vos. Už tą, vardu tų karžy
gių, ištariu širdingą ačiū.

Aukas siunčiame iždinin
kui revoliucijos Šelpimo ko
miteto T. Dūdai.

Pranas Bakutis.

Iš Clevelando, Ohio.
Clevelande visiems patin

ka. Oras čia sveikas ir dar
bų yra visokių, kokį kas tik 
gali d irbti. Atmatninkų 1 i e- 
tuvių yra; kriaučių, stalių, 
mašinistų ir kitokių; žinoma, 
paprastų darbininkų yra dau
giausiai. Lietuvių nemažas 
skaitlius, bus apie trįs tūk
stančiai. Yra apie dešimtis 
organizacijų, vienos priguli 
prie medinės bažnyčios, ki
tos nepriguli. 8. L. A. kuo- 

. pa auga, neina mažyn ir so- 
bės, meilės artymo Ir savo cijalistų 8Čia kuopa. Susi-

Pittsbubg, Pa. Ant prie
miesčio Knozville susimušė 
du gatviniai karai. Prie to 
viena ypata likosi užmušta, 
viena mirtinai, eužeista; ne 
mirtinai sužeisti yra šeši pa- 
sa žier ia i.

Mount Ūsonon, Kr. Ant 
Mountain Central geležinke
lio, netoli nuo čia, . iššoko iš 
rėlių trūkis. Prie to 8 ypa- 
tos likosi ant vietos užmuš
tos, o 8 mirtinai apkultos. 4

IŠ DARBO LAUKO,
T Pittsburo, Pa. Kaip 

kokios šitų aplinkinių ka
syklos reikalauja išlavintų 
anglekasių. Toki darbinin
kai gali gauti darbą kastynė. 
se: Fitzhenry, Smithon, Ban- 
ning, Westland, Bridggeville, 
Cecil Mudeway’ir Bruceton, 
Pa.

Martins Ferrt, Ohio. 
Langhlino- dirbtuvėse pra
sidėjo darbai; pradeda dirbti 
teipgi Aetna Standard dirb
tuvės.

. Špoką ne, VVash. Prigu 
lintiems į uniją plumberiams 
unija uždraudė dirbti tokiose 
vietose, kuriose dirba nepri
gulinti į uniją darbininkai. <

Obceola Mills, Pa. Dar
bai čia prasidėjo, bet neina 
dar gerai. Keturis mėnesius 
traukėsi štraikai ir pertai vi
sai nedirbo.

T Kaylor, Pą. Prigulinti 
į uniją anglekasiai gali gaut 
darbą kastynėse Great Lakęs 
Coal Co. I

* Buregttstown, Pa. Ši
tų aplinkinių kastynėse 100 
išlavintų kalnakasių gali 
gaut darbą.

5 Saline, III. Nesutiki
mai kalnakasių su kastynių 
savininkais šitose aplinkinė
se pasibaigė.

< Ellsworth, Pa. Dun- 
kerk Coal Co., kurios kasty- 
nes yra netoli EIlsworth,rei
kalauja daugiau išlavintų 
anglekasių.

Denver, Col. The Čo- 
lorado Fuel & Iron Co. rei
kalauja savo kastynėms mo
kančių darbą kalnakasių. 
Darbą galima gauti kastynė- 
še: Primero, Robinson, Cre- 
sted Bulle.

Buffalo, N. Y. Darbai 
čia šiuom kartu eina gerai ir 
darbas ne sunku gauti.

5 New York. Pateko po 
sudu agentas 8chwartz, ku
ris, suviliojęs visokiais mela
gingais pažadėjimais tūlą 
darbininkų skaitlių, išsiuntė 
juos į klampynes Floridos, 
kur tarputyno dirbtuvių ir 
lentų piovyklų savininkai 
darbininkus už vergus laikė, 
vertė dirbti, speęijališki gin
kluoti sargai dabojo, kad sy
kį suvilioti negalėtų pabėg
ti.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Rockford, III.

14 diena spalių verta pa
minėjimo Rockford’o lietu
vių gyvenime. Minėtoj die
noj, susirinkus buteliui, ty
čia sušauktų lietuvių, vyrų 
ir moterų, į namus V. 8. Jq- 
kubyno, M. Radzinskas pra
kalbėjo į susirinkusius. Pa
daręs ištraukas iš Lietuvos 
istorijos, sulygyno šiądieniuį 
lietuvių gyvenimą,išrodė, jog 
dabar mums trūksta vieny-

tautos (vienybės truko visa
da, seniau kunigaikščiai ne
galėjo susitaikyti, dabar ne- 
susitaiko musų vadovai. Dėl 
nesutikimų kunigaikščių 
priešai mus valdo. Ką atga-

tvėre viena tautiška pagelbi- 
nė draugystė po vardu Švie
sos draugystė, kuri, apart pa
galbos ligoje, žada platinti 
apųvietą. Ant susirinkimų 
turi būt pakelti klausymai ir 
jų išaiškinimai. Mat lietu
viškuose raštuose pasitaiko 
daug ne visiems suprantamų

vakc.ro


Ne vienas pasa- 
negalima daugiau 
nuo aktorių, kit
kart ę ant scenos.

organizacijos susivie- 
Draugysčių susivięny- 
laiko du seimu ant

žodžių, toki žodžiai ant susi
rinkimų turi būt išaiškinami; 
gal būt skaityti ir visoki 
naudingi straipsniai, ar iš 
laikraščių, ar iš moksliškos 
knygos, tas yra reikalingu. 
Tas butų naudingesnių už 
nuolatai keliamus balius, 
nes po tų balių žmonės vaikš
čioja kokię sanvaitę nuo vie
no linksmybės kampo prie 
kito. Meskime tuos papro
čius, kurie neturi nė jokios 
vertės, griebk i m ės-už darbo, 
rengkhne prakalbas, šiokius 
tokius pranešimus!

Socijalistų 6ta kuopa pa- 
Jrengė mokyklų dainininkų- 
Lietuviai ir lietuvaitės nau
dokitės. iš progos!- Nekaš
tuos nė vienas centas. Atei
kite, o visi užtrauksim dainę 
iš gaidų. Pamatysim, kad 
galima apsieiti be vaidų.

J. Stirbis.
Iš Worceiter, Mass.

Pakėlimui tautiško ir do
riško gyvenimo, visos Wor- 
cester’io lietuviškos draugy
stės ir 
nyjo. 
jimas
metų: vienę jau turėjo pe
reita vasarų, kitas rengiamas 
20 dienę lapkričio š. m. Pir
mas seimas nenuveikė svar
bių reikalų, bet tai buvo 
pirmas. Antrasis, be abejo
nės, nuveiks daug daugiau. 
Lietuvos Sūnų draugystė iš
rinko du delegatu į seimų. 
Įnešimus ketina įduot labai 
svarbius, jų apdirbimui tapo 
išrinktas tam tikras komite
tas iš trijų draugystės sana- 
narių.

Darbininkų susiprati
mas teipgi kįla, nes lietuviai 
socijalistai su didžiausiu pa
šventinimu dirba ant darbinį- 
kiškos dirvos ir platina soci- 
jalistiškus raštus.

Politiškam kilime socija- 
listams reikia pripažint pir- 
mutinystę, nes jie, prigulė
dami ne tik prie L. S. P. A., 
bet ir prie geresnių laisvų 
draugysčių, ypač prie Lietu
vių Ukėsų kliubo, patėmijo, 
kad Lietuvių Ukėsų Kliube 
nė pusė sąnarių neturėjo 
ukėsystės popierų ir kliubas 
mažai, arba ir suvis apie tai 
nesirūpino.. .Lietuviai soči-, 
jalistai įnešė, kad kliubas 
turi pasirūpint ir pagelbėt 
savo sąnariams išsiimt ukė- 
systės popieras. Aiškino ir 
apie naujas tiesas apsunki
nančias gavimų " ukėsystės 
popierų.. Socijalistų-. įneši
mų kliubas priėmė, bet ofi- 
cijališkai pagelbėt atsisakė. 
Kliubo sąnarys, Kazimieras

ar nebus žingsniu atgal, jei
gu mes darome tų, kę patįs 
nepergerai suprantame? Ak
toriai, kurie niekada nematė 
scenos pilnoj prasmėj to žo
džio, po ilgų repeticijų, ga
lėtų atlošti kę nors iš gyveni
mo, pasisekimas gi butų vis 
dar abejotinu, bet niekados 
ne tragedijų, nes kaip matėsi 
iš lošimo, lošėjai mažę su- 
pratimę apie tragediję tetu
rėjo. - Ar negadinama tuomi 
jauna lietuviška scena? Ge
riau alkanam mažas šmotelis 
duonos, negu didelis akmuo. 
Geriau gerai atlošti tę, kę pa
tįs gerai suprantam, negu 
kabintis prie tragedijų, loši
mui kurių, ttirime prisipa
žinti musų spėkos visai ma
žos, arba, teisinginu, visai jų 
nėra (ypač Amerikoj). Dai- 
la nesiremia ant b le atlikto 
atlošimo. 
kys, kad 
reikalauti 
rie pirmų
Bet pirmiausiai apgarsinime 
mes skaitom ,,Dramatiška
draugystė”, o vėl nereikalau
dami, netaisydami ir nenuro- 
d y darni klaidų, 
lauksime nieko 
lietuviška scena 
kūdikiu. Juk 
daila, ne mažiau 
draugystę,apeina ir musų vi
suomenę. Aktorius, nelošęs 
trupų rolių, nepažįstantis 
prieholiogi jos lošiamos rolės, 
vargei atloš tokį veikalę kaip 
„Pilėnų kunigaikštis”, arba 
kaipFaustas ir tam panašias. 
Reikalingas pažinimas istori
jos, artizmas ir visopusiškas 
pažinimas veikalo ir ypatų; 
suprantamai, aktorius turi 
būti išsilavinęs, kad galėtų 
remtis aut duotos jam rolės 
tragedijoj. Ar tame yra 
artizmas, jeigu ypata moka 
kalbėti, mosuoti rankoms ir 
spardytis? Toli gražu! jNors 
ir publikos negalima pagirti, 
bet geriausios vietos tragedi
joj išėjo visai ne tragediškai 
ir nieko senoviško ir didvy
riško, apart rūbų, nebuvo. 
Dekoracija prie veikalo visai 
netiko.Nebuvo gyvingumo, o 
kur buvo, tai visai nereika
lingas, kaip kad kareiviai, 
sumušti, - spardėsi sugulę. 
Scena laike surišimo „Jur
gio” negera, „Laimutė” p. 
Vaišvilienė gera, bet jau ne 
tragedijoj. Turime pasaky
ti, kad neperblogai lošė „Kė
dę” p. Kabašinskienė, bet 
tarp kitų ir jos nebuvo ma
tyt ryšio. Geras buvo „Ry
mos” p. Mikolaitis, bet daug 
jam kliudė neišsimokinimas 
rolės.

mes nesu* 
geresnio ir 
liks visados 

lietuviška 
už minėtų

štai lygiai Europoj kaip ir 
čia Amerikoj. Kalbino dar
bininkus organizuotis, remti 
darbininkiškas organizacijas. 
Atėjus rinkimams, nežiūrėti 
kyšių, bet balsuoti tik už 
darbininkų partijos kandida
tus.

Kalbos visiems patiko, kę 
susirinkę parodė, dekavoda- 
mi kalbėtojams gausiais del
nų plojimais.

Po prakalbų padar e kolek 
tę naudai revoliucijos.. Su 
rinko $11.93. Pinigus pas
kyrė S. D. P.

Ant galo p. Žagaras už
klausė, ar nėra norinčių prL-. 
si rašyt prie Socijalistų parti
jos. : Atsirado 26 vyrai, ku
rie prisirašė ir užsimokėjo 
įstojimo mokestį. Organiza
torių išrinko Orininkaitį. 
Ant susirinkimo mažai pri
buvo vertelgų. Mat jie ne
turi laiko, jie mat nuolatai 
provojasi. Jie gailisi centų 
tautiškiems reikalams, bet 
lojeriams nesigaili nė šimti
nių dol.

19 d. rugsėjo nelaimė pa
tiko Moterių Ražančiaus 
draugystę. Mat prigulin
čios į tų draugystę moterys 
tankiai mitingus laikydavo. 
Tūli vyrai, matydami, kad 
ta draugystė draugijai mažai 
atgabena naudos, uždraudė 
moterims vaikščioti ant mi 
tingų (tai visgi negerai pa
darė. Rd.), pertai skaitlius 
draugystės sąnarių sumažė
jo. Mat šitai draugystei už
tekdavo keliais mišias už
pirkti ir balius kas metas pa
kelti. Sykį ant metų turė
davo kaipi atlaidus. Šįmet 
su tuom nepasisekė. Airiš
kos minyškos, išgirdusios 
šventę vardų nešiojant, su 
miesto pagelba Rašan
čia us Moterims uždraudė par
davinėti svaiginančius gėry- 
mus, todėl tūlos moterėlės, 
ištroškusio*, pasislėpusios tu
rėjo po visokius užkaborius 
troškulį gesinti. Rodosi ir 
čia bizuierių moterys dau
giausiai blogo daro. Ar ne 
geriau butų su tokioms per
siskirti, o tęsyk draugystei 
butų daug geriau.

Fondrinis.

stengiasi tamsų palaikyt^ka 
dangi tamsiems mat lengviau 
nebūtas daiktus įkjftbėt? itet 
sykį supratusio naudų 'skai
tymo nė jokios draasinės nuo 
skaitymo nesulaikyk. Apsi
švietęs gi žmogus jauabent 
melui netiki, jis greičiau at
skiria melų nuo teisybės.

Viengenčiai! d
Jeigu dar nebuvo garsinta 

„Lietuvoje”, aš geidžiu ap
reikšti, jog neužilgo bus eg
zaminai laikomi t. y.. ^J3ity 
Hali” apėmimui vietos 
teip . vadinamo „Truąnt of- 
ficer”. Egzaminai bus dve
jopi: vienas bus vien tik an
gliškoje kalboje, antras gi, 
t. v. lingvistų egzaminas. 
Nereikia abudu egzaminai 
išduoti — vieno gana. Ap
likacijoj reikia išreikšti, kurį 
egzaminų aplikuotas nori lai
kyti. Reik kuo ankščiausiai 
nuvykt į „City Hali”, Į rūmų 
400 ir gauti t. v. aplikacijų 
blankas ir pilnai išrašius, 
palikt tam raštininkui ant 
„file”. Raštininkai iš ruimo 
400 „City Hali” kiekvienų 
aplikantę paragįs prie egza
mino per kiškų. Alga viduti
nė -— daug-maž apie $75.00 
ant mėnesio.
* AŠ velyčiau, idant apšvie- 
stesni lietuviai griebtųsi vi
sokių užsiėmimų ir šalintusi 
nuo sunkesnių bei menkai 
apmokamų darbų. Mėgin- 
kit, broliai, o gausite kuo 
geidžiate.

A. K. Rutkauskas M. D.

—

Iš Renton, Wash.
Draugystė Waehington’o 

lietuvninkų, po vardu D. L. 
K. Gedimino, 14 d. spalių, 
turėjo savo metinį susirinki* 
mę. Apart kitų reikalų, ge 
ros valios sanariai sudėjo au
kų sušelpimui kovojančių re- 
voliucijonierių Lietuvoj 
$8.57; surinkta nuo pašali
nių tam pačiam reikalui

New Yorko kankintinys.
New Yorke, 14® d. Spalių, 

bedalinant pliakatus pas lie- 
vlškę bažnyčių, likosi suareš
tuotas Fortūnatas Žukas. 
Mat pliakatai buto dalinami 
apie teatrų parengtų 21 d. 
spalių 19 kuopos Lietuvių 
Socijalistų Partijos Ameri
koj, ant kurių tavo ir anj 
gliškoj kalboj atspaudinta. 
Pliakatai pateko į fanatikų 
airišių rankas ir likosi per
duoti poliemonui ir vaikinas 
likosi suareštuotas. Išbuvo 
naktį kalėjime, o ant ryto
jaus už viena doliarį likosi 
paleista & Tai tau brolau ir 
laisvės šalis!

'■< Paklius.

. Ar ištikrųjų teip yra?
41 numery j „Lietuvos”, 

straipsny j po tar, antgalviu:
„Musų geradariai”, patilpo 
protestas V. Pūko ir F. Eis- 
monto. 
kištis į

Neturėčiau reikalo 
tarpę kovojančiųjų,

Dielhiinkas. apsiėmė pagel
bėt lietuviams išsiėmime ūkė- 
vystės popierų.. Dielinink&s 
sa”o prižadėjimų atliko, nes 
iki .27 .dienai rugsėjo (nuo 27’ 
d. rugsėjo užstojo naujos 
tiesos apsunkinančios išsiė- 
mimų ukisiškų popierų)apie 
50 lietuvių su jo pagelbę ga
vo ukėsiškas popieras. Rods 
tai neperdaug, sulyginant su 
skaitliam čia gyvenančių lie
tuvių, bet daugiau negu ka
da pirmiau vienais metais. 
Keikia tik, kad nauji ukėsai, 
rinkdami, balsuotų už socija
listų kandidatus.

Vargšas.

Iš ( hieagos, III
14 d. šio mėnesio tapo at

loštu tragedija „Pilėnų ku
nigaikštis”; atlošė sanariai 
Giesmininkų Dramatiškos 
Dr-tės. Ar tai iš tikro dra
matiška draugystė? Žiūrint 
į apgarsinimų — teip, bet lo
šimas neatsakė užduočiai 
viršminėto veikalo ir iš tra
gedijos išėjo tik komedija — 
farsiški krutėjimai, nors tūli 
aktoriai stengėsi tę pataisyti. 
Nemalonu, . labai nemalonu 
ir teisybė sakyti, bet nurody
ti klaidas, kaip manau,nebus 
blogu. Darbas pagirtinas, 
kad lietuviai ne miega, bet

Geistina, kad viršminėta 
Dr-tė ir ant toliau darbuotus 
musų jaunai scenai, bet rei
kia, kad imtų tik veikalus 
sulyg savo spėkų ir nežengtų 
vietoj pirmyn, žingsnį atgal.

Ne Aktorius.

Iš Elic^betli, N. J.
18 d. spalių socijaljstai pa

rengė čia prakalbas^ ant ku
rių pribuvo ir partijos atsto
vas Žagaras, teipgi Šunakis iš 
Brooklyno, Grinius ir Šūkis.

Brazinskio salė prisirinko 
pilna žmonių. Susirinkimų 
atidarė J. Orininkaitis, kuris 
paaiškino susirinkimo mie- 
rins.

M. Mažeika kalbėjo pir
miausiai, tik gaila, kad jis 
kalbėjo apie savo vien reika
las, kurie draugijų ne apei
na; daugelis visai nesuprato 
apie kę jis kalba. Paskui 
kalbėjo drŽagaras. Ilgoj 
savo kalboj aiškino dabartinį 
padėjimų žmonių Maskolijoj, 
jų kovę su caro valdžia. Ra
gino susirinkusius glaustiesi 
prie socijalistų,šelpt revoliu
cijų, o susipratusioms darbi
ninkams pasiseks išgriauti 
caro sostų. Šunakis, Grinius 
ir Šokis aiškino savo kalbose 
musų, darbininkų padėjimų, 
kaip juos skriaudžia kapitali-

$6.25. Viso $15.00, kuriuos 
siunčiam „Lietuvos” redakci
jom

Aukautojai tuos pinigas 
paskiria: $10.00 Lietuvoj ko
vojantiems už jos laisvę soci- 
jalistams, ir $5.00 kankinti- 
niams. Vardu kovojančių ir 
kankintinių, visiems aukavu
siems ištariu Širdingų ačiū.

A. Kalvaity*.

Iš Grund Rapids, Mieli
14 d. spalių atsibuvo čia 

socijalistų mitingas, ant ku
rio atėjo diktas lietuvių bū
relis ir visi gražiai užsilaikė. 
Kalbėtojai buvo du angliški 
ir du lietuviški. Pirmiausiai 
kalbėjo angliškai. Lietuviš
kai kalbėjo Bielskis ir Petra- 
vičia. Kalbos jų labai pati
ko žmonėms. Kalbos buvo 
apie darbininkų ir socijali
stų partijos reikalus. Nors 
čia musų Susivienyjimo ir ne* 
myli kunigai, bet musų kuo
pa auga ir tikimės, kad juo 
toliau, juo eis geriau, nors 
mus keiktų susirietę visi ku
nigai: žmonės juk pamato ir 
supranta, kad visi šmeižimai 
ir niekinimai neteisingi. Da
bar, kad žmonės geriau tikė
tų jų šmeižimams, kunigai 
draudžia skaityti laikraščius 
ir lavinančias protų knygas,

kurie vartoja supuvusius 
faktus (ar abidvi pasės? 
Rd.). Aš manau; kad drg. 
Žagaras patsai ant jų atsa
kys geriau. Man navatna, 
kad protestuojanti tvirtina, 
buk Susivienyjimo Liet. Am. 
arba T. M. D. sanariai pa
rengia susirinkimus ir kad jie 
yra socijalistafo. Tie, kurie 
šaukia susirinkimus, mato 
te liau negu kad Susivienyji- 
mas arba T. M. D. (o ar terp 
jų sąnarių nėra tų toliau ma
tančių? Rd.). > Jie nori pa
tirt tikrų stovįs revoliucijos 
Lietuvoje bei vpojeieRnsijo
je, kuri lošia daug svarbesnę 
rolę, negu S. L. A. arba T. 
M. D. (mes pridėsime, kad 
svarbesnė jos rolė ’dž visus 
darbus Amer^os . Rietuvių. 
Rd.). Tikri Lietuvos tėvi- 
nainiai tokių s^aįp^aių prie
šai savo drg., ^urip kovoja 
už laisvę Lietuku, už laisvę 
žmonių, už lab^ Savininkiš
kos luomos nerašytų (rodosi, 
kad Pakas su. Eismontu ir 
nieko prieš tuos kovotojus 
nerašė. Rd.). ’ t

Sasivienyjimas L. A. ir T. 
M. D., tiesa, kad nemažos oi< 
gauizacijos, bet jos nedaro 
pagal išgalę! /

8. L. A., kada buvo visai 
silpnutiSfišleldinėjo mėnesinį

progresy v i škSį^^»Įkra š t u kę
„Tėvynę”, kurioj kartais ga- nebvaikščiotų, laivai nebe- 
lima buvo atrast straipsne- plauki ne tų, mašinos nejudė- 
liūs pasiskaityt, buvo joje 
dvasiškas penas, bet kada 
pradėjo augt, kada turtai 
pasididino, tai seimai nuola
tos atranda už nereikalingų 
spaudint tokius organus, bet 
pasiganėdina tiktai atskaito
mis.

20 seimas Nevr Britaine, 
Conn., nors paaukavo revo
liucijai $500, bet kęgi Simas 
paaukavo? Turėdamas de
šimtis tūkstančių doliarių 
ižde, nepaaukavo nė tiek, 
kiek praeitų metų. Argi pa
darė pagal Favo išgalę? T. 
M. D. atspaudiuo knygutę 
„Socijalizmas ir darbininkiš
kas klausimas”, bet kaštais 
Westvillės kalnakasių kuo
pos. Tai užtai garbė puola 
ant We3tvillšs kuopos kalna
kasių.

Kodėl tautiečiai F. E. ir 
V.. P. teip atžagareiviauja 
patįs prieš savus reikalus? 
Jeigu turėtumėte keliolikę 
tūkstančių doliarių, tai butų 
kas kitas, bet kiek žinome, 
jūsų padėjimas lygus padė 
jimui kitų vargšų darbiniu* 
kų. Anglai, švedai, vokie
čiai, prancūzai, žydai ir^kiti 
suprato savo padėjimų ir sto
ja savo tautos reikalų apgy
nime. Jie suprato, kad ko
vojimas po carų, karalių ar 
kunigaikščių bei rabinų vė
liava yra tai tuščias pūtimas 
į maišę (bet nė E., nė P. už 
jų reikalus ne kovoja, jie ra
šė apie kę kitę. Rd.). Jie 
visi stengiasi apginti savus 
reikalus, net jie paliuosavo 
kovotojus už laisvę nuo kar
tuvių (smarkius socijalistus: 
Haywood, , Moyer ir Peti- 
bone). O matosi iš jūsų 
straipsnio (iš to straipsnelio 
nieko panašaus ne matyt 
Rd.), jeigu turėtumėte tiesę, 
tat ir iš šio svieto praša
lintumėte. Draugai! Geda! 
Ar ilgai mes teip vaidinsimės 
už tuščius niekus?

Ūkė, apie kurių 
S. L. A., toli musų 
ne užganėdys, nors 
poros sanvaičių turėtumėm. 
Ji bus kontrolėje trustų kaip 
ir visos kitos šiędieninės 
įtaiso*. Draugijų erzina ne 
socijalistai, bet carai, kuni
gai, ponai ir didžturčiai!

K. Rutkus.

tų apmirusi, geležinkeliai pįs visus ir suteiks užganėdi
ni mę. gerovę. Soči jai izmai 
į jaunų širdis skiepys lygy
bės daigius, mokįs musų kū
dikius draugiškos meilės ii 
brolystės. Socijalizmas ap- 
rupys senelius, guodcs visus 
žmonės lygiai kaipo draugi
jos sąnarius. Socijalizmai 
suteiks progę visiems apsi 
šviesti, gyventi ir gėrėtis lai
sve. Darbininkai! Balsuoda 
mi už socijalistus, nenustosi

m folija 
reikalų 
ja ir ui

Artinasi laikas!
Broliai darbininkai!

velkamo šiųdieninio žiauraus 
neprisotinamo kapitalizmo 
verguvės jungę, kuris alina

Mes

musų spėkas ir protų. Kapi
talizmas geria musų kraujų ir 
prakaitų. Kartas nuo karto 
stumai darbininkų luomę į 
didesnę bedugnę verguvės, 
surakinęs laiko musų protę 
retežiuose tamsybės, skandi
na purvyne doriško nupuoli
mo, kad kuo ilgiausiai nesu
siprastų varginamiejie dar
bininkai ir nepareikalautų 
nuo kraugerių kapitalistų iš 
traukti aštrius savo gylius iš 
varguolių kana Darbinin
kai! Mes dirbame dienę iš 
dienos, prakaituojame suniu
rę, išblyškę, neatitiesiame 
nugaros nuo sunkaus darbo, 
ir vos tik pusbadžiai galime 
prasimaityti savę ir šeimynų, 
nepriteklius duria mums į 
akis ir daro mus protiškais 
vergais. Dėlko teip yra? 
Dėlto, kad mes nemislijam, 
paniekinam protę ir aklai ti
kime musų vargintojams, 
kraugeriams. Aklai tikime 
kunigams, kurie sako, jog 
tiktai už aukso šmotelį gali
ma nusipirkti dangų! Mes, 
tikėdami aklai, persekiojam 
vieni kitus, žudomės ir žūsta
me darbininkai. Tirinėkime 
ir supraskime, kad esame ga
lybė. Mes valdome rankenų 
pasaulės judėjimo. Be dar
bininkų visa pasaulė išrūdy

tų, fabrikai nedirbtų, laukai 
derlingi liktų peštynėmis. 
Darbininkų pūslėtos, sugru
busios nuo darbo rankos pa
gamina visus turtus ir gery
bes. Mes pridirbome turtų 
gana, užtektinai visiems žmo
nėms, rodos tik reikėti} gy
venti ir gėrėtis laime. Bet 
teip nėra. Kapitalistai, tu
rėdami Favo rankose išdirby- me nieko apart kapitalizmo 
stę, žemę, fabriku*, geležin
kelius, mašinas, atėmė laimę 
darbininkų, pagrobdami dar
bo vaisius nuo darbininkų. 
Biednysta, skurdas darbinin
kų iš vienos pusės, perteklius 
kapitalistų dykaduonių iš ki
tos pusės pavertė draugijų į 
tarnaitę ištvirkėlių, žmogžu
džių. Šiųdieninė draugija 
pilna klastų, apgavysčių, 
kraujo, tironiškos verguvės 
ir ašarų; prostitucija, vilionė, 
vaidintu vės ištvirkėlių liko
si paprasta įrėdne pataikavi
mo už auksų. Draugija ne 
girdi verksmo kūdikių, vai
tojimo siratų, našlių, senelių. 
Šiędien nieks nesistebi, pa
matęs, jeigu ant gatvės žmo
gus be rankų ir kojų šaukia 
susimyĮėjimo. Vfco3 tos bai
sios regyklos yra paprastos, 
kasdiena matomos ir vis tai 
vardan kapitalizmo tvarkos, 
po kurios jungu vaitoja visa 
dabartinė draugija.

Darbininke! pamislykie 
tiktai, o pamatysi, koks liki
mas laukia tavę prie šiędie
ninės kapitalizmo tvarkos, 
jeigu nustosi savo brangiau
sių turtų — sveikatų senatvė
je, bedirbdamas kapitalistams 
fabrikuose ar kasyklose? 
Gali netekti rankų ir kojų, 
gyvasties per godumų ponų 
kapitalistų. Darbininkas, 
nustojęs sveikatoF, po draug 
nustoja gyvenimo, maisto, 
nebegalinti dirbti darbinin
kę kapitalistas išmeta lau
kan iš dirbtuvės, savininkas 
namų varo iš gyvenimo, mai
sto iš niekur nebegalima 
gauti. Kas liekti darbinin
kui daryti? Jis priverstas 
eiti gyvenimas nuo gyveni
mo, arba ant gatvės melsti 
sosimylėjimo praeivių. Toks 
likimas laukia tavę, darbi-1 
ninke, už tavo triušę ir kru-j 
vinę prakaitų prie kapitali
stų dabartinės tvarkos. , Su- 
sipraskime nors kartę darbi
ninkai, kad mes esame su
tverti ne dėl to, kad vieni ki
tus žudintume, vargintume, rodosi, 
išnaudotume, 
kaip dabar 
skriaudžia darbininkus, atim-

verguvės, retežių, kuriuose 
darbininkai surakinti ir pri 
jungti prie sunkaus darbo ii 
skurdo gyvenimo. Darbi
ninkas, balsuodamas už soči- 
ja lietus, parodys, kad jis siro
ką kovoti už savo tiesas ii 
žengia žingsnį pirmyn prie 
permainos į geresnę ir lai
mingesnę ateitį ir artina ga 
lę siurbėliams musų krūvine 
prakaito. Darbininko bal
sas, teisingai atiduotas ui 
socijalistų partijos tikietę, 
didesnį smūgį užduoda kapi
talistams negu Maskolijos 
revoliucijonierių bombos ca
ro valdžios žiauriems tar
nams. Darbininkas, balsuo
damas už kapitalistų parti
jas, republikonų ar demo
kratų, palaiko kapitalistų 
verguvėj visę savo šeimyuę, 
visę darbininkų luomę ir tt.

Dar kartę, priklaupęs šau
kiu: kam miela tiesa, laimė, 
geresnis gyvenimas, laimin
gesnė ateitis, balsuokite ui 
socijalistų partijos tikietę, 
te įvyksta socijalizrao tvar 
ka! Darbini kai! švieskimė: 
ir lavinkimės! Nuo muši, 
priguli greitumas pennainof 
musų gyvenimo ant geresnio.

' Senas Krivaitis.

skriaustiŲne,
- kapitalistai

Aut galo

Atsišaukimas. >
Nieks nenžgina, kad svar

biausias reikalas, kurį met 
privalome šelpti, yra revoliu
cija, bet gyvenimo bėgis, be 
musų noro, kartais netikėta: 
išvelka ir kitokius, kokių iš 
vengti negalima.
ir pačię revoliuciję gyveni
mas juk pagimdė. Nors 
į,Kova” ir labai bara tuos, 
kurie kalbina prie naujų au
kų, bet kę gi padaryti, kad 
atsiranda kartais visai ' be 
musų noro reikalai aukų rei
kalaujanti, ir pati „Kova” 
juk renka aukas dabar padi
dinimui laikraščio. Kadan
gi paprastai visur yra žmones 
visokių nuomonių, tai mums 

kad ir rinkimas 
aukų ant visokių mierių nė
ra teip labai kenkiančiu re
voliucijai. Kiekviena tauta

dami darbo vairias nuo jų 
po priedanga įstatymų savo 
pačių padirbtų. Antai ku
nigai baugina darbininkus 
savo pačių išmfolytoms prie
monėms, kad įbauginti, kuo 
daugiausiai neštų jiems pini-' 
gų. Darbininkai skriaudžia
mi vardan įstatymų valdžios 
ir kunigijos. Darbininkai, 
matote aiškiai šaltinį, iš ku
rio kįla musų vargai, nelai
mės, tamsumas! Argi dar 
nepakako braidžioti kraujuo
se ir ašarose savo tikrų bro
lių, seserų, draugų, kaimynų 
ir tt.?

Ateina dienų 6ta lapkri
čio, diena svarbi ypač mums 
darbininkams. Nuo jus pri
guli musų ateitis, permaina. 
Darbininkai! Jeigu nusibodo 
verguvės jungas nesti, bal
suokime už socijalistus musų 
draugus! Socijalizmas pa
naikins verguvę, luomas, iš- 
naudijimę, sntrumpįs dienos 
darbų ir kiekvienas darbinin
kas, vyras ar moteris, už 
darbų gaus pilnų atlyginimų. 
Socijalizmas panaikys kares, 
kartuves/ kardus ir visus 
įrankius žmogžudystės! 8o- 
cijalizmas suteiks lygybę vi
siems vyrams ir moterims, 
duos progų išsilavinti, apsi
šviesti. Socijalizmas aprua

turi juk visokeriopos reika
lus, toiėl ir dėjime aukų ne
galima reikalauti (žinoma, 
gehrti galima),kad žmones sa* 
vo pinigus dėtų tik vienam 
reikalai: duodanti ant bažny
čių, ant Hetuviško universi
teto, kovai su lenkintojais ir 
tt. gali visai nenorėti duoti 
revoliucijai, o priversti jų 
juk negalima. Tegul todėl 
žmones deda aukas, ant ko 
nori, geriau jeigu aukauja, 
negu jeigu visai neaukau
tų.

Štai dabar atsiranda nau
jas reikalas, kurį turime pa
duoti musų visuomenei, o 
nuo jos noro paeis, ar ji pa
sigailės pinigų, ar ne, ji gali 
teipgi parodyti, kokiu bud u 
tę reikalų atlikti ne užken
kiant revoliucijai.

Štai kreipiasi dabar prie 
Amerikos lietuvių vienas iš 
užsipelnusių musų raštinin
kų su sekančiu laišku: „Esu 
blogame padėjime, pradėjau 
gydytis, bet nepabaigiau. 
Daktarai, užlaikymui gyva
sties, liepė būtinai dar va
žiuoti į užsienius gydytis, ta
da gal pasitaisyčiau. Bet 
visai pinigu neturiu. Lietu
voj gi, revoliucijos laike pas 
niekų negalima gauti, nes 
mažai kas turi. Nors bijo-



damas, kreipiuosi prie amo 
rikiečių: ar negalėtų kas, ar 
draugija paskolinti man ko* 
kią porą šimtų rublių. Gy
vendamas, vis atiduočiau, ar 
mano žmona, kuri dabar ma
no ligos labai yra varžoma. 
Norėčiau labai pasveikti ir 
darbuotis literatūroj, bet 
pats vienas neturiu galios 
pergalėti mano ligos, nors 
dabar daug sveikesnis kaip 
pernai buvau.”

Teip rašo musų užsipelnęs 
raštininkas. Jis pažįstamas 
ir revoliucijonieriams. Jeigu 
revoliucijoj ir nedalyvauja, 
tai kiekvienas supras, jog li
gonis į kovą su ginklu 
rankoj stoti negal. Litera
tūroj rods jis tiek nuo
pelnų neturi kaip ve
lionis Kudirka, kuris teipgi 
buvo atsišaukęs prie ameri
kiečių, melsdamas pagelbos, 
tik jo meldimo mes Tepa
klausėme, pradėjome gailėtis 
tąsyk, kada jis musų pagel
bos nereikalavo, priglaustas 
šaltos Lietuvos žemelės. Ar 
duosime ir šitam pirm laiko 
pražūti? Kaip ant to atsa
kys musų visuomenė? Neuž
mirškime, kad čia reikia grei
tos pagelbos. Aukas priimi-

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Pro!. lajettoi’a. -
Nors, kaip paminėjome, nuo elektrikos 

elektrizuojasi visokį susidurianti su elektri
zuotu kunu daiktai, bet ne visi jie gali ją už
laikyti: kaip koki kūnai greitai ją perduoda 
kitiems daiktams ir tokiuose kūnuose elektri
ką gali susirinkti tik tąsyk, jeigu jie atskirti 
nuo žemės ir kitokių kūnų daiktais neperlei- 
džiančiais elektrikos, taigi jeigu jie izoliuo
ti. Visokį ėsanti ant žemės kūnai dalinasi į 
perleidžiančius ir neperleidžiančius elektri
ku. Metalai lengvai perleidžia elektriku. 
Jeigu įelektrizuoti metalinę bolę ir ją nuo že
mės atskirti stikline kojale ir prie bolės pri
artinti geležies šmotelį, tai teip bolės ir to 
geležies šmotelio pamatysime kibirkštį. Iš
leidusi kibirkštį bolė pasiliuosuos nuo elek
trikos: buvusi joje elektriką pereis į geležį, 
o iš jos į žemę. Elektrikiškos kibirkštys bū
va visokio didumo ir pavidalo, tas paeina 
nuo elektriškos pajiegos buvusios įelektrizuo
tame kūne. Jeigu įtempimas didelis, tai ki
birkštis nuo įelektrizuoto kūno peršoka gana 
toli į kitų kokį daiktą.

Oras apsiaučiantis visokius įelektrizuo
tus daiktus sunkiai perleidžia elektriką ir 
juos atskiria nuo žemės. Jeigu męs priarti
name kokį daiktą prie įelektrizuoto, tai bu
vusi jame elektriką stengiasi peršokti ant 
neįelektrizuoto, bet tą besistengimą stabdo 
oras, kuris sunkiai ją perleidžia. Jeigu į- 
tempimas didelis, tai elektriką pergali stab
dymą oro ir per jį peršoka.

kalnas juos ne tik netraukia prie savęs, bet 

tik likosi surasta

nės ,, Lietuvos” redakcija iki 
pabaigai lapkričio mėnesio.

Nežinodami, kaip visuome
nė priims musų raštininko 
meldimą, jo vardo viešai ne
garsiname, kadangi kiekvie
nas numano, kad melsti pa- 
geibos labai nemalonu, o dar 
nemaloniau sergančiam. No
rintiems aukauti noriai priva 
tiškai daugiau galėsime pra
nešti.

REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje. 
Kaip Susivienyjimas paremia 

SoCIJALIZMą?

Norėtųsi žinot, kokiu bū
dų Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoj ir T. M. D. palai
ko socijalizmą. O kaip tai 
daug reikia žinoti, kad tą 
suprasti, bet tiktai tiems, ku
rie nieko nesupranta. „Ko
va”, rodosi, tą gerai supran
ta, tiktai nuduoda nesupran
tanti; ji ir nori žinot, drau
ge ir nenori žinot, jeigu tas 
jai neparanku.

Kas parengė dirvą socija- 
lizmui? Lai „Kova” pasi
klausia savo organizacijos 
veik visų sąnarių, o tikiu, 
kad labai maža bus dalelė, 
kurie nebūtų buvę, arba ir 
dabar nėra sąnariais virš mi
nėtų organizacijų. Iš kur 
atsirado tie organizatoriai po 
visas lietuviškas kolionijas 
Amerikoj? Jeigu teip grei
tai partija pakilo. skaitliuje 
savo sąnarių, tai kas tą pada
rė, gal vienos kelionės agita
torių? Ar verti paniekinimo 
tie darbo pelės, kurie priren
gė dirvą socijalizmui? Jeigu 
ui gerus darbus žmogus užsi
pelno paniekinimą, tai juk 
jam atimam norą darbuotie- 
si; teip daro tik fanatikai, 
kamgi gintiesi, jeigu netinka 
tas vardas? Jeigu kas nieki
na savo gymdytojus, to nie
kas nepagiria. O kaip jus 
elgiatės? Jeigu feljetono S.L. 
A. centro sekretorius nesu
prato, tai aš prisipažystų 
teipgi nesupratau. Labiau
siai, turbut, nesuprato „Ko
vos” redakcija, nes jeigu bu
tų supratus, tai nebūtų tal
pinusi pati sau kenkiančios 
polemikos. Juk su kumščiu 
ir besierzinimais nepatrauk
si sau padėtojų. Norėtųsi 
žinoti, kokiu budu gali daro- 
dyt, kad paminėtame rašte 
nekliudytos viršminėtos or
ganizacijos?

Kunigai gal galėtų užslėp
ti, bet kaip sočijalistai tą už
slėps?

Sąnarys S. L A. ir T. M. 
^r-tės.

A. B. Strimaitis.

Ore, kaip žinome, visada yra daug dul
kių, taigi smulkių visokių kūnų dalelių len
gviau perleidžiančių elektriką. Iš tų dulkių 
ir pasinaudoja ant kokio daikto susirinkusi 
elektriką, per jas daro sau kelią peršokdama 
ant kito daikto. Todėl ir kibirkštis, šokda
ma nuo vieno daikto-ant kito, išrodo vingiuo
ta, turi tokį jau pavidalą kaip ir puolantis 
iš debesių žaibas. Prie tokio peršokimo gir
dėt pykštelėjimas, kuris būva juo garsesnis, 
juo didesnė peršokanti kibirkštis. Daleiski- 
me, kad metalinė bolė, kurią męs norime į- 
elektrizuoti su pagelba elektrikiškos maši
nos, ant savo paviršiaus turi adataitę, kurios 
ašmenys atkišti augštyn. Įelektrizavę bolę, 
tamsoj pamatysime ant adatos ašmenų kaipi 
liepsnelę. Tokios liepsnelės kartais pasiro
do laike smarkių perkūnijų ant laivų stiebų, 
galuose arklių ausų ir ant kitokių užsmai- 
lintų daiktų; tą apsireiškimą vadina ugnele 
švento Elmo.

Kaip jau. išpradžių paminėjome, elektri
ką yra dviejų veislių: elektriką stiklo ir elek
triką sakų. Jeigu turime du kokiu nors 
daiktu įelektrizuotu vienodos elektrikos vei
slės, paveikslan stiklo elektriką, tai priarti
nus tuos du daiktu, kibirkšties nebus, bet 
daiktai tie stengsis viens nuo kito nusistum- 
ti tolyn. Tas pats bus, jeigu priartinsime 
du daiktu įelektrizuotu sakų elektriką: čia 
teipgi kibirkšties nebus, daiktai nepasiliuo- 
suos nuo buvusios juose elektrikos, bet 
stengsis viens kitą nuo savęs nustumti to
liau, kaipi kad daiktai, įelektrizuoti vienoda 
elektriką nesi kęstų.

Jeigu priartinti kokį daiktą įelektrizuo
tą stiklo elektriką prie daikto įelektrizuoto 
sako elektriką, tai galima patėmyti, kad tie 
daiktai viens kitą pritraukia ir terp jų pasi
rodo elektriška kibirkštis. Iššokus kibirk
ščiai, nebus jau elektrikos nė viename iš tų 
daiktų: suėjusios į krūvą, abiejų veislių elek
trikos neutralizuojasi, viena kitą išnaikina. 
Pakalbėsime dar apie vieną elektrikos ypa
tybę, kuri palengvins mums išaiškinimą vie
no svarbaus apsireiškimo. Jeigu priartinti 
kokį nors daiktą įelektrizuotą stiklo elektri
ką prie daikto neįelektrizuoto, tai pamatysi
me, jog ant galo neįelektrizuotojo daikto, nu
kreipto į šalį įelektrizuotojo stiklo elektriką, 
atsiras sakų elektriką, o ant jo kito galo bus 
susirinkusi stiklo elektriką. Taigi priartin
dami kokį neelektrizuotą daiktą prie elektri
zuoto, neelektrizuotame sukeliame abiejų 
veislių elektriką. Pasiganėdinahne tuom 
tarpu tokia elektrikos ypatybe, o pakalbėsi
me, kaip paskirstyta elektriką ant musų 
žemės paviršiaus.

Kaip jau paminėjome, žemės paviršius 
elektrizuotas sakų elektriką, taigi tokia, ko
kią apturime trindami du sakų, gintaro, lia- 
ko ir tt. šmoteliu. Per musų žemę teka nuo- 
latai elektriški tekėjimai, kokius vadina 
šaltais tekėjimais. Sakų elektriką žemė per
duoda ir visokiems daiktams esantiems ant 
jos paviršiaus, terp to ir kunnj žmonių, žvė
rių, kurie gerai perleidžia elektriką. Atmo
sferoj, ypač gi augėlesniuose jos sluogsniuo- 
se, tankiau būva stiklo elektriką.

Oras, kaip jau minėjome, perleidžia 
sunkiai elektriką, bet ore yra daug vandens 
garų ir dulkių gerai ją perleidžiančių.

Ant žemės paviršiaus nuolatai atsibūva 
elektrikos apsi mainymai, bet ji ne visada 
gali susirinkti kokioj vietoj, todėl ir nepatė- 
mijame nė jokių elektriškų apsireiškimų. 
Pasikeldami augštyn, patėmytume, kad juo 
augščiau, juo tankiau susirenka stiklo elek
triką.

Debesys, ypač augštutiniaj, elektrizuoti 
stiklo elektriką, apatiniai gi turi tankiau sa
kų elektriką. Aut kalnų viršūnių galima 
patėmyti, kaip kalnai pritraukia debesis, tū
lą laiką juos palaiko, paskui paleidžia ir jie 
traukia ten, kur neša vėjas. Prie to tankiai 
pasitaiko, kad debesys, prisiglaudę prie kal
nų viršūnių, žudo savo stiklo elektriką, elek- 
trizuojasi raku elektriką nuo kalnų ir tąsyk

stengiasi toliau
1650 ipętro , 

elektriška kibirkštis, ją-iš syk prilygino prie 
žaibo, o jos išdundamą pykštelėjimą prie 
griausmo. Fizikai,.' suradę mažą elektrišką 
kibirkštėlę, iš syk .supyto, kad ją ir žaibą 
gimdo ta pati priemėtis 
matomas debesyse, žaib 
didumo elektriška kibir

Išsyk, vienok?tikfepejo, tvirtini 
turėjo fizikai užtenkančių davadų. 
metuose amerikonas Franklin užsimanė sura
sti pat virtinančiuaiką &p«4 imą da vadus. Tam 
tikslui jis sumislijo padaryti senkantį išmė
ginimą.

Jis pasidirbo iš šilkinio audeklo lakūną, 
kokį vaikai daro iš popieros ir paleido jį ant 
ilgos virvutės į įelektrizuotus debesis. . Manė 
jis, kad jeigu debesys elektrizuoti, tai elek
triką virvute turės nisileisti žemyn ir apa» 
čioj apturėsime kibirkštį. Tep manė Beni- 
jaminas Franklin. - Bijodamas išjuokimo 
menkai išmanančių žmonių, jis nedryso sa
vo bandymus daryti prie daugelio žmonių, 
bet vien paėmė sūnų Ir niekam nieko nesa
kęs, užėjus audrai, su’lakunu nuėjo į laukus 
ir paleido. Lakūnas pateko į debesie. Vir
vutės vielos pradėjo keitiesi ir išgirdo bra
škėjimą. Franklin prie virvės priartino 
pirštą ir tuojaus gavo smarkų elektriškos ki
birkšties sudavimą, o drauge su ta, išlėkė iš 
virvės daugiau kibirkščių. .

Tokiu tai budu žmogaus protas pirmą 
kartą susirėmė su žaibu ir ištyrė jo paslaptis.

Panašius mėginimus atliko paskui ir ki
ti fizikai. 1753 metuose sąnarys Peterburgo 
mokslo akademijos Richman atliko čielą eilę 
panašių mėginimų, matavo kiekvieną dieną 
atmosferos elektrikos įtempimą. Jis nuo sto
go savo darbo kambario nuvedė geležinę 
štangelę į vidų, štangelę izoliavo. 6 dieną 
rugpiučio 1753 m., laike smarkios audros, 
Richman stovėjo tolokai nuo štangelės, be- 
sisaugodamas nuo perdaug didelių kibirk
ščių, laukė atsakančio laiko, besistengdamas 
atlikti matavimus elektrikos įtempimo; ’ tuom 
laiku į kambarį netikėtai įėjo pagelbininkas. 
Richman, norėdamas jam ką ten pasakyti, 
žengė porą žingsnių ir tokiu budu prisiartino 
prie štangelės.* Iš jos išlėkė apvalus mel
svos parvos ugnies kamuolys kumščios didu
mo, pataikė į kaktą ir užmušė Richmaną ant 
vietos. e < •

Tokiu budu, nors tipinėj ima i neapsiėjo 
be paaukavimo tirUėtojų gyvasties, likosi 
galutinai susekta, kad debesys elektrizuoti 
ir kad žaibas yra tik milžiniško didumo elek
triška kibirkštis.

Daleiskime, kad ėsanfis augštai debesis 
įelektrizuotas stiklo elektHka ir jis keliauja 
ties žeme įelektrizuotai priešingoj veislės, tai
gi sakų elektriką, i Tieaidebesiu ant žemės 
paviršiaus susirinks ant visų daiktų priešin
ga debesinei sakų elektriką, o jeigu įtempi
mas bus didelis, terp žemės ir debesių per
šoks milžiniška kibirkštis, taigi žaibas. Su
prantama, kad tokiame atsitikime žaibas nu
puls, arba, kitaip sakant, perkūnas trenks į 
tokį daiktą, kuriame bus didžiausias elektri
kos įtempimas ir greičiausiai trenks į daiktą 
augščikusiai iškilusį, žinoma, jeigu jame bus 
susirinkę teip daug elektrikos kaip žeme
sniuose prie jo esančiuose daiktuose. Jeigu 
kokiu nors budu nuo tokių vietų prašalinsi
me susirinkusią elektriką, tai toj vietoj per
kūnas muš mažiau negu kitur, kur elektriką 
nebus prašalinta. Bet kokiu budu galima 
iš kokios vietos prašalinti elektriką? Atsi
menate gal, ką męs kalbėjome apie aštrius 
akstinus. Jš tokių aštrių akstinų galų nuo- 
atai teka elektriką. Taigi apsaugojimui 

namų nuo perkūno reikia ant jų pritaisyti 
kokius su aštriais galais akstinus, kuriuos 
dratais galima sujungti su žeme ir jais eis 
elektriką į akstinų galus, o iš jų išsisklaidys, 
negalės ji toj vietoj rinktiesi ir namai bus 
apsaugoti. Viskas, kas kokiu nors budu pa
deda besirinkimui elektrikos kokioje nors 
vietoje, stato tą vietą didesniame pavojuje 
aike perkūnijų. Skaitytojai žino, kad lai

ke audros maluninkai sustabdo malūnus ap
saugojimui jų nuo perkūno. Žinoma, dau
gumas maluninkų nežino, kodėl laike audros 
reikia malūnai sustabdyti, bet jie patėraijo, 
tad į besisukančius tankiau muša perkūnas 
negu į stovinčius. Kodėl teip būva? Tas 
duodasi lengvai išaiškinti.. Męs jau kalbė
jome, kad elektriką apturime, terp kitko, 
trinant du daiktu į viens kitą. Besisukant 
malūnui trinasi volas, taigi jis elektrizuoja
si. Tokiu budu malūne renkasi elektriką 
ne tik nuo įlektrizuotos žemės, bet ir padirb
ti besitrynimu volo, girnų ir tt.. Įtempimas 
jos bus didesnis negu .kur kitur ir per tai čia 
puola kibirkštis iš debesių. Apsaugojimui 
triobų nuo perkūno, . ant įų rengia perkūn
sargius; apie juos pakalbėsime paskui.

Žaibas gali pulti debesių ne vien ant 
žemės, bet puola kartais fS vieno debesio į 
kitą, jeigu arti esanti' debesys elektrizuoti 
nevienodos veislės elfektrika, o kaip kada 
trenkia perkūnas ir nuo žemes į debesis. Tie 
apsireiškimai vienok dar yki šiol neištirti 
pakaktinai. Ne> reikią užmiršti, kad ant 
žaibo gali turėti įtekmę da.r daugelis pašali
nių priežasčių, paveikš&nr atmosferos spau
dimas, oro krutėjimai, daugumas garų esan
čių terp debesių ir daugelis kitokių. Vei
kia mat daugelis priežasčių, susideda jos į 
krūvą ir gimdo apsireiškimą audra vadinamą 
— žaibą, griausmą, kas teipgi apsireiškia 
nevisada vienodai.

Tankiausiai žaibas pasirodo kaipi ūmai 
gemanti ir greitai nykstanti šviesa; tokių 
galima matyti daugiausiai laike kiekvienos 
audros lygiai dienomis kaip ir naktimis. 
Tankiai būva teipgi žaibai pavidale vingiuo 
tų linijų, toki puola iš debesių ant žemės,

yra tik. milžiniško 
itfe.
^jo, tvirtinimui ne- 
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: iš vieno debesies į kitą, o kartais ir nuo že
mės lekia į debesį. Žaibas yra tai milžinių 
ško didumo elektriška kibirkštis.

1 Kadangi elektriška kibirkštis lekia grei- 
1 tai, tai jos kelias musų akims pasirodo pavi- 
t dale šviesios linijos, teipjau, paveikslan, su- 
> kant degančią balaną, jos kelias musų akims 

persistato žibančio rato pavidale. Labai re-
• tai kelias elektriškos kibirkšties persistato 

pavidale tiesios linijos, bet* žaibas, kaip ir
■ lekianti kibirkštis pasirodo kaipo išsivingia- 
f' vusi Unija.

Parva žaibo nevisada būva vienoda, bet 
būva: geltona, raudona, žalsva ir melsva, o 
kartais violetine. Parva paeina nuo daugu
mos susirinkusios ore elektrikos, nuo tirštu- 
mo oro, nuo jo drėgnumo ir nuo medegų ja-

i me esančių. Violetinės parvos žaibas rodo, 
i kad debesys, iš kurių jis puola, yra labai 

augštai. Ilgis žaibo teipgi nevisada vienoks. 
Kartais jis gali būt labai ilgas, būva kartais 
žaibas 17 kyliometrų ilgio. Prancūziškas 
mokslinčius Arago ilgai tirinėjo ilgį žaibo ir 
susekė, kad jis būva nuo 12—16 kyliometrų. 
Augštis debesių, iš kurių puola žaibas, teip
gi ne visada vienodas: debesys su žaibais ir 
perkūnijoms gali būt vos kelios dešimtys— 
keli šimtai metrų nuo žemės, bet būva jie ir 
5—8 kyliometrų nuo žemės.

Griausmą gimdo visokios priežastys.
Žaibas arba milžiniška elektriška kibirk

štis, keliaudama per oro sluogsnius, nustu
mia jį nuo savo kelio ir padaro tuštumą, į 
kurią, žaibui perbėgus, iš visų pusių vėl 
veržiasi oras. Apart to ir debesys po įtekme 
elektrikos išsiskečia, ištysta, greitai nusistu
mia, atsitolina nuo viens kito vandens bur- 
bulėliai; puolant žaibui, oras iš visų pusių 
traukia debesių link ir gimdo visokius kru
tėjimus juose susirinkusių vandens burbule- . vi ,
lių. Tai ir gimdo griausmu ir smarkius ly- nncijas baltymo kasd.e^Ueb
tus, kurie paprastai būva drauge su perkū
nijoms. Kaip išaiškinti tuos visokeropus 
griausmo balsus, kartais .panašius į balsą 
daugelio kanuolių šūvių, tai vėl į barškėji
mą vežimo prikrauto geležinėms štangoms, 
tai vėl į balsą plėšiamo audimo? Kodėl žai
bas pasirodo pirma, o tik vėliau išgirstame 
griausmo balsą?

Daleiskime, kad žaibas puola iš debesies 
esančio nuo žemės 1000 metrų. Šviesa bėga 
su neišpasakytu greitumu, beveik su greitu
mu žmogaus mislies, balsas gi, sulyginant, 
eina labai palengva, negreičiau už greitumą 
išautos iš karabino kulkos. Jeigu kas šautų 
837 metrų tolumo nuo mus, tai šūvio durnus 
męs pamatome drauge su šuviu, bet balsą iš
girsime tik praslinkus vienai sekundai. Jei
gu šaujautis bus nuo mus 674 metrai, tai 
šūvio balsą išgirsime tik po dviejų sekundą. 
Mat balsas eina tik su greitumu 337 metrų 
sekundoj.

Jeigu, kaip sakėme, debesis, iš kurio 
puola žaibas, yra nuo mus 1000 metrų, tai 
jo padarytą balsą išgirsime po 3 sekundų. 
Nevienodumą griausmo balso, jo didesnį 
smarkumą ir kaipi apsistojimą gimdo tas, 
kad balsai iš visų pusių ne sykiu ateida į 
musų ausis. Apart to dar ant ilgio griau; 
smo atsiliepia teipgi dar daugumas elektri
škų išsiliuosavimų debesyse, išsivingiavimas 
žaibo kelio, jo išsišakojimas, atbalsys ypač 
kainuose, ant žemės ir pačiuose debesyse; 
ant galo ant susilpnėjimo griausmo balso at
siliepia susitikimas dviejų balsinių vilnių.

Kiek iki šiol ištirta, didžiausias tarpas 
terp pasirodymo žaibo ir griausmo buvo 72 
sekundos, taigi 1 minuta ir 12 sekundų. 
Tas atsako 24 kyliometrams terp išleidusių 
žaibą debesių ir išgirdusio balsą žmogaus, 
stovinčio ant žemės. Iš daugelio tirinėjimų 
susekė, jog griausmo negirdėt niekada toliau 
•kaip 24 kyliometrai, taigi suviršum 3 lietu
viškos mylios. Žaibą galima patėmyti ir 
nuo daug toliau, bet griausmo negirdėt to
liau kaip 3 lietuviškos mylios.

Nors žaibas per orą lekia su neišpasaky
tu greitumu, bet mokslinčiai surado būdą iš
matuoti jo greitumą ir ilgį jo bėgimo ir per
sitikrino, kad žaibas perbėgti iš debesių ant 
žemės nereikalauja ilgesnio laiko kaip de
šimttūkstantinę dalį sekundos.

Perkūnijos gazdina labai bailesnius žmo
nis. Prieš užstojimą audros paprastai oras 
nusiramina, vėjas sustoja, karštis būva tro
škinantis; neramumas be matomos prieža
sties apima ypač jauslesnių nervų žmonis; 
perkūnijų bijosi šunes, arkliai ir kiti protin- 
gesniejie žvėrys.

Męs dabar pakalbėsime apie kelis nepa
prastus patėmytus perkūno trenkimus.

Atsiminkite, ką męs pirma kalbėjome. 
Jeigu kokiame nors daikte susirinks, paveik- 
slan, daug stiklo elektrikos ir jeigu tą daik
tą priartinti prie kito neįelektrizuoto, tai pa
skutinis viename gale, arti įlektrizuotojo sto
vinčiame, įgauna priešingos veislės, taigi sa
kų elektriką, kitame gi gale — stiklo. Jei
gu įtempimas elektrikosįelektrizuotame kū
ne išnyksta, tai ir kitame daikte išnyksta jo 
pagimdyta elektriką. Jeigu įtempimas įe
lektrizuotame kūne eis silpnyn iš pa lengvi^ 
laipsniškai, tai tas pats atsitiks ir su jo su
kelta elektriką neįelektrizuotame kūne; jei
gu gi įelektrizuotame kūne elektriką išnyks 
urnai per išsiliodavimą, tai ir neįelektrizuo
tame kūne išnyks urnai jo pagimdyta stiklo 
ir sakų elektriką, teipgi išsilioduos ir tai juo 
smarkiau, juo buvo didesnis elektrikos įtem
pimas. Teip, paveikslan, jeigu netolVžmo- 
gaus, ar kokio žvėries trenks perkūnas, nors 
is jo neužgautų tiesiog, žmogus ir žvėris pa

junta sndavimą ėpančios jo kūne elektrikos, 
kuri gali net jį užmušti.

Vieną kartą Prancūzijoj, laike smarkios 
audros tyys kareiviai nuo lytaus pasislėpė po

(Toliaus bus.)

_Otto Carqu6 |

PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.

Populiariikas xaitM apie Klausimą Valgytu 
Su raitininko leidimą vertS

J. Laukis.
Laikas pirmutinių kūdikystės dienų tan

kiai atsiliepia ant viso musų gyvenimo ir ap. 
štiš musų gyvybės priešintis vodingoms įtek
mėms, išskyrus paveldėtąsias, priklauso dau
gumoj nuo maisto gaunamo pirmose dienose 
musų buvimo ant žemės. . Reikalavimas to, 
kas gamtiška, yra visuomet įgimtu, kuomet 
noras negamtiško būna įgyjamas per neatsa
kantį maistą; vaikai auginti žaliais vai- 
siais išauga sveiki ir tvirti kunu ir protu ir 
niekada nesuserga jokia užeinama liga, ar 
bent Neužduoda kokį rūpestį. Gamta ai
škiai ir vaizdžiai parodo mums kaip męs tu
rime imti maistą: pirmutinis maistas naujai 
gimusiam kūdikiui skani savo prigimtame 
ir žaliame stovyje.

Labai įdomus išradimas pritariantis teip
gi valgymui žalių valgių tapo išrastas tam 
tikrais tardymais Horaiijaus Fletcherio. Jei 
maistas yra sukramtytas gerai, tai jo daug 
mažiau tereikia užlaikymui kūno pajiegu- 
me negu kad jis yra suvalgomas paprastu 
budo. Visi šalininkai žalių valgių turėtų 
ypatingą svarbą dėti ypač ant šito dalyko, 
kadangi neabejotinai didelis pasigeriu ima a 
sveikatos apsireiškiantis pas žmones pame
tančius valgyti virtą valgį ir valgančius ža
lius valgius priklauso nuo gero sukramtymo, 
kurio šitie valgiai reikalauja.

Antai, porcija vokiško kareivio išneša

cheris išrado, rūpestingai tyrinėdamas, kad 
jis apsieina imdamas tik pusantros uncijos 
baltymo kasdien prie sunkaus darbo ir užlai
ko pilną sveikatą. Jis šitą didelę išlaimę at
siekė gerai su kramtydamas savo valgį, kurį 
jis kramtė keturis syk ilgiau negu daugumui 
žmonių yra įprasta kramtyti.

Yra teipgi galimu daiktu, kad žmogus 
abelnai suvalgo kokius keturis ar penkis sy
kius daugiau skorbylinių maistų, negu yra 
suvirinama, kadangi daugybės košių ir kru- 
štienių, pyragų ir paštetų, šutintų bulvių ir 
šviežios duonos, greitai yra rijama ar nu- 
plaujama su kava, arbata ar vandeniu. 
Gromuliojimas skorbylo ypatingai yra pa- 
skudrinamas alkalinių sunkalų burnos ir 
dėlto tai grūdinius maistus visuomet reikia 
valgyti sausus.

Gerai maistą sukramtant, visi jo gaiva
lai yra suartinami su gromuliojimo skysčiais 
ir tokiu budu gerai prirengiami prideran
čiam supanašinimuL Spulumas eikvojamo 
maisto dėl gero sukramtymo yra didelis ir ši
tie patyrimai parodo, jog yra galimu netik 
sumažinti apštį riebumynų bei vandenėtųjų 
angledarių, teip kad ekonomija maistinių 
medegų, kurios negana sukramtant aršiau 
negu susidarko, pareina pilnai iki vienam 
trečdaliui. .

Kaipo išeiga gero sukramtymo yra tas, 
kad ne vien mažiau maisto tereikia, bet dar 
ir gyvatinė energija susispulina. Juk rei
kia stiprumo ir pajiegos suvirinti nereikalin
gą maistą. Jei maistas liekasi nesuvirintas, 
tai jis supusta, išsidėsto ir pagimdo visokius 
apsireiškimus Kūniškų nesmagumų, kaip 
neuralgija, sausgėla, nuosilpis, sutukimas, 
vandeninė liga, inkstų ir pūslės Jigos; aut 
galo, vargiai yra liga, kuri neužeitų ar nebū
tų gaunama nuo perdidelio valgymo blogai 
suvirinamo muisto.

Argumentas didžiausios svarbos už vai
sinę valgybą — bent nuo ekonomiško ir drau
gijinio atžvilgio — yra tas, kad ji paduo- 
suoja moterį. Moteris tad nebus daugiau vi
rykles verge, nes vargiai bus reikalas. Lai
ką, kurį pirmiau praversdavo ant nepabai
giamo virimo ir triūso, ji tąsyk galės apver
sti ant priderančio auginimo savo vaikų ir 
savo pačios apšvietimo.čios apšvietimo.

įimyninkė tankiai didžiuojasi suren
gusi brangius pietus, bet ji pamiršta, kad 
saulė tankiausiai jau yra atlikusi reikalingą 
virinimą ir kad ji vargiai tegali pagerinti 
prigimtas ypatybes ir skonius valgių. Kita 
vertus, patiekimas didelės įvairybės valgymų 
vienam valgiui ir didelis vartojimas pagardi- 
nlmų visuomet veda prie apsivalgymo.

Sekanti paveikslėliai paduoda aiškų ap
rašymą įvairių maisto medegų, parodydami, 
kad mėsa, be savo kenksmingų sudėtinių, 
yra mažiau maitinanti negu daugumas auga
linių maistų; juodosios dalys skritulių paro
do atnašias maisto vertes.

Kiaušiniai. Žuvis. Kiauliena. Jautiena. BuIvSs. Pienas. 
Suris. Duona. Visas kvielis. Kopūstai. Daktiliai.

Bananai. Riešutai.

Sekančios diagramos, kuriose juodosios 
dalys yra atnašoms mitalo, parodo išnašumą 
prastumo valgy bos; ideališkas žmogaus ina4*^ 
stas turi būti iš vaisių, riešutų ir grudu ge
rai sukramtytų.

Pietus No. 1. Pietas No. 2. Pietri No. 3. Pietą# No. 4.

Pietus No. 1. Austeriai, viralas, žuvis, 
kepsnis, paukštiena, raugintai, bulvės, tešlb 
niai, pikliavota duona, * sviestas, šaldyta gri^



tinė, pyragėliai, vynas, kava, garstyčios, uk- 
sutas, pipirai, cukrus.

Pietus Na 2. Viralas," mėsa, bulvės, 
špinakai, salotos, pikliavota duona, čiulki
nys, kava, suris.

Pietus No. 3. Pupos, salotos, duona 
(viso kviečio), šutinti vaisiai.

Pietus No. 4. Žali vaisiai, riešutai, gru
dai.

ztropikiniuoflft kraštuose, bet ji nepatenki:*- f MIHTt nVftmiT 
tx> visai šaltesnėse šalyse. Šita, vienok, tf 1 BAU JI KAbiAL 
siškai yra klaidinga nuomonė. Ne tik na- f — įir

Išnašumas vaisinės valgybos.
Po visų tų argumentų šiodieninės che 

mijos ir fiziologijos męs turime priimti, kad 
augaliniai maistai, ypatingai vaisiai, riešu
tai ir grudai, turi būti musų kunui toįi di
desnėj apštyj ir daug gryneeniame stovyje 
negu mėsiniai maistai ir kad geriausia svei
kata, stiprybė ir maityba niekuomet nėra 
gaunama gaišinant laikų ir pinigus ant pa
daromųjų valgių, kuomet prasčiausi daiktai 
duoda viskų kas yra reikalinga ir lengviai 
yra priimami musų organizmo.

Netik užbėgimui, bet ir išgydymui viso
kių ligų svarbiausiu daiktu turi būti: ties- 
jautinis sugryžimas prie prastos ir spnlios 
valgybos, susidedančios ypatingai iš gardžių 
vaisių, be jokių taisymų, kaip męs juos gau
name iš rankų gamtos. Jie yra ir maistu ir 
vaistu tuo patim žygiu atnaujindami suny
kusius audinius ir suteikdami naujų gyvastį 
ir stiprumų kožnam organui kūno.

Žinoma, iš pirmo daugumas jausis blo
giau, pradėjęs maitytis vaisiais. Visoki ne
smagus apsireiškimai, kurie labai tankiai pa
simato ir priverčia daugumų tuojaus gryžti 
prie jų numylėtų mėsinių valgių iš tikro yra 
ženklu gerėjimo. Kūnas dėl senų netikusių 
valgymo įpročių apsunkintas netinkančiais 
dalykais, kaskartas atsigaivina gamtiškais 
valgiais ir bando atsiliuosuoti nuo nereika
lingų ir kenksmingų medegų, kurios ilgus 
metus rinkosi organizme. Nervai ir penima
sis takas ypatingai sukrunta veikti, padidin
ta gi veiklą visose dalyse kūno susilpnina 
ant valandos smegenis ir kūnų. Bet laikan- 
ties naujos valgybos, šitie apsireiškimai tuo- 
jaus duoda vietų geresnei sveikatai, negu 
kuomet pirmiau turėta. Nėra niekur perga
lės be kovos ir tie, kurie neturi tvirtumo ir 
atsidėjimo nuveikti savo paimtų darbų ištai
symo savęs, neprivalo visai pradėti, kadangi 
svyruojanti žmonės tik sustabdo kitus nuo 
mėginimo sveikesni© ir geresnio gyvenimo.

Ant nelaimės, daugelis žmonių, kurie va
dina save vegetarais ar/kitokiais, kurie iš 
vienos ar kitos priežasties metė valgę mėsų, 
neturi tikro fiziologiško supratimo ir net 
pertankiai nepataiko įdėti į savo valgį rei- 
1 Aringų dalį riebumynų ar organiškų dru
skų. Išeiga būva tokia, kad jų maityba tan
kiai arba negali pakakinti jų pačių, arba ji 
negali įteikti būdų jų gyvenimo kitiems. 
Kaip ir kožname ręforminiame judėjime teip 
ir čia yra fanatikai, kurie iš vieno krašto 
puola į kitų ir kurie, tokiu budu duoda pro
gramų kilti klaidingam supratimui ir kriti
cizmui vegetarybęsx Teip profesorius Huep- 
pe pasakoja mums laikraštyje „British Me- 
dical Journal”, kad „vegetarai mu-ų dienų 
priklauso prie skyriaus nerviškų žmonių, 
kurie, puldami iš tarpo įtampos miestinio 
gyvenimo, vis jieško viskų gydančio ne vie
noj, tai kitoj užmačioj. Jų mokinimai, bru
kami su fanatišku užsidegimu, nepadaro į- 
spudžio ant sveikų, ir tik užkenkia lygsva- 
rybei tų, kurie, kaip jie patys, yra aukomis 
negamtiško budo gyvenimo.”

Šitas parodo, kaip mažai dar yra su
prantama vegetarybė daugumo tų, kurie 
pradeda jų priimti, kaipo ir tų, kurie teip 
aštriai kritikuoja jų ar tai nuo praktiškos ar 
nuo moksliškos atžvalgos. Bet kur tik ant 
svieto vegetarybė yra praktikuojama sulyg 
racijonališkų principų, ten jos išnašumas 
ant mėsinės ar lųaišytos valgybos yra aiškus 
ir pa vieniai, kaip ir tautos suteikia kuoai- 
škiausius pavyzdžius.

Suvienytų Valstijų Žemdirbystės Sky
rius darė eiles valgybiškų bandymu su pa- 
gelba profesoriaus Jaffa, Kaliforn jos uni
versiteto, kurių išeiga yra pamasinimu vi
siems tiems tyrinėtojams maistinių verčių, 
norintiems ištirti klausimų pigios, bet pilnai 
maitingos ir palaikančios valgybos. Valgy- 
biniai tyrinėjimai buvo daromi daugiausiai 
su riešutais ir vais a's, kaipo tikru maistu 
žmogaus.

Ypatomis, su kuriomis išmėginimai bu
vo daromi, buvo du mokiniai universiteto, 
kuriame išmėginimas buvo daromas, du vi
dutinio amžiaus žmonės ir trys vaikai. Bran
gis, kaip apskaitė prof. . a fa, išnešė apie 
penkiolikų ar aštuoniolika centų per dienų.

Išeiga šitų vertingų išmėginimų, net jei 
ji nepamasintų daugumos žmonių priimti 
vaisinę valgybų, parodo faktų teip seniai nu
rodomų vaisininkų, kad vaisiai ir riešutai 
yra geru, palaikančiu, sveiku maistu, ir kad 
žmogus gali misti jais, gaudamas daugiau 
negu gana maisto ir energijos iš šitos gam
tiškos valgybos.

Galinčiai senovės graikų buvo užlaiko
mi vien tik vaisiais. Valtininkai Konstanti
nopolyje, mintanti duona, vyšniomis, figo
mis, daktiliais ir kitais vaisiais, turi paste
bėtinai išlavintus raumenis. Vaikai tyrų 
išbūva ilgų laikų su sauja daktilių per dienų 
ir keleiviai pasakoja apie razinkas ir spra
gintus kukuruzus kaipo apie paprastų valgy-

sų kūnas gali apturėti toli didesnę apštį ši
lumos ir energijos iš augalinių maistų, kaip 
ve riešutai ir grudai, bet jie taipgi didesnę 
duoda sveikatų. Labai šaltas oras gali prie
šintis iki tūlam laipsniui perdėjimui mėsos 
ir gyvulinių riebumų, tankiai vartojamų 
šiaurinėse šalyse, bet kenksmingos pasekmės 
tokios valgybos anksčiau ar vėliau apsirei
škia. BkorbutaSv podagra, sausgėla yra vie
nos iš daugelio ligų, kų aplanko tuos, kurie 
ilgesnį laikų kuone išimtinai minta gyvulie- , 
na.

„Daugumas mano”, rašo tyrinėtojas 
šiaurės, „kad jie negalį turėti šilumos žie
mos mėnesiais, ypatingai Aliaskoje, nepa
valgę gerai mėsos su taukais. Tai yra klai-

Lie tu voVBainy čiose. 
Lietuvių raštas paduotas Jo 
Šventenybei Pijfil X Popie
žiui ir visiems S^R. Katalikų 
Bažnyčios kardinolams. Kau
ne. 1906 ty. ;,^5 pusi. 4e 
form. iB u

Raštas tas išleistas dviejo-

maakoliaus žydų priešo. Nora 
pati drama parašyta neblo
giausiai, bet jos tendencijos 
negalima girti.

| Susirinkę. ant kongreso

lotyniškoj. Medega, paro
dymui kaip* Lietuvoj sulen
kėjusi kunigija skriaudžia 
bažnyčiose lietuvius ir sten-

Myštiškiejie žyniai, stiprus kunu ir dva
sia, niekuomet neserganti ir gyvenanti ilgai, 
atlikdami visų laikų neišpasakytų apštį dar
bo, niekuomet, nevalgo mėsiškų valgių. Jie 
maitinasi augaliniais maistais išimtinai.

Yra tankiai sakoma, kad, nors augalinė 
valgyba gali būti gera tropikiniuose ir pa-

yra parodyta. Musų gyvenimai nėra išplė- 
steriuoti ir ne perdaug šilti, vienok aš nešio
ju plonus drabužius didesnę dalį žiemos ir 
nejaučiu šalčio. Aš neturiu jokios sunke
nybės suradimui gero, maitingo valgio. Šiuo 
tarpu aš valgau grynai augalinius valgius. 
Mano sveikata nė kiek nemenkesnė ir turbut 
dėka šitam užsilaikymui yra mano aštrus 
jauslumas įspūdžių ir viltingas, pasitenkinus 
ūpas. ”
.r Augštiečiai Škotai prie savo žiauraus 

oro yra tikrais vegetarais, vienok jie yra at
sižymėję savo drųsumu ir narsa. Anglijoje 
vegetarai dabar gauna geresnes gyvasties 
apdraudos išlygas negu yra duodamos mėsa- 
valgiams, kaipo išeiga tyrinėjimų atliktų ko
misijos nuskirtos nuo valstybės parinkti 
maistų geriausiai tinkamų kareiviams briti
škosios kareivijos.

„Išmano tyrinėjimų apsoliutiškai išei
na”, sako d-ras Haig, plačiai žinomas angli
škasis gydytojas, mkad valgyba visai liuosa 
nuo gyvulienos, arbatos, kavos ir panašių 
jiems alkoloidų. turinti augalines sudėtines, 
yra iš visų pusių geriausia vaikams ir ga
linčia ms.”

Labai įžymus parodymas šito fakto buvo 
suteiktas Vokietijoje bėgtyn ėjusių, keletas 
metų atgal, kur keturiolika mėsos valgikų ir 
aštuoni augalamičiai stojo bėgti septyniasde- 
šimts mylių. Visi augalamičiai pasiekė ry- 
bų ir, kaip sako, „puikiame stovyje”, pirma
sis perbėgdamas tolį su keturiolika ir bertai- 
niu valandų. Už adynos po augalamičiui 
atbėgo pirmasis mėsvalgis; jis buvo visai 
parsibaigęs ir reikalavo degtinės atsigaivini
mui. Jis buvo teipgi paskutinis mėsvalgių, 
kadangi visi kiti sustojo, nubėgę 35 mylias. 
Antraš puikus pavyzdys pergalės aural&mi- 
čio Karoli aus Manno iš Berlyno, kuris eity- 
nėje š Berlyno į Drezdenu (gegužio mėn., 
1902 m.), nukako tolį 125 mylių su 26 valan
domis, 52 minutomis.

Komisija daktarų apžiurėjo Mannų ge
rai į pabaigų jo žygio ir vėliau už 24 valan
dų ir pripažino jį kuopuikiausiame stovyje. 
Per sekančias keturias dienas jis teip buvo 
užimtas rašymu, prakalboms ir priėmimu 
lankytojų, kad jisai, sakosi, miegojęs tik 21 
valandų per visų tų laikų. Mannas parodė, 
jog augščiausias laipsnis kaip fiziškos teip 
protiškos energijos galima apturėti nuo val
gybos griežtai atmetančios mes p paukštienų, 
alkoholį, kavų, arbatų, kakao, čekoledų ir vi
sus kitus diįgalus. Jis garsu perėjo net gar
binamų graikiškų galinčių, kuris po sumuši
mui persų mūšyje ties Maratonu nubėgo į 
Atėnus apie 14Q mylių su 48 valandoms, bet 
tik kad numirti nuo parai baigimo pranešus 
apie pergalę.

Kad sunkiausias protiškas darbas teipgi 
gali būti atliekamas be valgymo mėsos, tai 
yra parodyta ne mažesnio, kaip Izaoko New- 
tono, didžiojo astronomo, kuris maitinosi ru
pia duona ir vandeniu, parodydamas princi
pus apskaitymų, naujų matematiškų būdų, 
kurį jis ištobulino pritaikymui prie apsisu
kimų mėnulio.

Jei svieto galinčiai randa, jog augštas 
laipsnis fiziškos sveikatos yra geriausiai ap
turimas valgant mažai mėsos, ar visai ne, ir 
toki nuojiegųs protiški ir fiziški darbininkai, 
kaip Tamošius Edisonas ir Nikalojus Tešla 
nepripažysta mėsos reikalingu daiktu valgy- 
bai, tai męs nereikalaujame baimytis mėgi
nimų šiek-tiek toje pačioje linkmėje.

Męs turime vis daugiau persiimti svar
bumu klausymo įstatymų hygieno?, prastu
mu valgybos ir gyvenimo, permainymu bla
škančių ir pavojingų pasekmių dilgalų ir 
migdalų, ypatingai alkoholio, tabako, ka- 

, vos, arbatos ir tt, svarbumu reguliariškumo 
laiko valgymo bei nuosaikumu apštiep.

Męs jau parodėme, kad •subėgai vi n tas 
virtas valgis greitai rijamas ir pertai visuo
met be atsakančio sukramtymo, duoda tik 
labai mažai maisto, sulyginant su jo didumu, 
ypatingai tūloms jo vertingoms sudėtinėms 
pražuvus nuo perdidelio karščio. Žmonės 

. mintanti virtais valgiais turi todėl, kaip jie 
sako, mažiausiai tris sykius gerai pavalgyti 
per dienų, ir bet daugumas jų yra dispepti- 
kais ir pusiau užbadėjusiais, nes kitaip bū
vant, daugelis išdirbė jų „diepepsinių plokš
čių ir pilių” negalėtų leisti milijonus dolerių 
rėkliamoms žėdnas metas, kad iškrauti savo 
stebuklingus vaistus nežiningai visuomenei, 

■ kuri vis dar tiek yra nesumaninga, jog tiki, 
kad sveikatų galima pirkti aptiekoje.

Bet visi, kurie griežtai imasi prie vaisi
nės valgybos, vartodami ypatingai žalius val
gius, tuojaus nusikratys savo gromuliojimo 
kliūtis, ir jų šmurknumas duos vietų sveike
snei ir linksmesnei pažvalgai Šitų gyvenimų; 
jie šalę to atras, kad dviejų valgių per die
nų yra daugiau negu reikia; jie lengviai ga

zolinus bus.)

kus paversti, surinkta labai 
svarbi. Paminėtos čia lietu
viškos parapijos, kuriose ku
nigai nemoka liętuviškai, ar
ba neužkenčia lietuviškos 
kalbos, o svarbiausia, kad 
terp tų neužkenčiančių musų 
kalbos daugiausiai kunigų 
yra su tikrai lietuviškoms 
pravardėms.

Lenkiškai lietu
viški pasikalbėji- 
mai. Varšava. 1905 m. 44 
pusi.

Kaip pats užvadinimas 
knygutės rodo, telpa čia 
trumpi lenkiškai lietuviški 
pasikalbėjimai, pramokti len
kams reikalingiausių lietu
viškų žodžių. Vienok -juose 
matyt vertimai -į lietuviškų 
kalba ne visai teisingi, nors 
ir neklaidų*.

J.
pas 
bos 
nius.

Šitas vadovėlis apima mu
sų balbos dalis; sudėtas prak
tiškai. Vadovėlis tiks lietu
viškoms mokykloms, vaikams 
prieinamiaū ir pastoviau iš- 
aiškyta viskas negu Krlau- 
šaičio gramatikoj. Geistina 
butų, kad kas aut galo para
šytų ir teipjau prieinamai ir 
lietuviškos kalbot si n taksų.

Iš s e r m 6 g i a u s kru
ti n ėi s.Eeilės. K. Zego- 
ta. Vilnius. 1906 m. 92 
pusi.

Telpa čia apie 50 trumpų 
eilių; dalis jų yra originališ
kos, kitos verstos iš lenkiško: 
Tetmajero, Godlevrskio, Slo
vackio. Vienos eilės parašy
tos geriau, kitos silpniau. 
Mislis graži, eilės vertos per
skaitymo.

Aritmetikos užda
ri n y n a s. Vadovėlis arit
metikos pradžiai. Pirmoji 
dalis (Veikimai su skaičiais 
ligi 1000). Parašė Pr. Ma
šiotas. .Vilnios. 1906 m. 
„Aušros” išleidimas. 87 pus
lapiai. *

Uždavinynas, kaip ir visi 
veik „Aušros” išleidimai, su
dėtas sulyg pedagogijos nu
rodymų, praktiškai. Reko
menduojamas jis Lietuvos 
mokytojų sanjungos lietuviš
koms mokykloms, kas jau ro
do jo gerumų. Priderėtų jį 
priimti ir Amerikos moky
kloms.

Ž iu p s n e 1 i s. Knygu
tė vaikams pasiskaityti ir pa
simokyti. Sutaisė Lutislo- 
vas L., VHniuš. 1906 m. 
190 pusi. 4

Yra tai pirmutinė knygelė 
pasiskaityti vaisoms. Dalie 
versta iš lenkiuko, kas liko, 
pridėta iš lietuviškų rišti* 
ninku. Matyt knygutė su
dėta tikro:: pedagogo, dau
giau apie vhikų*. lavinimų iš
manančio i/ž autorius Ameri
koj išleistų Č brėžtom; ti ,ų.

I z r a e 1 to va i k a i. Dra
ma 4se veiksmuose, 
tuvino Aguonaitis.
1906 m. 56 pusi.

Išpuola, kad drama ta ver
sta, tik jų sulietuvinęs p. 
Aguonaitis gidlngai užtyli, 
keno parašytas originalas, 
nors ta žinia daug svarbesnė 
už tų, kas jų sulietuvino. 
Rodosi ji parašyta kokio

Gabrys. Trum 
Lietuvių kal
va d o v ė 1 i s. Vii- 
1906 pi. 52 pusi.

m ų. Pagal Liskovskio ir ki
tų. Sutaisė A. Žuvis. Da
lis L Žemės dirbimas. Vil
nius. 1906 m. 88 pusi.

Telpa čia pamokinimai 
ūkininkams žemdirbiams, 
kaip pagerinti ūkę, kaip ge
riau išnaudoti žemę,kad iš jos 
daugiau turėti pelną Ko
kius javus sėti. Čia parody
ti pamatai dauglaukinės 
ūkės, kokių būtinai lietuviai 
turi pas savę įvesti vietoj 
netikusios dabartinės trilau
ki nes.

D,a inų daineles iš 
A. J u š k e v i č i o s su
rinktų parinktos. 
Parinko J. J. Vilnius. 1906 
m. 98 pusi.

Telpa čia 44 dainos paim
tos iš Juškevičio rinklaus ir 
eilės originališkos ir verstos 
į lietuviškų kalbų visokių 
raštininkų, kaip antai; Poš
kos, Valūno, Stanevičiaus, 
Drazdaucko, Aleknavičiaus, 
Sauerweino,Berzanskio-Klau
sučio, Armino, Vungelio, 
Gužučio, Vienožinskio, vysk. 
Baranaucko. kun. Burbos, V. 
Kudirkos, Mačio, Zlotožins- 
kio,Vaičaičio, Maironio, Jakš
to, Dagilėlio, Margalio.

jonieriai, arba Lyga masko
liškos tautos, susidedanti iš 
ypatų menkiausios doriškos 
vertės, vienbalsiai nutarė rei
kalauti palaikyti autokratijų 
Maskolijoj, priešintieji kon
stitucijai iš visų pajiegų. 
Lyga ta vienok, nors priėmė 
teip gražiai skambantį var
dų, mažai Maskolijoj turi pa
sekėjų.

| Iš Kronstadto atsėjo per
kelti į ramesnius kraštus Je- 
nisejaus kareivių regi mentę, 
kadangi mat kareivius apėmė 
revoliucijine dvasia ir ofi- 
ci erai neįstengia jos besipla
tini mo apstabdyti. Minėtas 
regimentas dar 2 d. rugpiu- 
čio labiausiai prisidėjo prie 
suvaldymo susibuntavojusiu 
kareivių Konstantino for
to.

| -Visuose civilizuotuose 
kraštuose parlamentų sąna
rius nieks negali areštuoti ir 
patraukti prie atsakymo. 
Maskolijoj gi su žmonių at
stovais buvo visai priešingai: 
Charkove policija suarešta
vo buvusį durnos sanarį Mi- 
chaliėenkų. Suareštavo iš
vaikytos durnos atstovųAfa- 
nasevų. Buvusį durnos sanarį 
Frenkelį paleido iš kalėjimo 
ant kaucijos 10000 rublių. 
Už parengtų .pasikalbėjimų 
su ūkininkais apie darbus 
buvusios durnos, gubernato
rius pasodino ant dviejų mė
nesių buvusį durnos sanarį - 
Badiminų.

IŠ VISUR.

Poznaniuje likosi sua
reštuoti du broliai kuni
gaikščiai Radvilai, Jurgis ir 
Stanislovas. Abudu mat 
broliai, ant susirinkimo len
kų Ostrovoj laikė kalbas, ku
riose išreiškė viltis, jog Len
kija senuose rubežiuose dar 
Sulauks sa visto vystės. Bekal
bant jiems, įėjo policistai ir 
bandė suareštuoti abudu ku- 
nig., o kad jiė nesidavė, tai 
policistai sumušė ir surištus 
nugabeno į kalėjimų. Vo
kietijoj gyvenanti Radvilai 
buvo jau beveik su visu su- 
vokietėję.

| Republikoj Santo Domin
go, vidurinėj Amerikoj, nors * 
pajiegos revoliucijonierių su
mažėjo, randas dar neįsten
gia krašto nuraminti. 18 
d. spalių netoli Monte Chri- 
sti buvo mušis revoliucijo
nierių su rando kariumene. 
Revoliucijonieriai likosi su
mušti ir išsiskirstė po kal
nus. Jų vadovas, jeneralas 
Navaro pabėgo per rubežių į 
Cape Haytien. Jenerolas 
Quellito dar laikosi*, bet jo 
pajiegos žymiai sumažėjo. 
.Mažesni revoliucijonierių va
dovai pasidavė randui.

Prancuziškl laikraščiai 
paduoda, jog 1907 metuose 
Prancūzijos ir Anglijos per
tuose atsilankys Japonijos 
kariška laivyne. Dabar terp 
Prancūzijos ir Japonijos pa
darytas sutarimas, sulyg ku
rio: Japonija sutinka daleisti 
prancūziškiems oficierams 
ant tūlo laiko pereiti į tarny
stę Japonijos kariumenėj ir 
laivynėj. Tas rado jau la
bai didelį susidraugavimų 
Prancūzijos su Japonija, to
kias tiesas įgauna tik oficie- 
rai susirišusių į vienų ryšį 
kraštų. Matyt Prancūzija 
rengiasi išardyti jau nė jo
kios naudos negalintį duoti 
ryšį su caro valdoma Masko- 
lija.

| Sulyg terptautiškos pač- 
to sanjungos Berne, iš pačto 
daugiausiai naudojasi Vokie
tijos gyventojai: vokietis per 
metus pačtui užmoka 12.50 
fr., anglijonas 10 fr., pran
cūzas 8.72 fr., amerikonas 
8.50 fr. Užlaikymui pačto 
randas daugiausiai paskiria 
Suvienytose Valstijose, nes 
740 mil. fr. (nereikįa užmirš- 
šti, kad jos užima tokį plotų 
kaip visa Europa), Vokietija 
691 mil. fr., Anglija 410 
mil. fr., Prancūzija 304 mil. 
fr.

| Indijose indiški prekėjai 
pradėjo boycotuoti angliškus 
tavorus, iš ko naudojasi Ja
ponija ir siunčia; ten dabar 
daugiau savo ta vorų. Indiš
ki studentai Japonijoj sten
giasi susiprasti su japonie- 
čiais. Jie atvirai kalba, jog 
su Japonijos pagelba Indijos 
turi paeiliuosnoti nuo Angli
jęs jungo. Japonija, žino
ma, tokios agitacijos ne stab
do.

Sulie* 
Tilžė.

| Peterburgo policija gavo 
žinių, jog Maskolijos revoliu
cionieriai, 30 d. spalių ren
gia vėl visuotinų štraikų. 
Mat 30 d. spalių caras paža
dėjo visokias reformas, bet 
pats savo pažadėjimų sulau
žė, žmonis prigavo. Pirmiau
siai raudas laukia štraikų 
ant geležinkelių. Todėl ant 
visų stacijų rengia kartume- 
nes sargybas. Geležinkelių 
krautuves jau dabar saugoja 
kareiviai.

| Netoli Berlyno, mieste 
Koepenick, koksai vyriškis, 
persi rėdęs gvardijos oficieru, 
patikęs grįžtančių nuo ma
nevrų mažų kareivių pulkelį, 
jų oficierui parodė ciecoriaus 
kanceliarijos prisakymų, su 
jais nuėjo į miesto rūmų, 
suareštavo bulmistrų, paėmė 
iš kasos pinigus ir su jais 
prasišalino. Paskui tik pasi
rodė, kad ciecoriaus kancelia
rijos raštas buvo jo paties 
padirbtas ir tas gvardijos 
oficiero drabužiuose vyriškis 
buvo paprastu vagiliu. Pas
kui susekė, jog jis yra vokiš 
kos kilmės amerikonas, Adolf 
Miltner, gimęs Amerikoj. Jis 
ir Hambuge daug visokių 
šelmystų pridirbo.

| 16 d. spalių kariški sū
dai, Stolypmo įvesti, pasmer
kė ant nužudymo 31 ypatų. 
Ištikro gi ant nužudymo už
sipelno tie, kurie tuos nu
sprendimus išduoda, ypač gi, 
kurie įvedė kariškus sudus, 
kadangi dėl jų Maskolija 
negali nusiraminti. Maiša
tį Maskolijoj kelia randas, 
skriausdamas žmonis.

| Pereituose metuose Eu
ropoj buvo 70000 patžudys- 
čių, Vokietijoj jų buvo 14- 
000. Ant gyventojų skait
lį aus*-daugiausiai patžudys- 
čių buvo Danijoj, mažiausiai 
gi Ispanijoj ir Maskolijoj. 
Vyrų nusižudė trissyk dau
giau negu moterų; vasarų nu
sižudo daugiau žmonių negu 
žiemų.

| Komisija, antru kartu 
tirinėjusi pasidavimų po Cu- 
šima maskoliško admirolo 
Nebogatovo, dabar rado visai 
kų kitų negu pirmutinė. 
Antroji rado, jog du laivai 
admirolo Nebogatovo laivy- 
nės buvo teip pagadyti, jog 
negalėjo tęsti mūšio, žmones 
buvo pailsę, o ant laivų ne
buvo amunicijos. Taigi pa
sirodo, kad ne tiek Neboga- 
tov buvo kaltas, kiek tie, 
kurie ne prirengtus 
išsiuntė į karę.

| 17 d. spalių caras ir ca- 
rienė išdryso atkakti į Pe- . 
terburgų, bet ne atlankė sa
vo rūmo, atplaukė vien į 
portų apžiūrėti savo laivų 
,,Standard”, kuris stovi prie
šais amerikoniškų ambasadų.

| Ant savo susirinkimo 
Peterburge socijal-demokra- 
tai nutarė žudyti visus plėši 
kus, kurie, užsidengę socijal- 
demokratų vardu, plėšia žmo
nių turtus. Dabar gal už 
plėšikų darbus nieks ne drys 
kaltinti socijalistų.

laivus

guber-| Stolypin prisakė 
natoriams pagarsinti gyven
tojams, jog už besišalinimų 
nuo tarnavimo katiumenėj, 
ant jų bus uždėtos kuo sun
kiausios bausmės. Jis liepia 
ant tėvų pabėgusių nuo tar
navimo kariumenėj uždėti 
bausmės po 3000 dol. ir juos 
ant pusės metų pasodyti ka
lėj i man. Bet jeigu visi tė
vai neleistų savo vaikų ka- 
riumenen, jų ir į kalėjimus 
ne būt galima patalpinti.

| Pietinėj Maskolijoj, mie
ste Ekaterinoslaviuj, susekta, 
jog visuose Čia atsitikusiuose 
plėšimuose dalyvavo agentai 
paslaptos policijos..

| Maskoliški bondai ant 
Paryžiaus beržės nupuolė iki 
72,05 už 100; teip žemai jie 
ne stovėjo nė laike turkiškos 
karės, kada Maskolijos ižde 
aukso uždengimui popjerų 
suvisu nebuvo.

| Paskutinės vėtros mieste 
Havanoj pridirbo nuostolių 
ant 2000000 dol. ir 120 ypa
tų likuti užmuštų; sužeistų 
yra daug.

| Peterburge policija užti
ko, kaip rodosi, paprastų 
plėšikų tik besidengiančių 
revoliucijonierių ploščiumi 
susirinkimų, suareštavo 49 
ypatas. Policija pati sako, 
jog minėti revoliucijonieriai 
pirma tarnavo socijalistams, 
bet kad iš to, kaip jiems ro
dėsi, per mažai turėjo nau
dos,, tai iš partijos pasitrau
kė, darbavosi savistoviai ir 
turėjo tavo kasoj 10000 rub
lių.

| Dėl vengrų nepritanku
mo, pasitraukė nuo vietos 
Austro-Vengrijos užrubeži- 
nių dalykų ministeris, lenkas 
grafas Goluchovski.

| Durhame, Anglijoj, an
glių kautynėse ezpliozi ja už
bėrė kastynių olas, kuriose 
buvo su viršum 200 darbinin
kų. Užgriuvusius, vienok, 
išėmus kelių užtroškusių, pa
sisekė dar gyvus atkasti; 
juos visus ištraukė iš olų ant 
oro ir tt/aivina



| Laikraščiai praneša, buk 
Kubos liberalai renka pini
gus pastatymui Havanoj pa
minklo prezidentui Roosevel* 
tui. Bet kų jis Kubai gero 
pėda re, uežinia; dar gal at- 
aeiti kubiečiams su ginklu 
raukoj giutiesi nuo geradėjys 
čių jiems suteiktų prezidento 
Roo^evelto. Kaip sako laik
raščiai, surinko jau ketvirtų 
dalį reikalingų paminklui pi
nigų.

I Siaurinėj Afrikoj, Mo- 
rosko sultanatę, terp gyven
tojų apskričių Boeenąuien ir 
Delgačlo užgimė kruvinas 
mušis, kuriame iš abiejų pu
sių krito daug žmonių, o dar 
^daugiau tapo sužeistų.

gų, teisybė, gali sudemora

| Pasitraukė nuo vietos 
Pranęuzijos ministeriai ir jv 
perdėtinis Sarrien. Jo vie
toj prezidentas ministerijos 
perdėtiniu ketina paskirt, 
dabartinį vidaus ministerį, 
laisvamanių vadovų Clemėn-j 
ceau.

| 18 d. spalių ant viso plo
to nuo Kubos iki Floridos 
pakrančių siautė baisios vėt
ros.

.. | Varšavoj, ant žydų ap
gyventos Nalevki gatvės ka
reiviai peršovė du terroristu 
besistengiančiu išplėšti vie
nų žydiškų krautuvę.
» | Argo garlaivių kompani 
ja Batume parengė naujų 
garlaivių linijų terp Maskoli- 
jos Juodųjų jūrių ir Ameri
kos pertų. - «

| Iš Maskvos, policijos vir
šininkas išvijo 150 žydų 
studentų, nors juos universi
teto užveizda buvo priėmu
si.

• | Lomžoj, valdžios perė&ė 
siunčiamų iš Berlyno 
Kaukazo 19 siuntinių, 
se rado 74000 patronų.

ant
Juo-

| Baisios vėtros nutraukė 
telegrafų dratus ant salos 
Kubos ir dabar į Amerikų ne 
ateina iš Havanos nė jokios 
žinios.

J Vienas Paryžiaus chirur
gas buvo pašauktas į Peter
burgu padaryti operacijų vie
nam išdidžiųjų caro giminės 
kufaigaikščių. Užtai gavo. 
3000 frankų, kas jam pasiro
dė per mažai. Sugrįžęs į 
Paryžių, daktaras dažinojo, 
jog jam iš iždo paskirta buvo 
50000 frankų; taigi mat 47- 
000 frankų pavogė ūrėdnin- 
kai.

| Peterburgo kalėjime, už
tai, kad žiurėjo per langų, li
kosi serginčio kalėjimų karei
vio Semenovo regimento nu
šauta medicinos studentė 
Semionova. Užtai kareivis 
dar gavo pagyrimų nuo regi
mento perdėtinio.

| 16 d. spalių, Rygoj 
šaudė penkis vyriškius, 

nužu- 
buvo

riško sūdo ant 
dymu nuspręstus: 3 
krikščionys ir 2 žydai.

su
ka-

| Odesoj likosi suareštuo- 
viov.-c, svarbesniųjų re

voliucijonierių vadovų, Ma
žiukiu. Jo byla bus per- 
kratinėjamu 11 rišk me sude.

| Tuniso pakrantėse, šiau
rinėj Afrikoj,/ paskendo 
prancūziškas kariškos laivy- 
nės povandeninis laivas „Lu- 
tin” su visais ant jo buvu
siais žmonėms. Ant jo buvo 
14 jurininkų.

| Berlyno ir Karaliaučiaus 
spaustuvių savininkai atmetė 
reikalavimus darbininkų pa
kelti algas ir priimti naujų 
algų tarifų. Todėl Vokieti
joj laukia štraiko spaustuvių 
darbininkų.

| Leipcigo sūdąs nuspren
dė kokį tenSchewe aut ketu
rių metų kalėjimo už parda
vimų Prancūzijos randui pas
lapties naujų įvestų Vokieti 
jos kariumenėj kulkų.

| Iš Maskvos žemiečių po
sėdžių likosi prašalintas bu
vęs durnos prezidentas Mu- 
romcev užtai, kad jis pasira
šė po buvusios durnos išleistu 
Viborge manifestu.

| Siberijos pakrantėse, 
maskoliškas garlaivys ,,Va- 
riagin” užbėgo ant plaukinė- 
jančios ant jūrių, užsiliko- 
sios nuo karės laiko minos ir 
likosi jos išardytas. Dalį 
ant jo buvusių žmonių išgel
bėjo, bet 180 prigėrė.

* | Goldingene, Latvi joj, su
degė Schluesselburgo regi* 
mento amunicijos krautuvės. 
Mena, kad krautuvės buvę 
revoliucijonierių padegtos. 
Budegė 40000 patronų.

J. O. Sirvydo neramumas.
„Lietuvos”, 41 Nr., po 

antgalviu „Begelbėdami ki
tus, patįs jų pašelpų suval
go”, tilpo p. Sirvydo ilgas 
straipsnis, barantis Revol. Š 
Komitetų.
- To žmogaus neramumas, 
jau nuo seniai erzino Phila- 
delphios lietuvius, neklau
sančius jo kamandos (laikas 
jau ypatas palikti ramybėj, 
o perkratinėti tik jų darbus. 
Rd.) bet jie vis tylėjo, nušil
dami, kad p. Širvydas vis 
kartų nusiramįs, bet mato
mai jo neramumas, juo tolyn, 
juo didesnis. Reikia prieš 
tų godumų ir neteisybę atsi
liepti, kad visuomenė žinotų, 
jog Š. raštas paremtas ant 
neteisybes.

Jis sako: buk seime 22 d. 
balandžio tiktai Žilinskas iš
rinko komitetų revoliucijos 
šelpimui, o mes žinom, kad 
rinko visi delegatai, kurie 
buvo su mandatais, ir kas ga
vo daugiaus balsų, tie yra 
sąnariais komiteto. Jis ru- 
goja ant komiteto, kad ne 
visus pinigus, suaukautus 
žmonių, išsiuntė kasierius so- 
cijal-demokratems. Ištikro 
reikia ištarti, kad ir teip so- 
cijal-demokratams perdaug 
du >da; pinigus 
s unčia teip, kaip paskiria 
aukautojai, o ne teip kaip 
nori p. Širvydas; keno pini
gai, tas gali juos skirti kam 
tik patinka, nesi klausęs nė Š. 
nė keno nors kito.
. Kadangi Socijal-demokra- 
tai ne vieni yra priešininkais 
caro, tai ne jiems vieniems ir 
aukos priklauso. Galop, už 
aukas duotas tai partijai, 
moka jos vadinami atstovai 
pasturgalį atkreipti aukau
tojoms,kaip kad atkreipė Su- 
sivienyjimui Liet. Am. ir T. 
M. D. p. Žagaras per , ,Kovų” 
40 Nr., puslap. 316 ir 317. 
Tos organizacijos, šelpdamos 
tų partijų, ištikro negalėjo 
niekados "mislyti užsitraukti 
tokį paniekiuimų ir išjuoki
mų.

Socijal-demokratai, beko
vodami už liuosybę, padarė 
ūkininkams tiek gero, kad 
už piaustymų paplentėse stul
pų, už išgriovimų monopolių, 
turi ūkininkai tūkstančius 
rublių užmokėti.

Ponas Širvydas nurodo, kad 
aukos, siųstos komiteto teko 
visiems tėvynės reikalams, ži
nomiems ir nežinomiems. 
Taigi reiktų manyti, kad per 
Širyydų siųstos aukos teko ir 
nežinomiems reikalams, nes 
ir jo atskaitos drumstos, be 
tam tikrų davadų.

Sirvydas duoda rodų ir ve- 
lyjimus, kad lietuviai, stoda
mi aktyviškon ginkluoton re- 
voliucijon, stengtųsi carizmų 
sudemoralizuoti, kaip padarė 
Finlandija. Gera rodą. Sto
dami be pajiegų prieš pajie-

kaeierius

• • -
.Jų ir kreipties! tiesiok, ne 

atsakymu1
Besi 

kreipiant laikraščius tik 
kelioms ypatoms kraujas! ant 
pečių visut bergždžias, ne 
joms prigulintis^darbas. Ant 
galo per laikn 
linga žinia gal 
per vėlai. •• ’

žuoli pajiegų aut tiek, kad per laikra$lu& ate 
visi be pajiegos krinta nuc. z-teis daug greičiau.
kulkos arba ant kartuvių.

Finlandija veikė vardu pa 
trijotizmo, o Sirvydas patri- 
jotizmo nepripažysta. Butų 
gerai, kad patsai Sirvydas 
ne Čia liarmus keltų, bet va
žiuotų į tėvynę, stotų gin- 
kluoton aktyviškon revoliu- 
cijon, o aukas rinkti patai
kys žmonės ir be Sirvydo. 
Tame pačiame straipsnyje p. 
Sirvydas pamini juodašim
čius. Jie, teisybė,tėvynėje, ir 
visoje Maskolijoje kenkia 
nemažai, nes patįs Juodašim
čiai liarmus terp žmonių pa
kelia, suerzina, paskui iš jų 
pasinaudoja. Kodėl p. Šir 
vydas myli kelt liarmus? Gal 
ėmė pavizdį nuo juodašim
čių? .... Atsimename, kad 
liarmus kėlė ir pirmame R. 
S. K.< negeras buvo kape
rius Dr. Šliupas, dabar ne
geras T. Dūdas, jeigu išrink
tų trečiąjį ir tas butų nege-

APGffiSffilMAI.
Reikalingas prie „Lietuvos” 

spaustuvės geras raštininkas 
gerai mokantis versti iš an
gliškos į lietuviškų ir lenkiš
kų kalbas.

Knygų perkupčiams.
„Lietuvos” išleistuvė ren

gia spaudon naujų kalendo
rių 1907 metams. Kalendo
riaus šventės bus sutaisyto©' 
pagal Suvalkų gubernijos 
būdų. Todėl knygų per- 
kupčiai, kurie reikalaus šitų 
kalendorių ant pardavimo te
gul tuojaus - parašo mums

us ir reika- 
iros patekti

t&b. Kodėl negeri? Gal to- .tiek jų reikalaus, kad męs 
dėl, kad ne šoka bu žinotume kiek jų padaryti, 
lyg Širvydo griežimo? Ar- IperkupČiai šiuos kalendorius 

_ * * * _ “ * > gaus už numažintų prekę.
„Lietuvos” Išleistuvė.

A. Olsevskio Naujas Narnas 
Ant šiaur-vakarinio kampo Halsted ir 33čios ui- 

83 pėdas platus, 135 pėdas ilgas.

gi ištikro patsai Širvydas be 
klaidų?

22 d. balandžio seime jis 
dalyvavo, buvo delegatai iš 
socijalistų kitų partijų, o 
per „Kovos” 16 Nr. garsino, 
kad socijalistai seime neda
lyvavo. Ar čia ne rnelagy- 

i stė? Dienoje pašventinimo S. 
Kazimiero lietuviškos bažny
čios Philadelphioj, ant pa
rengtų visų lietuviškų drau
gysčių prakalbų, socijalistų 
kuopa nedalyvavo, o dabar 
Širvydas nori, .kad surinktos 
aukos butų perduotos, sulyg 
jo noro, S. D. P. Ar čia vėl 
nebepainatinis reikalavimas?

Sirvydas rugoja ant Theo. 
Dudžio už 100 dol., kad ne
pasiųsta Socijal-demokra- 
tams, sulyg 17 liepos paskir
stymų. Širvydas geriaus pa
darytų, dalindamas pinigus 
sudėtus per socijalistų pra
kalbas, tada nesocijalistai nė 
pusę žodžio nesakys. Ant 
Dudžio, kaipo kasieriaus, 
sunku rugoti už $100, kadan
gi 17 liepos nutarimas dele
gatų užprotestuotas pačių 
delegatų. Išdavimai, koki 
tiktai radosi? jeigu Širvydas 
butų apmokėjęs juos kaip 
kunigas Kaulakis, 22 d. ba
landžio už salę, galėtų šne
kėt apie išdavimus; kunigas, 
užmokėjęs, nereikalauja nie
ko, o Širvydas, nepametęs, 
jieško,

Širvydui priklauso ka- 
mauda socijalistų partijos, 
jeigu visi jo klausys, bet jo 
kamandai nepriklauso neso- 
cijalistai žmones.

Širvydas, būdamas redak
torių „Kovus”, netalpina sa
vo poterius „Kovoj”, bet pri
meta kitiems laikraščiams, 
nes mano, kad per „Kovų” 
mažai žmones žinotų jo dory
bę, jo galybę, arba biaurybę. 
Jeigu Širvydo neklausysime, 
tai ir jis palieps nepaklus
niems keliaut ant Marso, 
kaip jo draugas p. Žagaras 
paliepė T. M. D. ir Sus. L.

Apskelbimas.
| Vasaros laikas k oras, tai 
yra sveikiausia dalis motų 
sulyginant su kitais perio
dais; per tai rfhęs žemiaus pa
sirašę, apart dienos adynų 
offiso, tik du ų vakarus ant 
sanvaitės, priiminėjam ser
gančius vakarais. Užstojus 
rudens velk žieminiam ne
sveikam laikui, ir tankaus 
mainymosi i nesveiko oro, tai 
teip labai sergančių skaitlius 
pasididino j r tiek daug atsi
lankant sergančių, kad pir
ui iaus gydymo laikas dabar 
pasirodė pet trumpas, už tai 
npart dieniauoffiso valandų 
kasdien nuęTO i$ ryto iki 5 
valandai,pietų, nedėiioms 
nuo 10 iš ryto iki 1 (vienai, 
pasiliko nutarta, kad ir va
karais vietoje dviejų vakarų, 
tai per sanvaitę net keturiais 
vakarais priiminėt ligonius 
ir gydyt atsišaukusius tai 
yra: Utarninke, Seredoj, 
Ketverge ir Pčtnyčioj nuo 7 
iki 8 valandai, už tai, kad 
daugybei atsišaukusių, turėt 
daugiau laiko ir suteikt rei
kalaujantiems geriau sį pa
tarnavimų ištyrimui nuodug
niai ligų ir sutaisyt tinkamus 
vaistus, sugrųžint sveikatų, 
nesigailint nė pasidarbavimo^ 
nė gerų vai stų dėl labo ser
gančių, atsišaukusiam ar asa- 
biškai arba aprašant ligų per 
gromotų.

Su pasišventimu
D. E. C. Collins, Medic. Inst.

140 W. 34th st. (terp 
Broadway ir 7th avė.)

New Ytfrk City, N. Y.

Šiame name talpinsią ,,Lietuvos” redakcija ir spaustuvė. Teipgi Lietu
viškas Drapanų Storas po vardu The Bell Clothing Co. Drapanų Štoras užims 
plotų 50x100 pėdų basemento ir pirmo floro š’autinės namo puses. ,,Lietuvos” 
spaustuvė užims 22x83 pėdas 1-mo ir 2-ro floro užpakalinės namo dalies. 
Olševskio offisas užims 30x100 pėdų kampinio offiso pirmo floro ir basemento. 
Ant 2 ir 3 floro bus pagyvenimai ant 9 didelių šeimynų, tinkami biznio offisams 
kaipo daktarams, advokatams ir tt. Kampiniame offise bus knygų štoras ir 
banka užkavojimui pinigų (Safety Deposit Vaults). Bankos boxai bus išran
da voti žmonėms ant užkavojimo pinigų ar kitokių brangenybių. Boxų randa 
f3.00 ant metų ir augščiaus.

Namas bus visiškai gatavas gruodžio mėnesyje. Kaštuos $80.000.00, o su 
žeme $100.000.00. Drapanų Štoras bus gatavas pabaigoje šio mėnesio.

Kaip tik namas bus gatavas, tai „Lietuvos” spaustuvė ir redakcija taps 
perkelta į naujų namų. Senasis „Lietuvos” namas pasiliks ant išrandavojimo 
kam kitam. ,

Kas jieško geros vietos atidarymui biznio tegul paima „Lietuvos” senąjį 
namų, nes geresnės bizniui vietos niekur kitur negali rasti kaip šitų. Čia eina 
visokis biznis gerai, todėl kad arti bažnyčios. Jeigu aš per 10 metų padariau 
Čia pinigus, kodėl tad kitas negali padaryti?

A. Olševskis „Lietuvos” Išleistojas.

lletuvzicziu, teipgi ir ■▼elimtaiicziu. 
Buvo taipgi ir paroda — apėjome kelia 
kartus aplink sale. Tade prasidėjo pra
kalbos ant sale*. Kalbėto drangai: Sim 
Kvietkauckaa, apie su si vien y j Una Ii s tu
viu Montreale; Jonas Aleksandraviasia 
apie lietuviu nesusipratimą ir draugy
stes pneszus, ir Petras Lėtokai, apie ap
leidimą tėvynės ir išsisklaidyme po visas 
szalia. Taad su muzika apseko kelias ei
les aaleje ir ant galo nuėjo žemesnen sa- 
len iizsigerti po kelis stiklus, po ko su-

Torner saleje 3417 So. Halsted Street 
tarp 84 Ir 85 gatvių. Sale bus atidaryto 
Šeria vai po pieta, prakalbos bei ap- 
vai karo žioji mi s prasidės pašiau ketvirto 
valanda.

Visus brolius lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai kviecztame atsilankyti virst- 
mlneton saleje ir ant paskirto laiko pasi
klausyti prakalbu, dainų, dekliamsciju 
ir muzikos. Grajys lio'uvisska orche
stra po vadovyste J. Macevlcziaus.

Polam bus gražus baltas ir prie geros 
muzikos visi jauni ir seni galėsime pati- ssauke pilnu balsu ura. ura! Tas dalins 
srokll ir savitais smagiai pasilinksmyti. | balius atnesz, draugystei-spto 8100 gry-

Drangystes Simano Daukanto | no pelno.
Komitetas. _ I

BvetingM Vakaras.
Ch i eigos Latviu Soc. Dem. draugy

ste, rengia subatoj, 27 d. spalio (Oct. k 
1906, Revens saleje, ant kampo Lake st. 
ir 15ta Sve, Melrose Park, (11., Svetinga 
Vakaro, su prakalbomis, dainomis, de> 
kltamsoijomts (dekliamuoa lietuvaite, 
gerai žinoma ohicagiecsiams, Antigeną 
Kabasslnskiute) teatru, - szokiais ir kito
kiais perstatymai*. Užtai užpra’zome 
savo gent-tauezius Lietuvius ir Lietu
vaites ant musu svetingo vakaro atsilan
kyti, o busite visi užganėdinti. Svetin
gas Vakaras prasidės 8 vai. vakare ir 
trauksis iki 4 vai ryto. Imkite Madison 
karus, kurte davei (issimanl kelis blo
kus) iki vietai. Inženga 25c ypatai. Už- 
praszo

J. Draugu.
Pirmas Metinis Balius.

Pajieszkau Vincento Kaulio, Kauno 
gub., Raseinių pav., V i toga los kaimo 
Pirmiaus gyveno Coal Centre, Pk. 
Jis pato ar kas kitas teiksis duoti tinę 
adresu:

Peter Maulis
4403 S. Wood st. Chicago, 111.

Pajieszkau savo brolio IzidoriausFran- 
skaus, sunaus Elijeusz), Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Viduklės parapijos. 
Gyveno So. Chicagoje. «Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Antanas Pronckus
Box 292 Indiana Harbor, Ind.

Pajiesakau savo trijų draugu Augu
sto Pliiaicaio, Juozapo Tamoazaiezio ir 
Jono KHmalczlo. Visi Kauno gub.,

Komitetu.

Širvydas giriasi, kad jis 
geriausiai viekų išmėginęs, 
taigi Įgikia mat visoki reika- 
laipavesti tiktai Sirvydo ka
rna ndai, o tas ves ir nuves 
gal prie Marso ?

Delegatas seimo 22 d. ba
landžio nuo P. Armino drau
gystės

Antanas Juška.

Redakcijos atsakymai.
Daniunūi. Mums rodosi, 

kad norinti atkakti ant susi
rinkimo daug greičiau ir

Lietuviška* Drapanų 
Štoras

TheBellClothing
Atsidarys pabaigoje šio 

mėnesio. Iki atidarymui ak
cijas dar galima gauti pirkti 
po $10.00. >>iPo®-atidarymui 
akcijos burfv brangesnės, tai 
yra po $15.įį’. ^odėl kurie 
mislijate prie lietuviško $ to
ro prigulėtieji ^pasiskubin
kite akcija fe nusipirkti kol 
yra dar gauimmoe po $10.00. 
Akcijas galflĮb užrašyti pas 
štoro direktorių ‘Kazimierą 
Blnžinską, j kurį turi savo 
valandas ,,lėtutės” redakci
joje ketvergais jiuo 6 iki 9 
vakarais ir nedalioms nuo 9 
iki 12 rytais. J *

Baltas.
Seltzer City, Pa. Oitlsen’s Kliubas 

laikys savo pirma bailu 1 d. lapkriczto, 
1906, P. Slmąnavlesiaus saleje. Prasidės 
10 vai. ryto. Inženga dykai. Grajyi 
lietuvinka musika. Prairome visus 
lietuvius ir lietuvaites ant jo atsilanky
ti.

Komitetas.
lUdelis Balius.

8o. Chlcago, III. Draugyste 8tv. įsi- 
doriem turės pirma dideli bailu, neda
lioj, 18 d. spalio, 1006, TempUn saleje, 
ant kampo 88 gatves Ir Commercial avė. 
Prasidės 5 vai. vakare. Inženga porai 
25c. Už prairo m* visus aplinkinius lie
tuvius kuoskai tlioglausiai ant jo atsi
lankyti.

Dr-te Siv. Izidoriaus.

susirinkimo gali dažinoti nuo 
vietinių lietuvių; norinti ant 
susirinkimo atkakti, be abe
jonės, turi ten kokį nors pa* 
žystamų. Geriausiai prie to*

Draugysčių Reikalai

Artinasi Linksma Valanda.
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinks

minimo Kliubas, parengė penkiolikto 
balių, nedelioj, November 4, 1906, Pa
laikio saleje, 800 8. Ashland avė. erti 
18tos ui. Muzike kaip ir visados bus 
pirmos kliasos ir pradės griežti nuo pen
kių po plet. Inženga1 tikto! 25c ypatal. 
Visi yra uipraaromi.

Kepurinis Balius.
Chioago. Dr-ste Szv. Mikolo Ark. tu

rės savo tremia metini kepurini bailu 
nedalioj, 4 d. lapkrlosio, 1904 m, Atlas 
saleje, 82—84 Emma si Prasidės 8 vai. 
po platu. Inženga vyrui su motore 25c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvioczla atsilankyti.

Komitetas.

C hieago Dr-ste D. L. K. Zygmanto, . R«MiDfu pav., Jurbarko parap., Kaže- 
rengia pirmutini mėliui balių, nedelioj, įki0 Jle kiU|
28 d. spalio (OokX<1906, Gojum bis sale-} ui kais duoti tinę adresą:

Joseph N aus ledas
*. , Cambndgeport. Mass

Pajieszkaa savo draugu, Leono ir 
Franciszkau Koncziu, Kauno gub , Tei
gsiu ;av. ir parap , Sukinitųra- sodžiaus 
Pirma gyveno Newark, N. J. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu: 

Ciprijonas Trumpu! s
1417 Pacific avė. Tacoma, Wash.

Pajieszkau savo draugu, Vincento Žla- 
b o, Antano Bicziaus, Stepono Damos ir 
drauges Onos J sulytes. Visi Kauno 
gub., Sziauliu iav., Žagarės parapijos. 
Jie pgtys ar tas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Joseph Žlabis * 
P.O. Bos 4006 Johannesburg, Transva&i 

Eo Africa.

Pajieszkau savo brolio Pijuszio Kalė
dos. Pirmiau! gpveno Scranton, Pa. 
Jis pats ar kas kitos teiksis duoti žim^ 
adresu:

Antanas Kalėda.
Neuff House Grand l/toge, Mich.

Pajieszkau savo draugo, Vinco Lista- 
perko Suvalkų gub.. Senapiles pav, 
Antiną vos gmlno, Griesziu kaimo. An
tri metai kaip Amerikoje. Pirma gyve
no Brooklyne, N, Y. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Andrius Kalvaitis 
1330 Penn avė. Pitteburg, Pa.

Pajienkau savo paeitos Onos Kilike- 
viezienes, kuri mane apleido 3 d. rugsė
jo, 1906 paimdama su savim dvi mergai- 
ti; viena 7 metu, tamsiu plauku, antra 
5 metu, geltonu plauku. Margaicziu 
vardai: vylesnes — Adele, mažesnes — 
France. Kas apie ja dažinos tegul duo
da man žinia, už ka atlygysiu.

Kas. Kiiikeviczia 
P O. Box 482 CoUinav.lle. 111.

je, ant kampo 48tos ir So. Paulina gat- j
viu. Prasidės 5 vai. po pistu. Minėta BBurieighiū
draugyste kvtecsia visut lietuvius ir lie
tuvaites ant salo baliaus atsilankyti ir 
su mumis drauge pasilinksminti, nes 
muzikantai yra pakviesti net iss Afri
kos, pas kuriuos bankrutas Stensland 
buvo nuvažiavęs.

Komitetas.

Pa 
lie-

Chlcago, III. Draugyste Simano Dau
kanto, parengia 18to metini apvaikaa- 
cslojima stminoalal L. I. SIMANO 
DAUKANTO gimijnc dienos, ne
dalioj, 28 d. spalio, 1906 m. Freihelt

Montreale, Kanadoje, atalbuvo 20 d. 
spalio. 1906, pulkui baliui draugystes 
Sav. Kazimiero Balius prasidėjo nao 7 
vai. vakare h trauke i iki B vai. ryto. 
Susirinko pusėtinas būrelis lietuviu ir

PaJieBzkolimai.
Pajieszksu savo czvogerio Juozo Lup- 

naiczlo, Kauno gub., Raseinių pav, 
Erivilko valtcziaua. Neria kaimo. Apie 
6 metai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti linia adresu:

Hirosimai Macijevekis
Box 175 G r and Works, III.

Pajissskau savo tikro brolio Jono Bla- 
ievlczlaus, Kauno gub., Btlauliu pav., 
Pasiustu vos para p.. Duinagiu sodžiaus. 
Iszvaiiavo isz Philadelphijos ant fermų. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ti
nta adresu:

Viktorija Bleievicziute 
820 Whartou st. Philadelpbla,

Psjleszkau apsivedlmui merginos
t u vai les, be skirtumo tikėjimo, nuo 20 
iki 80 metu senumo. Megstanosios lai
sve ir skaityme, ne fanatikes. Esu 28 
metu senumo, karsztas sooijalittas, dar
bininku draugas. Praszau auiszaukti 
per laitzka arba ypetlszkai adresu;

P. V. Z. Malnieris 
92 Sheldon st. Hartford, Conn.

1 Pajlestkau tavo draugu Antano Kor- 
tlnskio, ir Juozapo Daržsgio, abu Kauno 
gub., pirmutinis Sziauliu pavieto, Triša
kiu miestelio, antras Vegero dvaro, Pa
pilės parapijos, Kauno pavieto. 
Jis patys ar kas kitas teiksis duoti tinta 
adresu:

Konstantinas Tcmkeviezia
P. O. Box 686 Coateaville, Pa.

Pajissskau Amelijos Pragelišneš, po 
antru vyru Guzausklenė. Turiu labai 
svarbu reikalu. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti tinta adresu:

B. J. Armoeaš
Box 52 Lack, Pa. No. 8 Ali. County

Pajissskau merginos apsivedlmui, nuo 
17 iki 80 metu senumo, turinealos 81000 
kralcsio, asz turiu begoto vaikina verta 
88000. 2) Pajissskau merginos nuo 17 
iki 28 osetu, dailaus, skaistaus veido, 
mylimu akiu, geltonais plaukais. 5 iki G 
pėdu didumo; sau lygtos. Adresas.

J. O. Agent i
Kenosha, WiaP. o. Box800

„LIETUVOS ŪKININKAS“ 
Lietuvio Demokratu Partijos Ltlkrasz- 
lis skiriamas Lietuvos darbo įmonėms, 
įmina du kartus per savaite isz Vii 
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos tintos isz visos 
Lietuvos Ir kita krasztu sv eto. Lietuvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50

Kam yra miela prigimta snalis tovyne- 
Lietuva, tai užsirassykit minėtąjį įsik
rauti. o žinosii kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo S centai Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 S.Haiated st., Citlcago, IH-
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Anaual ttatsaest «f the

BANKERS SURETY COMPANY
oi Cleveland in the State of Ohlo, on the 31$t 

day of December, 1905, mada to the In
surance Superintendent of the Stato 

of Illinois, pursuant to law.

Capital.
Atnount of Capital Stook pald op in cash__

...........  ...; • (5KOCO.OO

>180.80? 90

ll8.7tl.1S

4.488.86
S 1.793.47

Income.
Premiums received derins the year 159 426 71 
Interest ar d aividonds .... 24.407.88
Profili fr» m salo or maturity of ledger

iu:ti over bc< k value ...» 1 073.98
asaount received Irom all othor souroea 2.90038

4 • Totai tncome

Eipenditures. 
Lossos pald duriąjt the year 
lovestigation and adjustuant of 

olaima ....
Commiaslon or brokerage *....
Salarl- a. feea an l all otherrharget
< f cfltoeta, cleiki, ageutt.und employeo 40.774 98 
Rents paM doring the jrar .... 4.139.96
All other tarės, lioenaes and inauraeco 
dt partinėm fees ...į-
Ame ant of ai) other rxpondlturea

Tctil expeaditures

Ledger Asaets.
Murtgage loaus on toal asta'e .... 
Loana on oollateral soeurity .... 
Bock value of bondsand atocki 
Cash on hand and in bank .... 
Bllla recelvab'.e ....
Other ledger asseta ....

Tetai Ledger A sieti ....
Non-Ledger Assets.

Interest accrued _ ••*• 5 216.97
Other non-ledger asseta .... lOCCOOO
Grosi Pretn a in course of colieotion 44 279 12

Grosą Asaeta 8*79 7Ž7.72
Deduct Amata not Admlttėd- 

Depreciation from bock value of re ai j 
e» ate. tpnda and atocka ..., 13 818.81

Grcse Premium* In course of colieotion 
wntten prior to Oot. 1,1905 ....

Other unadmitted asaeta ....

8 069.17 
90.431 16

438 63

75.462 00 
26 875.00 

436 917.81 
76 049 M 
4.202 18 
1 485.16

8820 231.63

13.562 30
1.425.16

Totai
Totai Admitted Asseta

Liabilitiea.
Net araount of unpald loases 
Tol ai uoArned premlums 
CcmmBsion and brokerage 
Ali other 1 labi Ilties

828 Md 27
8630.991.45

41.410 33
79 288 84
7 015 04

125.60

8127 837 81

825l374.13

8 1.328 08

Totai liabtlitles
Misce 1 lan eous.

Totai Premiums reoeired durlftg the 
, year in Illinois ....
Totai losees incurred durto? the 

year in Illinois . ....
Geo. H. Olnuted, Vict-pretidenl.
P. ff. Hartt V, Secretary,

Snbscribed and sworn to bef.re tne thli 13th 
day of Jacuiry, 1909.

C. C. Lowt. Sotary Public.

----------------------------------------------------------—
< Aukos reikalams revollucfjinio 

judėjimo MaskolįjoJ.
AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON 

ATĖJUSIOS.
Isz Lošt Creek, Pa. Jonas Urbonas 

•1.00.
Isz Renton, Wash. Frana* Leonas, AJ 

' Kalvaitis, D Milus, M. Kalauckas, P. 
* Maležka po 11.00. K. Butkus, F. Stanke- 

vicze, J. Burdulis, J. Pav.lukaitis, P. 
Kiety* po 50c; J. Mockus, P. Rutelionis, 
B.^ilko, J. Vitarla, S. Akelis po 25c. 
Viso 19.75.

Surinkta nuo paszalinlu: V. Vaicziu- 
nas 12.00; M. Kalvaitis, V. Cz'žauckas, 
Dan Hbogen po SI.00; N. Blazberg, J. 
Lieponis po 50c; P. Szileika 25c. Viso 
labo 115.00.

Praneszame savo skaitytojams, kad 
czjonaitinis Maskolijos konsulius peni* 
kraustė in kita vieta, 
offisas 56 Fifth avė., 
coln Perk Boulevard. 
nors reikalus su Juom 
po nauju adresu.

„Lietuvos” Iszleistuve.

Pirma buvo Jo 
o dabar 51 Lin- 
Turinti kokius 
kreipk! t es pas j

Isz priežasties nesveikatos srsipduoda 
pigiai du nauji mediniai namai sn lo
tais už 19000. Del artesnio dasižinokite 
adresu:

St. Radževicze
4631 So. Paulina st. Chicsgo. UI.

Isz priežastie* ligos parsiduoda pigia
groserne ir bnezerne, senei apgyventoje 
vietoje ir turinti daug geru koatumeriu. 
Atsisiauklte

728 Ganai st. Cbicago, III.

Parduodu labai pigiai dideli a groserne 
■u pienu skyriam, senei apgyventoje 
vietoje ir su daug koetumeriu. Biznis 
gerai iszdirbtas. Norėdami areziau da
gi žinot i kreipkite* adresu: 151 W. Ga
nai po r t avė. Cbicago, III.

Ant pardavimo sankrova valgomu 
daiktu geroje vietoje, per septynis me
tus bizni* iszdirbtas terp lenku, lie
tuviu, slovaku ir chorvatu; 84 koatume- 
riai, kuriem* reikia *uvežioti. Parduo- 
ku d*lto, kad turiu kita bizni; visas biz
nis už 11700. Ataiszsukti adresu:

Fel. Nowacki
464 Pln* st Kenosha, Wis.

Ant pardavimo lietuvtazka bueserne 
ir groserne. Geroj, lietnyiu apgyvento] 
vietoj. A U iššaukti pas

J. Pakalntazkis
M29 Anburn are. Ohicago, III.

Ant pardavimo dvieju augKtu su 
skiepu namas. Keturi gyvenimai 33 
X160 pėdu. Randa 140. 37th etreet 
arti Halsted. Preke tiktai 1385a At- 
aiszauktl pa*

Cha* Detrich 
5054 8. Halsted st. Ohieago, I1L

Pigiai gera* lotas.
Gera* lotas ant Auburn av., vertas 

•1000 parsiduoda už 1700. Ant szito* 
ulyczios moka už lotus po 11000 ir po 
daugiau. Namai ežia pastatyti niekada 
nestovi tuszti. Randos atnesza nuo 10 
iki 15 procento. Pirk salia lota, pasta
tyk narna Ir Imk pinigus už randas, kaip 
už auksa. Dasižinok „Lietuvos” redaki 
sijoj.

(J-XI)

/ Parduodu Birai.
Didele, graži, szvarioj apylinkėj be

kerota. Biznis gerai einasi; vieta Gras
iai apgyventa lietuviais ir lenkais. Par
duodu dėlto, kad privatisski reikalai 
privertė. Didžiausia ir daugiausiai isz- 

‘ varanti duonos keptuve: per nedelia Isz 
įaaudojaSO baczkn miltu. Atsiszaukit 
:ln trumpa laika adresu; 
f ‘ J. Gorsky

1830 8o. Front st. Philsdelphia, Pa.

.» c

Nepaprastas Pigumas Rudeninių ir Žieminių Tavorų
i<

, » S ii,

KLEIN BROS.
Lietuviški pardavėjai Jums patarnaus: Jonas Šilingis No. 14, ’P.^Dstaawski 

No. iox; J. Bajčrinas No. 78; Stefa Katauskaitč No. 15 ir keleHas Įji|ų.

Nauja Rudeninio Dresin Audimai ir Szilkai.
;|Ū|inlal parėdai yra musų spocijaMItame. Dovanas

Vyriszki Geriausi siotai ir Overkocziai.
Geriausi ką galima gauti, lygios Ir maišytos materijos, pamušta 

su geriausiu importuotu serge pamušalo, tinkančiai pasiūti 
goriausiai išsilavinusių kriaučių, visi rankų darbo.

I Overkočiai sukirpti ir pasiūti 
pagal nau jausią šių metų madą^

"JyFa; • Į4 *r importuotos aerzės, vaicuno
1 kitokių garsingų materijų, 

p ’ su geriausio ^Šilkinio aksomo 7r
kalnierium, tinkantis puikiau- 

JcA siems dėvėtojam^, prekės nuo

$18.00 iki $35 00.

Ovarkočiai. geriausi overkočiai, 
parinktimiausių Vicumo ir mo
lynų ar Juodų kerše y materijų, 
geriausiai tinkami, kirpti ir 
siusi goriausių amerikoniškų 
kriaučių, męs parduodame po 

$15.00.

Siutai, dirbti iš čionai! inių ir 
importuotiį materijų, visi ran
kų darbo, lygus gerinusiems 
kostumierlkšų kriaučių pasiū
tiems, lygios ar maišytos mate
rijoj lygus 122.00 siutams vi
soje Chicagoje

$15-00.Copyrfsht 1906, by Tha
Houm of Kuppanhelmae

Moteriški Gatavi Drabužiai ir Skrybėlė.
Šitas 18.00 Sijonas tiktai 15.00. 

''Dirbtas iš visų vienų vilnų 
Broadcloth, naujoje Panai iš- ' 
žiūroje, pilni kvoldai ant pečių, 
spalvos: mėlynos, rudos, pilkos 
ir juodos, reguliariška prekė 
•8.00. laike šito išpardavimo 
tiktai

$5.00.
112.00 Moteriškas Ploščius 17.98.
Padirbtasis grynų vilnų Melton 
audimo, gražiai apsiuvinėtas, 
su pyne ant pečiui pusiau pa
muštas, 4a colių Ilgio, regulia
riška prekė 112.00, per šitą 
išpardavima po

$7.98.
116.00 Moteriškas Ploščius 110.75
Padirbtas iš geriausių impor
tuotų grynų viln Kersey, vis
kas pamulta. pečiai, nugara ir 
pryšakis. apsiuvinėti diržu, 
gražiai išsiuvinėta n pi kak lė su 
velvetine ir ahsomino pyne, 

-prekė 116.00, dabar po
. $10 75.

Apsiuvinėta 

Skrybėlė 

$2.49.
Labai graži styliška velveti
nė skrybėlė, apsiuvinėta su 
kvietkomis, plunksnomis ir 
šilkiniais kaspiniais, regu
liariška prekė 14.00, musų 
specijališka prekė laike šito 
išpardavimo

Vienas iš didžiausių depar- 
tamentinių štorų Chicagoj. 
Kiekvieną kostumerį kuo- 
geriaustai užganėdiname. ?

Ant pardavimo pigiai Gandy Batoras 
tr kitokiu daiktu, prie pat lietuvlszko* 
bažnyczios ant North Side. Biznta isa- 
dirbtas ir vieta gera; randa pigi. Atsi- 
szaukti ant szio adreso:

J. Wi*hnewski
321 W a bausi a are. cor Paulina st.

Cbicago, III.

Reikalauja 50 merginu prie sijonu ir 
ploczcziu darbo (Skirt ant Gloak). Dar
bas aut viso meto. Mokestis nuo san- 
vaieziu arba nuo ztukiu.

Independent Skirt Factory 
333 W. Congrezs st. Chlcago, III.

Reikalauja meblin apmuszinetoju Ir 
sofų dirbėju (Upholsters and Couch 
makers), teipgi reikalauja jaunu vaiki
nu norineziu mokinti* amata mebllu-sp- 
musziir.o. Isz pradžios vaikinams mo
kestis 15.00 ant sanvaites. 9 vai. darbą 

Hafner Furniture Co.
2620*I)earbon st. Chicsgo, Iii

Reikalaujame 500 darbininku in Mi- 
chigano miszkus, mokestis nuo 128 iki 
135 ant menesio Ir pragyvenimas, pas
kolinsime ant keliones isz Chlcagos; 1000 
vyru ir amatininku in Kalifornijos val
stija, dideles mokestys, kelione įsa Chi- 
cagos 133; 3000 darbininku prie geležin
kelio darbu Washingtono valstijoje mo
kestis nuo 13.35 iki 13.00 ant dienos, ke
lione isz Chicsgo* 113; teipgi reikalau
jame moterų ir merginu prie visokiu 
užsiėmimu šaltame mieste. Lletuvisz- 
kas agentas; ateik tuojau* arba raszyk, 
(■dedamas ui 3e pacsttne stempa atsa
kymui. Adresas:

J. Luoas, 
666 Milwaukee avė., Cbicago, UI.

E. DEUTSCH
pardavėjas

Naujausios ruszies apautuvu.
2960 Archer av. Chlcago.

Musu vaistine žyme gvarantuoja už 
gryna, gera tavora, už gera darba ir nau
jausius bei gaažiausius s tylius. čįKlta 
teipgi patikrina4r didelis skaitlius mu
su pirkėju. Vieeaa užsisakymas tas mu
su dirbtuves parodys Tamistal, kad mes 
tikrai ieztesiame ka prižadam* apie ge
rus czeverykus. Me* duodame Fish
Tredlug stempa*.

Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iŠ kur ir koki laivai i Aplenkia j 

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

kelione kaštuos.

Juodas Pasu do Soli Šilkas, y ardas pločio, sunkus audimas, 
garu ant abiejų pusių, labai gralioeJ^^A g 
išžiuros, paprastai parduodama po 11.50 MT ■ ■ Vi 
dabar tik................................................  I ■ I
LondoaMs Plikas Audimas, lygaus ir Šiurkštaus išžiuros, 
taipgi 40 colių, visų vilnų sarges, Panama ir Melrose, 
visokių aiškumų, daug labai reikalaujamų
rudų ir vyno spalvų, paprasta prekė 75c. W A 

"dabar po........................................... .

Armure Suitlng, visokiose madoje esančiose spalvose, geri 
rudeniui, užbaigos virže. Panama, Bengalia, ■■ 
Prunella, India Dryžuoti, 44 colių ■pfoČio, t 
reguliariška preke 11.00, dabar po.į Uu

Broadcloth, 54 colių pločio, extra geras audimas, visokio
se naujose rudeninėse spalvose, 
44 colių pločio gražaus dryžuoto Pru- ■ Bf

' nelis, paprasta prekė 11.38, dabar po

Fornicziai, Karpatai, Ferankos ir Lt
už pinigus arba ant lengvų išmokssčių, didžiausiame išsirinkime.

■ šitas yra geriausias pirmos khssos pečius, su 6 skylėmis 
No. 8 ir vieta arbatai šildyti. Bitas pečius yra geriau
sias ir atsakančiausias tiems, kurie reikalauja, kad pe
čius butų kuogeriausias ir atsakytų visokiems reikalavi
mams; gražiai išmargintas nikeliniais:.padailinimais; 
pečiuje galima geriausiai kepti Ir vjrtl, o ypač reikia 
mažai kuro, kas Šiandieniniame A
gyvenime svarbiausia. I W

Parduodamo po........... ................|

Už pinigus arba ant lengvų išmokančių.

“Star America” yra geriausias pečius namų šildymui,
kūrenti galima kietas ir minkštu anglis, su nikeliniais 
rinkiais ir papėdėmis, gražiai išmargintas puodas, teipgi 

", išmarginimai ant viso viršaus, pelenų puodas raukšlėta*,
Šitas pečius yra didelio saizo ir pap- A ■■ m 
rastai parduodamas po 18.00 ir 10.60, 41^ 
mes parduodame po.................................................■ t

Už pinigus ar ant lengvų išmokeščių.

Žieminiai Marškiniai.
Moteriški apatiniai aprėdalai.

Pilna skrynė 60 tuzinų moteriškų uyptiškų apatinių 
marškinių ir kelinių, eeru ir smetoninių M 
spalvų geriausias audimas. gjs

**  ..................................... J........ ,l£“v
Dvi skrynios minkštų moteriškų apatinių marškinių ir 
kelinių, teipgi kamzelkų, didelė sankrova'< 
grynų vilnonių kamzelkų ir kelinių, prekėj M A

Geriausi grynų vilnų australiški fffnteril^l apatiniai 
marškiniai ir kelinės, lengvi gelsvi tani 1- sm 
ki, paprasta prekė po 11.50. jEM

Per šitą išpardavimą..........................)i,...^ualu

Vyrų apatiniai aprMaK n .
112 tuzinų gettau'ių vyriškų apatlaių aprėdalų; gelsvos, 
pilkos ir kupranu garnių plaukų spalvty, M /fe
geriausi apatiniai aprėdaiai, marškinei UZ I 1 » 
ir kelinės, prekė 11.48, dabar po.... 1
1 skrynė, 40 tuzinų vyriškų sunkių fpatinių aprėdalų, 
fdnbeHavos krutinės ir vtrteLalipk [veavdr, </felWui. • 
noniai, eztra gerai padirbti, per šita iŠpir Mfe > O 
davimą po... ........................ ............ g

Čeverykai.
Važinštojų čeverykai.

Važinėtojų aliejiniai, besiuliniai čeverykai dvigubinių 
padų Ir užkulniai vienos skaros,- kiekviena pora gvaran- 
tuolu nepermerkiama ir nešiosis lyg /AaM 
geležiniai visokių didumų, p-iprasta UZ I I 
prekė 12.C0, dabar po.........................................|

Moteriški tongola skutos čeverykai dvigubinių padų ir 
užkulniai iš vienos skuros, visokių- Af 
didumų, paprasta preke S2.00. UTI

Dabar tik..................................................W IbO V

KLEIN 9RQ<;I l BlOCH Oi- ifCKFS 
1 Halsted & ZOL” S r *

Musų štoras yra atdaras 
vakarais: Panedėlio, Sere- 
dos ir Subatos. Atėję reika
laukite lietuvio* pardavėjo.

LAIVO VARDAS Kompsnl|ot vardas

AB ABIC........................
AMERICA....................
BLUECHER....................... ?
BARBARO83A.,..................
BREMEN...,..,..................
BRE8LAU..;........................
BALTIC..................................
CELTIO.................... . ...........
CYMRIO.i.............. .?..........
CARMANU............................
CARONIA..............................
CAMPANIA........ .................
DOMINION...........1.............
OANOPIO................................
CANADA.............. .................
CAS8EL..................................
CEHEMNIT8........................
EMPRESSOF IRELAND.. 
EMPRE^S OF BRITAIN... 
ETRURIA . .......... .................
FRIE8LAND..........................
FINLAND............ .................
FR1EDRICH d. GRO8SE.. 
HAVERFORD.................... .
HALLE....................................
IVERNIA................................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAISERWIL. d GROSSE. 
KAISER VVILHELM II.... 
KROONLAND......................
KAISER. AUG. VICTORIA 
KEN8INGTON.....................
LAKE CHAMPLAIN..........
LAKE ERIE...........
LUCANIA............*...............
MAIN.......................................
MAJESTIC............... .........
MERION................................
MANITOU..............................
NECKAR................................
NEW YORK ........................
NORDLAND..........................
OTTAWA...............................
OCEANIC................................
PHILADELPHIA................
PENN8YLVANIA..............
PATRICIA........ . .................
RHE1N....................................
SAXONIA......................   ..
SEMLAND ............................
SAINT LOUI8......................
SOUTH W ARK......................
8RAF VALDERSEE..........
TEUTONIC............................
UMBRIA............................
VADERLAND. ..................
WESTERLAND..............
CEELAND............................

White Star 
Hamburg American

North German Lloyd
» / »• »

White Star ”
’’/ ’’

Cunard ’

Dominion 
White Star 
Dominion
North German Lloyd

Canadian Pacific R.

Cunard
American
Red Star ‘
North German Lloyd 
American -
North German Lloyd 
Cunard
North German Lloyd

Red Star
Hamburg American 
Canadian Pacific

91 ••

Cunard
North German Lloyd 
White Star 
American
Red Star
North German Lloyd 
American

Dominion
White Star
American
Hamburg American

North German Lloyd 
Cunard 
Red Star 
American 
Dominion
Hamburg American 
White Star 
C u t irti 
Red Star 
American 
Red Star

Vataada 
išplaukimo

Boston Mass. 
New York

New York

Boston Mass.
»» »»

Montreal Que. 
B j*ton Mas». » 
Montreal, Que. 
Baltimore Md. 
New York 
Montreal, Que.
Ne w” York 
Phiiadelphia Pa. 
New York

Phiiadelphia Pa. 
Baltimore, Md. 
Boston Mass.
New York

Montreal Que.

New York

New York 
Ph’ladelphia Pa.

Baltimore Md. 
sNew York . 
Phiiadelphia Pa. 
Montreal Que. 
New York

Baltimore Md.
Boston Mass.
New York

Montreal Que. 
New York

Phiiadelphia Pa. 
New York
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Spalinio 25 
Lapkričio 21 
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.. 17

». 17
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Spalio 27
Lapkričio 17 

„ 10
„ 28

Gruodžio g
Lapkričio 2

Gruodžio 15
Spalio 37 

27
Lapkričio 22 

.. 24
7

Spalio 30
27

Lapkričio 6 
.. 20

„ 20
Lapkričio 8 

17
Spalio 29 
Lapkričio 10 
Spalio 27 
Lapkričio 24 

31 
10 

,, 23
.. 21

Lapkričio 17 
Gruodžio 1 
Spalio 20 
Lapkričio 7 

„ 3
„ 17

Gruodžio 1 
Spalio 31 
Lapkričio 13 

.. 1< 
24

Lapkričio 3 
3 

.. 14
Lapkričio 3 
Gruodžio 5 

.. 3
.» 7

4.30 vak.
10 ryto
8 ryto

10 ., -
9.30 ryto
6 f>
9 ..

10 „ 
8

12 diena 
7vakaro

10.30 ryto 
2 vakaro

2 „
10 ryto

3 diena
8 ryto 
2 diena

10 „
12 diena 
10 ryto 
10 „
7 vakaro
8 ryto

12 „ 
10 „
9 ryto
9 ryto 
0 .. 
švitant 
7 „
7 „

12 diena 
10 ryto 
10 
10 „ 
10 „

2 vakaro
9.30 ryto 
10 „
7
9 ryto 
0 „ 
5 „ 
5 „
2 vakaro 
7 ryto
3 vakaro 
9 vakaro 
7

6.30 ryto 
10 ryto
7 „ 

7 30„ 
10 „ 
8.30,,

£= Šlfkhrtė ka»tooj*
nuo Porto į

i 3
it Tiižg Eydtku- 

nus

9 36.65 36.70
10 37.80 37.95
10 37.80 37.95
10 3S.15 38.20
11 38.15 38.20
13 36 65 36.70
7 41.80 41.95
,1 41.80 41.95

9 37.80 37.95
7 41.80 41.95
7 41.80 41.95
7 43.80 43.95

10 36.65 36.70
8 37.to 37.95
8 36.65 36.70

14 36.65 33.70
10 38.15 38.20
6 37.90 37.95
6 37.90 37.95
8 41.80 41.95
8 36.65 36.70
8 39.80 39.95

10 38.15 38.30
9 36.65 36.70

14 36.65 36.70
9 36.30 36.45
7 44.15 44.20
7 44.15 44.20
7 44.15 44.20
8 39.80 39.95

10 37.80 37.95
8 36.65 36.70 |
9 36.65 36.70
9 36.65 36.70
9 43.80 43.95

13 38.15 38.20
7 43.80 43.95
9 36 65 36.70
8 32.80 39 95

14 36.65 36.70
7 43.80 43.95
9 36.65 36.70

10 36.65 36.70
7 43 80 43.95 1
7 43.80 4395

14 37.80 37.95
14 37.80 37.95
14 36.65 36.70

9 36.30 36.45
7 39.80 39.95
8 43.80 43.95

10 36.65 36.70
10 37.80 37.95
8 43.80 43 95
8 41.80 41.95
8 39.80 39.95
9 36 65 36.70
8 39.80 39.95

Virš parodytos prekčs yra oi vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio. Žemi*n paro. 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką................................. 116.00
»» ,, Bostoną..... ....................... .'...#16.00

,, Philadelphią. ..............................#15.50
»» ,, Baltimorę... ..............................115.00

,, Montreal.... ...............................#15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 

Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei

na 3 vai. po pietų.
, Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? 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 garui šifkortę pigiau kaip pas muą, tai męs 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.

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

A. OLSZEWSKĮ
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.

„DILGELES“
Vieninteli* lietuviu kalboje sstyrpe Ir 

Juoku laikrašti*. Iszoina menesiais, 
gražiais paveikslėliai* papuossta*. Pir
mame Nr. tilpo sziokie straipsneliai: 
L Nuo iszleistuve*, 3. Kas tai yra plk- 
czierius? 3. Lietuvos dirvonuose, 4. 
Raaztu kratinys, 6. Kunigai seseris 
„iukuria”, 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, et*, sic. — Preke „Dil
geliu”, metams — 81.00; pusmeczlui — 
50c. Isaleistuve labai kvteozla „Dilge
les” užsiraszyU metams, o redakcija jo
kiu budu neprižada, kad skaitytoju ne- 
dilgy*. Adritas labai aisskns: -Dilgeles 
1418 So. 3nd st. Phiiadelphia, Pa. t

Donatas A. Lahunskas
810 Milwaukee Avė. Room 208 

(ant lenkiszko banko)
Offlso valandos: nno 8 ryto iki 5 vakar* 

ir nuo 7 iki 9 vakare.
Sziuoml pranešiu guoAojamiem* viengen 
ežiam* isz Rusijos, kad asz atidariau no
tariška offisa vedimui ir išėmimui viso
kiu legališku dokumentu,k. t:paliudijimu 
paveldėjimu, iszdavimo paliudyjimu isz- 
važlavimul in kraju, permainymo pasz- 
portu, atjieszkojimo tavu palikimo ir 
vedimo visokiu bylu teismuose (šūduo
se).

Teipgi priimu visokiu* darbu* plėni
ms, plienu padirbimo ir vlsako ineinan- 
czio in ryba* architektūros ir budsvoji- 
mo. Turiu vilti, kad sanžiniszku ir tei
singu savo darbą atrasiu užsitikejima ir 
parėmimu guodojamu viengeneziu.

Ataianaakima*.
Užleidžiu lietuvfsska ,,Notu Iszkala", 

knygele, isz kurio* pats per save grel- 
cziausial tr geriausiai gali iszmokti gra 
jyU ir giedoti teisingiausiai isz uotu. 
Asz mokinausi per 14 metu ir turiu pa- 
liudyjimus nuo garsiausiu muzikos mo
kytoju. Toje knygelėj* talpinusi viso
kios notos, svietissko* Ir gregorianskos. 
grajiosnesios ant visokiu instrumentu. 
Ka* nusipirks ta knygele iszmoks isz jo* 
tiek, klek, iszmoketu 1100 00 ui lekci
ja* mokytojui. Knygele lietuvisskoje 
kalboje su pamokinimą!*, preke 13.00. 
Koa prisiun* laike 10 dienu 11.50 ta* bus 
laimingas, nes gaus ( knygele nž 11.5a 
Užtai pasiskubinkite i» nelaukit* pakol 
kiti issplrks arba bu* dviguba preke. 
Pinigus siunsti pas įsileistoje adresuo
dami. ' i

Jurgi* BarooM
IBI 16ch st. Š. 8. Pittsburg, Pa. 

iį ■ ! >
Skaitykite atidžiai.

PranMzu,kad issmdau vaisu nuo susi- 
szlapinimo lovoje. .Iszgydsu kiekviena 
atotssaukusi. Vaistb prekė 1160. Asz 
prižadu kiekviena įasgydytf in 3 dieni. 
Adresuokite: t

J. M. Laukaitis 
301 W.,Oenterst. BP Ghdnandoab, Pa.

ADRESAI
CENTRALIŠKŪ VIRŠININKU 
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentas = «*. W. Birštonas

205 W. Oak St., Shenandoah, Pa.
Vlce-Prozid. «= J. Tareita,

r 22 Star lt, Ansonla, Conn.
Sokretaria = M. J. Damijonaitis,

3120 S*. Halsted lt, Cbicago, Ml. 
Kaslerius J. S kritu takas,

26 Broad St, New Briteln, Conn.
KASOS GLOBĖJAI:

A. Ramanauskas, 10 Henderson SL, 
Soffiorvlll* Sta. Boston, Mas*.

A. J. Povilaika, 824 Bank SL, 
IVaterbuiy. Conn-

*/---- . ra I-**------------—
28 W. Broadway So. Boston, Mas*.

Dr. Chas. Z. Urnfch,
Lietuvis.

Akiu ligų Speeialiscas-Optika*.
Pasekmingai gydo aktu ligas, atgrie

bia nuo apakimą atitaiso žvairas aki*, 
prirenka akinti.a silpnoms akims, pia- 
szallna galvos skaudedejimus. Kasdien 
ir BedeliosD* nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro 
arba raszyk 43—<5 La Šalie st. Chicsgo.

:;lfNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitikl mums Ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Rupture, Akių Ilga, 
Galvos ligą, slinkimą plaukųjr Pliki
me, Pučkus, Saulės įdegimą Dervi
nes, Niežus ir lytiškąjį bruaą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik lOo, Mą» turimeapiepu
čą milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA Ok, 
QQA BLYJvO Dl vtaMMFMy, g ^0*1*

■■■■..............Ui i III .................. .
Naujo* Fortepijonu Natos.

LietnviuHynnnsdx Žodžiai Ir molio- 
dija V. Kudirkos. įFortepijonui prirno 
ss* A. Kscrsnoyskių Rygoj«, 1908.. 30c 

tane —e------• ell ., ujriniini* nuBKiSB ant? BuFtoot

•B4
■i ■■■■■■—....... iš į rti. ».„■ u

Gramatika
angliškos kalbos

8u Ištarimu kiekvieno angliško žo
džio lietuviškai kaipo tai; beast (byst), 
žvėris;' etght (eit) aštuopl; eye (ai) akia 
ir tt. 174 puslapių, su prl*iuntimull.2S

Nssjas Budas Msisseklntat* gretisi HetariUsĮ 
rašyti,

be pagolbos mokintojau*. 24 puslapiai,
su prisiudtlmu.,,t..........lOc

Pinigus reik siųsti „Money Orderiu** 
ant šio adreso: d

P. Mikolainl*,
Box 18, Btau D. NevvYork.

NAL’JI TAUTISZKI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la. 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas.

2, Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Keistutis.

8, Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Algirdas.

4, Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Gediminas.

Paveikslų miera 22x28 colių.
Prekė 35c kožnas.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui- 
®ą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OLSZEWŠKI, -

824 88rd &L, Cbicago, UI.

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, PhiladoiphljoJ, Baltimorej, 
Boston* ir Brocktone. •

Setai agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

S. Froomea, 73 Grand st.
Ą. Diržulaitis, 155 Metropolitan avė. 

Phiiadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, U)28 So. 3-nd 8t., - 

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

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

F. Bakutia, 521 Oolutabia aro.
Brockton, Mase.

Jonas Pocius, 14 Intervalleat.
Pas nituos agentus gausit* „Lietuva^ 

ui 5c. kas subata.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK, N. Y.

A. Leraieirskis, 144 R.Houston St.

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gandrelis. 287 3-rd Street

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

A. Stanelia 66 West SL

BROOKLTN, N. Y.
Stan. Rlnkeiriczius, 73 Grand st. -.

8HEN ANDOAH, PA. ’ 
Andrius Macais, 181 S. Mainsk

WATERBURY, CONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemaotauokas, 89 W. Porter Sa

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 21 Pleasant 8t„

BALTIMORE. MD.
L Gavrlta. 1018 M. Wa*hi*gtonst 
Jonas želvi*, 711 W. Lombard st

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

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuara S.R 
L M. Maskelinnas.3137 5-th Avė.

ELIZABETH, N. J. 
*Wm. Boczkus, 211 First st.

ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

KENSINGTON, ILL
Mikola* Valeckas, 2461 Kensington avė.

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

MINERSViLLE, PA 
J uoza* Ramanauskai,

8PRINGFIELD, ILL
J. Klembauakaa, 7 Millrow

WTLKESBARRE PA
A. P. Aleck, 71 N. Hancock at

WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem at.

GILBEBTON, PA.
J. Ambrazevicziua, Box 4

PITTSBURG, PA.
Fort. J. Bagoczius, 1914 Ann St

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitū, 524 Esat Su

MOUNT CARMEL, PA
Jonas Bani* Boz 541

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kasakevtosia
Joeeph Petrikis,
8. J. Kasputis
Feltk. J. Galutinas
Stanislovas Valaskas.

Pinigų Prekė.
Iki 500 rublių, rublis po.......................
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis jo........52
Virš 1600 rublių, rublis po...’............ .5i|

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
80c ant pačto kaštų.

' Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvos* redakeiją.adrasuodsmit 

A. OLSZEVVSK1
924 83rd Street Chicago, Iii

. z:
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GYVENK VIENOJE IB ISZRANDAVOK ANTRA. * 
Ui 42.700 iki 43.500 gali-plrkti Ttena tos

50 Nauju Dviem Auksztah Namu.
Arti Western Electric Co., Sears Ropbuck Oo.,-National Melieable Castings 
Oo., Winalow Broliu ornamentaliszku geležiniu darbą ir amerikiniu 
•piralhsku dudu tozdirbiuiu.

20.000 Darbininku Žmonių. $300 inmokestles*
Liekinys po 432.00 kas menesto, imant palūki drauge. Raudos 430.00 

' ant menesio; 5ar 6 kambariais trioba su sukastu ir 7 pėdu ponamiu su ias- 
lietato pamatais. Georgijoe puszies apdabai; maudykla, aziltaa ir szaltaa 
vanduo. Visokį pagerinimai intatoyti ir apmokėti.

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
■ ■ Granto Žemlszkosios Bendrijos PodalyJ neuž-

I fbYEkl ilgio pakils savo vertoje. (Dovydas B. Lyman, 
MiViMl globėjas. Willard T. Block, iždininkas).

Mes parduodame juos dabar po $43OIir daugiau už Lota $50.09 
inmoketi, likusieji* $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidur! miesto.
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
11O Dearborn Street.

Vietinis Ofisas: 12ta uL to 48ta are. Atdaras kasdien ir nekeltoms.
Jas. E. Hildreth, užvaizdo, savinybes skyrius. Lietuviazkaa Pardavėja* 

Jrava visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname būdavo]imui.

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.

S
 Neteik, kol tavo visas ergsaism** bu* apimtas ligos. kai tavo 

. nervu orgaaizmu bus suardytas, prislėgta* Ir ta pastosi Iztekkal 
ir protiszkal sunykusiu, aetinkaaoziu prie darbo, mokslo ar drsu- 
gijisiu pareigu ir privalumu gyvenimo. Nežinomas, aaUnkaatte, 
ar bite koki* gydymas gali tik ažkenkti. Arssiausi atsitikimai, ku
rtuos asz gyiriau, buvo tie, kg buvo gydyti neataatoancslai pirma 
manęs, kiti buvo apluosziati aat viso Ju gyvenimo dėl netikusiu 
ehirurglssku taisymu. Ass gydau atgriebdamas ir ntiatkydama*. 
A ss neskelbiu piaustymo ir naikinimo, kad atriekti greita tesgydy- 
ma. Koksas sergantis vyras prikišat o nuo savus, kad būti Užgydyta 
gersi ir prlderaacriai. A*s tergydau aat visados.

UŽNUODIJUS KRAUJO su SOd.sau be gyvsidabrio ar potaszo. 
i HYDROCELE su 24 valandom* be operavisM.8Z(,APYKUNE§ KLIAUTYS su lOdieau be piaustymoar skausmo.

ECZE3IA, spuogai, ’dedervinta, niežai ir visokios odos Ilgo* iszgydomo* greitai ir vi- 
siszkai. %»• -_>■

NUŽUDYMAS VYRYBES atitaisoma * u 14 dienu.
INKSTU, PUSLES-JR PROfiVATINEELIGOS. Mos Isrgydomo visokia iritaeija, taa-

badai

| Ofrtao ▼*sl*rudo«> Nuotri 
[iventdleniai*. Parati-k, jei negal

LIETUVIU GYDYTOJAS

A.LGraiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halsted st., kerte 32os gat., Chlcago, III.

Tel. 7300 Yard*.
,__ , Ltetuvtei, B«*idaoklt* save *pg*udlD*ti visokiem* prof**ori*m* Ir (zundaktertam* pa*
karino* tik puma* *akl*zat«. o tveikato* ir teiaiaeo* rodo* negaunate. Jei *«r*i kokia liga- «lk 
>•* D». Ą. L. Gralesuna, JI* d no* tau mitinga rodą O YICAJ, ir pasak!* ar galima tezgvdyti ir 
kaip ilgai gydymą* traukti*. 7

Dr. A. L. Utalezuna* n**nvadiio)o dar Jokio ligonio ir tez pirmo pamatymo paiako, ar 
ligoni* yra tesrydoCa*. ar so; kuri apauma Užgydyti, Užgydo greitai ir ui maža užmokesti, 
taredama* metine alga *no llgonbticzio ir nerelksteudam** tavo nirilaikymul llgoaio ktemniu* 
tuntlntl.

Gydo visokia* ilga* be skiriamo: VyrUzkaa, moterUzka* ir valku liga*.
. NeteztekUngn* gydo ir reikalo! parėjo* operacija padaro DYKAI ano 8 iki • vai. 

ryto katdien.
Valandos priėmimo ligoniu kasdien ir nedaliom*: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; ano U iki t vai. 

po pietų ir ano 6 iki 10 vai. vakare,

Dcsrtint^ MORRIS FORST & CO. SlyvinėLiliu. SECOKO AVĖ. A SMITHFIELD STREET V1I1C.

— P1TTSBURG, PA.
{K Me* esame pagarsėjo po visas Sav. Valstijas, kad porduoda- 

ms geresns degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines 
■21 krautuve Amerikoj.

Mm apmokame visas siuntimo leszas (kasztos) in rytas iki 
X. New Yorko Ir in vakarus iki Chicagos ant pirkiniu vi maut 45.00. 

A. n ji Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuonimti, idant tuomi 
pirkėja* paraiunsdinimo leszas galėta apmokėti.

Crderluojant siunsklte pinigus registruotame laiszke ar per 
jEr-TsHB Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Sero o d 
Įsf ' Avė. & Smlthflehl St., Pittabur<, Pa.

Parsisiunsdinkite musu^rtvaliszkajf prekių suraszs. Kalba- 
■HHMH mo visose kalbose.

Morris Forst čc Co.
Virvinei COR. SECOND AVĖ. A SMITHFIELD STREET 1 .
Vjiias! PITT8BURG, pa. . forkoiy!

N
auji ta vorai 
AUJOS PREKES 
arijas katallogaa!

Praneiu Tautiečiams kad reikalanjant gerų daiktų, k. L 
LaikrgRIlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų Ir 

kitokię visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtan

L I E TfffVA

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUMCZIAMAS DYKAI

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaos
GT 7 -u— v...............pao...................

« Al. •

***~ *PM*M^*'

**

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

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

Ar tu esi nerviškas it nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety j, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantfc, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs 
stantis, nespakainas ir užtrzinantis?

j Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučlcus, piemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
USkus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiŠkas dalis, nusistojimą Šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar. 
Užakimą Varpos? .'

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

Vyrams Tiktai!
Kaip bud Chicagoj tai atailankyk tn

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chlcago, III.

Inejima* Dyktasi.
Patemyk itebuklug Oateologijca

„ „ Fiziologijos
» rr ? Kaurolog,JOS
„• „ f Pathologijoa

Mokykla pradžia 4 noguzkoa rase* nuo
I i _ ■ y ■ • 
t Mllžtotoakamaf Ir

Ofisas atidarytas hažnę dtarną mm 10 ryto Iki 4 p* Ir vti

mo, stoka*

Žinodama*, kaip aaaku IMgydyti lite)* žalyje.

Chicago Medical Clinicj .
344 S. State Street, arti Harrison ui, CHICAGO, ILLl V i

1

lopszio iki grabui.
‘ ‘ t ksittu m si

inrnakcsin. 
mtuvlaiko*

ith State St. arti Harrison
CHICA(K), fLL.^

f f*

:it

T gali mane apskalbti per litą 1*1 k ra* U.
Ralyk Mądten. kadangi lite rinte gal nratrtkar-

patarimu* dykai ir tu aerelkalaaji man aią»tiMe 
kol ncpasvelksi. Adresas:

C. Beata**, P. H. R*i 654, CMcag* IIL

F. P. Bradchulis
4TT0RNEY t COUHSELOK (t U*

i tikral staugia*, 
’ka* Ir d.sgsl kl!

Prol. J. M. Brands*
No* York ABrooklyn, U. 8 A

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
ežio* arba ant NSrd ui. prieszai azv. Jnr 
gio bažnyčia. Lotai dideli, turi dvi 
alios, gražioje, ramioje, lietuyiu apgy
ventoje vietoje, prieazai hetuvtozka b*ž 
nyozla.
Lotu prekes nuo $900 ir augss- 

esian.
Szie totai ui metu bts verti 41200. Yra 

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

Lotu agentai:
A. Otozevrsku, 914 83rd lt.
Fslix J.Wengterski, 3187 8. Morgan st. ‘ 
J. M. Tananovicsia, 3244 8. Morgan si

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgus

8233 S-Halsted s t., Chicago, III.
Gydo visokias liga* moterų, vaiku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpančias, 
užsisenejusiss ir paslaptingas vyra ligas, 
baro operacijas pasekmingai.

CHICAGO, ILL.

■ Lieluvya advokatas, baigęs mokslu 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokia* provaa, eiviliikaa ir krimina
li ikas, visuos* teismuose (suduos*).

JEIGU SLENKA
> PLAUKAI

ir ilgi plaukai padabina 
žmog* tt yra didi tauriu

sutvirtina užakoIs. in-

iisanaikin* pleiskana* ir 
'visokius nocirriumui 
grivote. Žilu* plauku* 
»u«ražina in naturaliss- 
ka parra. Tukctaacztai 
amoniu apsisaugojo nuo 
praplikimo vartodami

1 JAate Hair Inviguratoe.
Kam vaUrsarztot tn Tie- 

kdailtate. retai*, autrin- 
Į'/intais plaukai* ar pra- 
Įpykusią galva kad rali 
Amą ufetaugintl dailiu*

i _te^J3bStelial1S

K 00. Dideli* gyduo 
Ha katalogas d ■. k . ■.

Jsbn's Sapply lliuist U St*. H.*C*ic*ro

Į' kitOk"1 Vi$Ol‘i‘i dai‘dq' Pirma ne9u eisi,e P” s*et«fntautj. užeikite pas
t man«: iJ k‘t1 miestM Parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri-

,iqsiu sav0 krau,uvė$ NAUJ* KATALIOGA lietuviiko kalbo dovanai, 
katrame yra įimtai visokiu daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

t I* kitą miestę, apstefiavimn atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per
Ezpressą arba pačią. 5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

S M. J. DAMIJONAITIS, •
3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

-;į ■ ■ , ‘ -

KOZM1N8KI & YONDORF,
T3 DearborssL

Mes skolijam* PINIGUS ant turtany- 
blu ir jei tu rengiesi turtonybe pirkti 
mes su džiaugsmu pri gelbėsi M e, pasko
lindami tau dali pi r kinid pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos isaifgos. • Agentai 
apmokami doeniaL

Lletuata IMktsras

MarijaDowiatt
Kauno guli i—Jo*. SMaulia 

7«8 W. ISthteit. . —
Telefonu C***l ------ “

Telefonuot galima 
gripu Chicngon ir ] 
plrmten* ant **no

Atšalia pavieto.
A čhicajro. 111. 
telefoną* C*nsl TOM.

Drukuojamos Naščiuos Pl<tal!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bro

kuojama Masslna.
; ' "'t

Masaina Odeli Ty pewriter No. 4, 
kurios Ikssiolei preke bavo 410.00, dabar 
ja galite pirkti ui........  .......... $0.95

Mat mes nupirkome saitu maszinu 
Į000 iss vienos subankrutyjustos firmos 
pigiai, todėl galime Ir parduoti jas p 
e ai. Maulnoe yra naujutėlės, tik ka 

s fabriko paimtos.
Km reikalaujat* geros drukuojamo* 

maasinoa, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iszparduosima tai jau 
kitu taip pigiai negauaite.

Kita* reik* pirkti tos fabriko, kur jo* 
kasstuoja po 410.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite ja* po 46.95 pa*:
A. OLSZEV8KI,

9J4 88rd St. Cklcago, UL

Ant 17 Akmeni
Cb tS^. Laikrodėlis
_ ■ Pate* tuo ta* reguiia-
■ užsuka-

ma* ir nuit.lomsi, vv 
rlizka, ar
i»k 

lukizlsi.
< r x r. 1 * 1 nzkvleikuota*
‘k rsi x-r.i a.,s rot

, *ur vartojama* 
geletinkeho tarnu, 
ta.oo geriausiai la.ka 
laikantis: gvarantuo 
ta* •>."» metu.
8*y laikrodėly paritin

sime C. O. D. int kiekvieno adreeo, su paveli ji
mu teiegaamlauoti. Jutau bu* tek* kaip raaac- 
me. užrieiokak ezprr*ui $S.7S ir atvežimo 
kantu* ir paimk laikrodėly. Jei ne, nemokote 
ne vieno oebto. Atmink, kad už toki pat teikro- 
d.ly kitur mokėsi |38 00. Prie laikrodėlio dar

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

|bal isatroaakea, o 
*s ji gehm* Btsi- 
’edvti, nes jis turi 
juiku ir ssalta ba- 
’arskaala, gardžia

arielka, Cigaru* net

Excelsior Watch Co.
VOO Central Bank Bldf, Cbicago.

OFFISAS—Kampai 81-moa ir 
South Halated Oatuiu ::::::

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIR&ZUI APTIEKG8

Traukia dantis n jokio 
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS,

nori. Darba cvarantuoja.

m nuvanos, o i**mgerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Taa 
ilgiau su tamtota kalbėti negaliu. Lik 
velka* turto skubinus. Pne to jis turi 
puikia sale dėl ve**liu ir mitaa<uir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocsiu 
susikalbėti augliukai. Ateikite pas m a- 
ne, o asz jum patarnnuaiu už dyka viro 
kluoee reikaluose to proroee.
tos kitu miestu galit* gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Aubum ar., , Chicmco. m

Įvažiavo

-A*

VAISIAI SVEIKATOS.
Kaip sumanus Ūkininkas pntaiKO ger$ sėklą paset i tinkančia žemę, *•- kūne 

gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — tlip lygiai 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 d i džiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik k sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas Vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokio* 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 sa pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata. >

Per tat, 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- 
žvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriant dinamas Dr. E. C. C0LL1 Mk- 
DICAL 1NSTI TTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In* 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat, kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka* 

vonių, pagal prašymą išgyditu, koletą patalpiname, Štai je pats kalba;
Miela* Daktaria Profesoriau I

J aa kaip Profesaoriui iinoma.Stad labai sir
gau aat karato triaariu. trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diediu kratinei bjauraus si, t-ttiia- 
tiaao. akeudeiimo. ir avateimo galvos, kaip ir

Daugalingas Profescriaa Instituto I

Kaip Jum* žinoma nuo pirmiau* aprėžyto*

) Nors pa* daugeli daktaru gydžiausi ir visokia 
i liek irsta pr iger iaa bet vi* man darėsi arijau*.

taip kad taa buvau tisu nnriojas viltie* ilgy- 
I dioM.'Skaitant les apgartiuima po aotgaMa. 
t ..šaltirii* Svaikato*" ir atradau kad Ja* H»y- 
. dyte hsoką* lig**, pratilto mano akte'ir vilti*
► kad dar galiu būt sveiku ir iigvditn. O kaip tik 
s par i atiką aprėžiau savo'lig* ir kankinimas,

tad itekarstas carą* |m atsiontetą ir suvarto- 
) jau tuo* vaistu* pasijutau dideli pasigerinim* 
. ant sveikatos bet kad dar ne saviaai buvau 
' pilnu sveika* kaip pareikalavus atsiuntėt. 
). dąr vaistu, tai tnoa paskutiniu* suvartoja*, pa- 
, sitikau sveika* kaip niekad nesir*e« Ir dabar

asn persitikrenąs kad likausi pamatiikai ilgy- 
I dyta* ir lig* neatsiaaujis. Siaučia (irdinglause 
s pa le kovam* už sugrąžinimą sveikatos, i lake- 
L danas Jums ko didtiaasios laimėsi ir kad gel-
> beiametmus broliu* nuo kankiniu Ugo*.

rin sloga, skaudėliau po krutinę, rirdie* lig* 
su abeinu nutilpoynetima kankino, galvos s va- 
ig imas, negalėjimas kvapo a t* ant. vaikriojan* 
tldieglei po visą kūną dusinant ir skaus
mingu nereguliarisku mėnesiniu ir tekijama*.

mo. mano ligą vi* eto blogiu, ir viltis ižgyjimo 
nustojau. Bet kaip parariau Jum* apie liga ir 
atsiustus vairiu* ėmiau vaitot. i* kart paeitu* 
tau aavb* kaip ir revoliucija, bet totais* varta* 
(ant j a aria u* lengviau ir geriau ir k.i p savai*

UI toki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekąvoju. nes pirma buvau n* gyva *e n u tn i ros, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bu* palai
minta mr>tinaU kurio* vaisiaus, išaugo toks 
gelbeto a* neiamingn. su tikru talėntu dakta
rystes. Mario dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, tinote kur rast 
tikra pagelta. ■

Antanas Kavaliauskas,
stos So. Halated Street. Chicago. UI.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: užirfto,skaudejimo• 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, blogios atminties, nervišku
mo, abslno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgy- 
dit negalėjo*

kenteiioKJ. lytiike dalia skaudėjimo Ir an*il- 
pneiimo Otankusitapinimaai kaspsu pelitais 
reie. blogia eaptra ir sekto* nnbegimo. abelno 
nusilpnėjimo, aerviskamo. *4 rudejima po visą 
kaną ir lakias* tonuose ir viduriuose, kaip ir 
svairrma an skaudejima galvos, niima ausitq 
ir didelio nusiminimo, misi i jau kad ii mote 
Heisra. kaip lame bavaa pirmiau* rate* Nors 
pas daatrii daktaru gydžiausi ir bovau pas : 
save vadinančiais ilEoropoa profesoriai* tad 
ir persitikrinau, kad nėra profeso: iiais. bet ne 
daktarai* o tik tandaktat tai. daug visokiu ligų 
itiriislino o ne vienos Mrydtt negali. O kaip 
perskariau Ja* par ažyta V ado v i* in Sveikata 
tai patinau savo jau n iries kladia* ir liga tu pri
erašu*. Jam* aprėžiau ir prisiųsta* vaistus 
nors dar nesu vartojau visu*, kurion* man pri- 
taiket. bet pasilikau sveika* kaip naujai atsi
gimė*. už ką negpim surast taip gratiu žodžiu 

teu kariais lūs auUtam tikt am mokslui in už. 
gerus vaistas, galėti* atidekavot. Bet kur tik 
taleriu ja* vardu angžtistu. kad viri žinotu

ripniek* negali pagelbėt tai Justtgydite,

134 Leigbton St. Fitchbarg. Mas*.

M. Makravickene,
43 stb Street Pa**a*c, N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu visam kunęt 
plaučiu ir-inkstu ligą per du me
tus sirgus, WarŠuwoje ir niekur * 
Europoj daktarai negale] išgydit. | 
Collinso Institutas in 4 sanvai- * 
tęs, pilnai pamatiškai išgydė. ’ -

JSI So. Yordan Street AUentown. Pa.

M»btaS^J?^*itrata ris^taVk 0 *<nttod t—vaikn—. taioetrotik laiko n* pinigu dovanai, jei re

a*to*«v* <v* t ranmatiemA aw unA ui
•kainmu po vi*< kunv geltlige*, irtiiko nusilpneįimo (nemeile*), sekios nnl iM*ilpoe)imo. Irtttau ytau.«usikrečiamu ligų UimpeadbffVoaio skirta** ir t 
S ‘•“t“’ Maptalmoeiir*

kaip VYRU taip Ir MOTERŲ skaesimiagas nereguliarHka* monetine*, bet netarei 
?,VZ?Vt0**tih M*?1 ay Įmonių vaigintaa atsiranda po ižtyuam, k*ip .pisimai! 

anty** avetnai agaakeam.

-VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DAUS AMERIKOS per 
vyfkoi kalboj savo jausmu*, geriause gali tikreikit Daktarui.

C

savan, nerviškumo, pcispaolo*. Nuomario, sbelno 
ita.taipat ir p?r jaantetas klaida* bei savžagyries

Mtureiima vaisiau*, visokia* slaptas litas ir 
a. kaip ir balau kenkimą segime baltųjų tekeji- 
>d* vaistus, lai užtikrinta sveikam ir ižgydimas’

Kaip raitu taip Žodžiu tik prigimtoj lietu

yra labai naudinga teeitai ir aergantism

Kodėl sirgt ir būt varginamas ligoms, kad lengvai gali būt išgydlUs atslUukimt pas :

Dr. E. C* COLLINS Medical Institute, c 140 W. 34th St., New York. N. Y.
Katant paminėkit kad ii mus UrikraščiO*
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