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Revoliucija Maskolijoj.
Artinasi jau Maskčlijoj 

laikas rinkimo atstovų nau
jos durnos. Laikraščiai pa
duoda, jog šiuom kartu ir so- 
cijalistai nutarė dalyvauti 
rinkimuose. Iš tikro kovoje 
su randu, jo pergalėjimui, o 
jeigu tas butų šiuom kartu ir 
negalima, tai bent jo apsilp- 
ninimui, rodosi, negalima 
niekinti nė jokio ginklo ypač 
dabar, kada dalį gyventojų 
paalsino ilgai besitraukianti 
kova ir netvarka. Vienu gi 
iš svarbių, jeigu ne svarbiau
siu, ginklu, po kanuolių ir 
karabinų, yra rinkimai. Juo 
daugiau ateinančioj durnoj 
bus darbininkų atstovų ir ap
skritai rando priešų, juo ma
žiau į ją pateks rando šali
ninkų garbinančių kvailus, 
reakcijonieriškus padavady- 
jimus Stolypino ir jo drau
gu

Renkant atstovus išvaiky
tos dūmos socijaiistai rinki
muose išsyk nedalyvavo ir 
tas kasžin, ar nebuvo jų klai
da. Renkant vėliau atsto
vus iš Kaukazo, ten rinko 
jau ir socijaiistai.: ir į durną 
iš ten pateko ir jų atstovai. 
Teisybė, išvaikytos durnos 
užgyrimų randas nepriėmė, 
visus svarbesnius sumany
mus atmetė, ant galo išvaikė 

i ir pačią durną. Taigi išrodo, 
lyg kad tos durnos darbai 
butų nevaisingi. Iš tikro, 
vienok, ne teip yra. Kiek
vienas svarbesnis daiktas iš-

[ duoda vaisius jeigu ir ne 
l tuojaus, tai vėliau. Juk ir 

vaikymas maskolių mokyto
jų, daužymas monopolių, vi 

k šas revoliucijinis judėjimas 
dar vaisių neišdavė, tai ne 
vienas gali sakyti, kad visa 
revoliucija yra nereikalinga, 
nevaisinga, nes išvyti moky
tojai sugryžo atgal, sugryžo 
revoliucijonierių išvaikyti ir 

' valsčių viršininkai, nugin
kluoti žemsargiai; už sudau
žytus monopolius valsčiai tu- 

i rėjo daugiau užmokėti negu 
į tie monopoliai buvo verti.

Ištikro revoliucijonierių dar- 
- bus nevaisingais, nenaudin

gais ir vadina jų priešai, ka
dangi jos vaisių teipjau ne
matyt, kaip ir vaisių buvusios 
durnos darbų. Prisižiūrėjus 
vienok tiems darbams giliau, 
jau dabar vaisius galima pa- 
tėmyti.

Revoliucijonierių bruzdėji
mai, nors ir neišduoda tuo
jaus laukiamų vaisių, jeigu 
ir nepriveda prie galutinio 
mierio, kadangi prie to ne
galima išsyk, urnai prilipti, 
bet jie nenuoda ramumo 
randui, sunaudoja jo pajie- 

__gas ir tuom jį silpnina, kad 
paskui apsilpusį lengviau 
būt galima įveikti.

Išvaikymas dūmos, nors ji 
ir nieko matomo nenuveikė, 
nors visas jos užgirtas tiesas 

.atmetė randas, nors joje ir 
ipebuvo tiek darbininkų at-. 
stovų, kiek galėjo, kadangi 
rinkimuose išsyk nedalyvavo 

‘socijaiistai, nors ten vis per
svėrė ueužkenčiami socijali- 
stų demokratai — galų-gale 
parodė net dar tikintiems 

įraudui visą jo nelabumą ir 
'netikumą. :Argi tas nesu- 
drutino pačių revoliucijonie- 

‘rių eilių? Ar tas neišėjo 
‘ ant naudos revoliucijai?

Nors demokratai, tikroj to

cijonieriai, bet ir jie neprita
ria reakcijonieriškam randui 
ir jie reikalauja daugiau 
laisvės, o prie jos jau ir tikri 
revoliucijonieriai lengviau 
gali savo darbą varyti, len
gviau terp žmonių supratimą 
naujų idėjų platinti. Tasgi, 
jeigu ne tuojaus, tai vėliau 
turi galutinus vaisius, kokių 
visi laukiame, išduoti.

Teip, matyt, mano ir Sto- 
lypin, kadangi jis, įsiraižęs,’ 
stengiasi į ateinančią durną 
įleisti kuomažiausiai nevien 
darbininkų atstovų, taigi so- 
cijalistų, bet ir demokratų, 
nori kad ateinančioj durnoj 
butų vien konservatyvai vi
same pritarianti randui ir 
kuotamsiausi, nuvargę kai
miečiai, neįstengianti supra
sti, kas yra tikra priežasčia 
visų, juos kankinančių var
gų, už juos labiau kaltinanti 
Dievą negu tikrą kaltininką, 
taigi caro valdžią. Todėl, 
rodosi, socijaiistai galėtų 
benb rinkimuose susitaikyti, 
kur galima su demokratais, 
jeigu ne kam kitam, tai bent 
kad neįleisti į ateinančią du
rną konservatyvų su jų juo
dašimčių rujoms. Konser
vai y viškos, pritariančios sau 
durnos randas nevaikytų, ji 
eudrntytų randą, o jis susi- 
drutinęs, galėtų kad ir reak
cijos įnagiais bent ant kokio 
laiko nuraminti pailsusius 
žmonis, suteiktų randui nau
ją ginklą prieš didesnės lai
svės reikalaujančius. Tas 
jau neišeitų ant naudos nė 
revoliucijonieriams, nė ki
toms progresyviškesnėms 
partijoms, nė visos Maskoii- 
jos ir Lietuvos žmonėms.

Kaip daugelis Stolypino 
ir jo tarnų padavadyjimų ro
do, jis nužudė galvą ir pats 
nežino ko griebtiesi, padava- 
dyjimai jo viens kitam prieš
tarauja. Rengdamas kari
škus teismus, kuriuose kvai
li, menkiausios vertės ofi- 
cierpalaikiai, daugume suma- 
skolėj^ vokiški išgamos, siun
čia ant kartuvių daugybę ne 
vien revoliucijonierių, bet ir 
visai nekaltų žmonių, kartais 
dėl asabiškų priežasčių nepa
tinkančių kokiam oficierpa- 
laikiui, Stolypin tikėjosi nu- 
gazdinti visus laisvesnių pa
žiūrų viešpatystės gyventojus 
teip, kad jie nė lupų nedry- 
stų atidaryti. Pasirodė vie
nok, kad tas ginklas nenu- 
gązdina žmonių, juos tik la
biau suerzina ir tuom pačiu 
daugelį stumia į revoliucijo
nierių eiles. Todėl dabar 
Stolypin vėl išleido cirkulia
rą, prisakydamas nubaudi
mui atiduoti kariškiems šū
dams vien ypatas sugriebtas 
prie pasikėsinimų ant gyva
sties kokio caro tarno. Bet 
ir tą padavadyjimą, kaip vi
sus kitus, išreiškė teip kvai
lai, kad viskas pasiliks po se
novei; sprendimą kąatidnoti 
kariškiems sudams, o ką civi
liškiems, Stolypin paveda 
laikiniams jeneral-guberna- 
toriams, terp kurių didesnė 
dalis yra kraugerių pereinan
čių žiaurumu savo laike pa
garsėjusį Muravjevą-Koriką. 
Suprantamą, kad Varšavos 
Skalon, arba Odesos Kaul- 
bars, kaip siuntė,, su kariškų 
sudų pagelba- ne vien revo- 
liucijonierius, bet ir arabi
škai jiems kokiu neprilan- 
kiu išsitarimu nusidėjusius, 
paabejojusius apie jų protą, 
ant kartuvių, teip siųs ir to
liau. Tokiems Kaulbarsams

ir Skalonams ir jiems pana
šiems pripažino mat didesnę 
valdžią negu pats turi cen- 
trališkaa randas. Taigi pa
skutinis Stolypino padava- 
dyjimas apie kariškų sudų 
veikimą rodo arba jo menką 
protą, arba yra vien veidmai
niavimu suklaidinimui men
kai protaujančių žmonių. 
Gal Stolypin, neva didesniu 
liberališkumu nori žmonėms 
pasigirti prieš rinkimus, kad 
įgauti žmonių užsitikėjimą! 
Juk jeigu dabar jeneral-gu
bernatoriai siųs ant kartuvių 
su kariškų teismų pagelba 
visus Stolypinui nepritarian
čius, tai Stolypin sakys, kad 
tai ne jo kaltė, tik jeneral- 
gubernatorių. Teip dąrė ir 
Wittė: jis garsino caro mani
festus duodančius žmonėms 
laisvę, o gubernatoriai, kaip 
antai Kurio v Minske, karei
viams liepė šaudyti į pulkus 
besidžiaugiančių dėl to mani
festo žmonių ir dar už tokį 
darbą randas Kuriovą pagy
rė. Ką darė Wittė, tą dabar 
daro Stolypin. Gaila tik, 
kad žmonių supratimas nepa
silieka ant to paties laipsnio 
ir juo toliau, juo sunkiau 
juos veidmainiavimais su
kta id y ti.

Wittė, važinėdamas neva 
dėl silpnos sveikatos užrube- 
žiuose, bandė pas bankieribš* 
jieškoti caro randui naujos 
paskolos, bet meldimai šiuom 
kartu jau, rodosi, pasiliks be 
pasekmių. Pirmiausiai atsi
sakė skolinti pinigus įtelę- 
mingiausias, turtingiausias 
ant svieto bankas brolių 
Rotschildų, be jų pritarimo 
neskolina pinigų nė kiti ban
kai. O tuom tarpu caro iž
das dabar jau turi didelį ne
priteklių, kurio uždengimui 
nėra pinigų, o jų algoms šni
pų, policijos ir kareivių rei
kia vis daugiau ir daugiau. 
Be šnipų ir kareivių caro so
stas tuojaus sugriūtų, o drau
ge su caru reiktų nešdintiesi 
ir visiems teip daug blogo pa
dariusiems žmonėms jo tar
nams, visokiems Stolypi- 
narns, Kaulbarsams, visiems 
caro giminės kunigaikščiam*

Nors randas ir* gaudo re- 
voliucijonierius, užtinka jų 
bombų ir ginklų krautuves, 
bet išgaudyti negali. Bom
bos kaip buvo darbe, teip 
darbuojasi. Pereitą sanvaitę 
net keliose vietose į nieke
snius caro tarnus buvo me
stos bombos. 12 d. spalių 
ant Tvero gatvės Maskvoj 
jaunas vyriškis metė bombą į 
policijos viršininką jenerolą 
Reinbotą, bet bomba jo nouž- 
gavo. Reinbot, kaip žmonės 
sako, taikiu šuviu užmušė 
metusį bombą.

-Ir kariumenė, juo toliau, 
juo darosi neištikimesne. 
Kareiviai, neužganėdinti, 
tveria sanjungas, organizuo
jasi, kas vėliau gali svarbius 
vaisius išduoti. Apie karei
vių pasipriešinimus randas 
slepia, bet žmonės išgirsta 
bent apie kareivius kariškų 
sudų nubaustus arba apie su
areštuotus. Net Vilniuje 
suareštavo 150 prigulinčių 
prie sanjungos • kareivių. 
Tokių, be abejonės, yra ir 
daugiau ir tai ne vien Vil
niuje. . Nereikia užmiršti, 
kad1 į Lietuvą ar Lenkiją 
siunčia ištikimiausius karei
vius, daugiausiai tikrus ma
skolius; kituose regimentuo- 
se, kur nemaskolių kareivių

dar blogiau. Matyt pagedo 
Maskolijoj ir s vargiausi o j ca
ro sosto paramos organizaci
joj — kariumenėji

Besipriešinimasj lenkų vai
kų mokslui tikėjimo voki
škoj kalboj mokyklose Po- 
znaniaus, Šlezijps ir Vakari
nių Prūsų provincijose trau
kiasi toliau. Sįtrąikuoja da
bar išviso 5000Q mokintinių. 
Ir čia, kaip Maskolijoj, ran
das nežino . kokių įnagių 
griebtiesi prieš besipriešinan
čius vaikus. Randas tikėjo
si, kad susipykę! su Prancūzi
ja, popiežius padės Prūsų 
valdžioms greičiai suvokie
tinti lenkus, bet* matyt, ap
siriko. Popiežius atsisakė 
paliepti Poznapišus vysku
pui ir kunigam* kalbinti len
kus nesipriešinti valdžių pa- 
davadyjimams Hr mokytieji 
tikėjimo vokiškai. Randas 
nežino ką daryti. Apšvieti
mo ministeris nenorintiems 
mokytiesi tikėjimo vokiškai 
pailgino priverstiną lankymą 
mokyklų ant vienų metų. 
Bet ką jis darys; jįigu ir tas 
neprivers vaikų vokiškai mo
kiu tiesi! Nors Pfusų tiesų 
kodeksas apima visokius gy
venimo atsitikinžuų, bet, tur
but, jame nėra , bausmių už 
atsisakymą mokytieji tikėji
mo* svetimoj kalboj! Tuom 
tarpu Prūsų ii1 apsKritai Vo
kietijoj liaudies mokyklose 
tikėjimas lošia lihai svambią 
rolę, nors k i tdoea civilizuo
tuose kraštuose,y0|č kur gy
ventojai ne viena tikėjimo, 
mokslas tikėjimo visai išme
stas iš mokyklų.' Turbut ir 
Vokietijoj lenkų vaikų besi- 
priešinimas privena randą iš
mesti iš mokyklų programo 
tikėjimo mokslą irį sekti pa- 
veikšlą Prancūzijos ir Ame
rikos. Kitokio išėjimo, 
dosj, nėra. .

vičiaus, kurį už pasikėsinimą 
ant antstolio Abromavičiaus 
pasmerkė myriop. Adomas 
Jakunavičius sėdėjo 3 mėne
sius Gardino kalėjime.

Greitu laiku Vilniuje keti
nama esą atverti vakariniai 
mokslo kursai. Į kursų 
klausytojus busią priimami 
vyrai ir jaunikaičiai ne jau
nesni kaip 14 metų. Tikslas 
— parengti prie egzamino iš 
4—6 arba 8 gimnazijos klia- 
sų. Terp kitų kalbų, busią 
mokinamos lietuvių, lenkų ir 
žydų kalbos. Mokinama bu
sią vakarais nuo 6 iki 10 va
landos. Mokama 30 rublių 
metams už visus dalykus ar
ba 2 rbl. už atskirą dalyką.

Naktį į 8 d. spalių, polici
ja padarė kratą Novgorods- 
koje gatvėje Nr., 28 Bertos 
Gitel, 4-tos kliasos Prozoro- 
vos gimnazijos mokinės bu
te.

Iš Žagarės, Šiaulių pa v..
Kauno mokyklų direkcija 

spalių 1 d. paskyrė į Žagarę 
vyresniuoju mokytojom lie
tuvi Joną Kučą, pirmiau tar
navusį Samaros gub. Žaga
rės valsčius buvo reikalavęs, 
kad mokytojo padėjėjas bu
tų paskirtas Idtvys, nes Ža
garės valsčiuje yra nemaža 
ukininkų-latvių, tačiaus di- 
rekcijajpaskyrė ne latvį, bet 
rusą.

ant to, kas pirmiausia po 
akių jiems pasipina.

,L. U.’
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Iš Vilniaus-
10 d. spalių Vilniaus karės 

apskričio teismas nagrinėjo 
bylą 8ucha,tovičiaus, Ossa- 
kąvskio ir 8chwattzo, apkal
tintų žemiečių įemsargio Al. 
Bolvauo užmušime Slonimo 
mieste 12 d. kovo,1006 m..

Teismas nusprendė visus 
tris pakarti. Apginėjai pa
duoda kassacįjoa skundą į 
vyriausį karės teismą.

9 d. spalių policija padarė 
kratą Stoklinskio mechani
škoje dirbtu vėją, Stepono 
gatvėje. Dirbtuvėje policija 
rado revolverius, Mutavą ir 
kulkas.

4 d. spalių, ant kampo Py*

niaus miesto policijos valdi
ninkas Fotinęki norėjo suim
ti nežinomą žmog^. Susirin
kusi žmonių miaį pasiprie
šino tam ir «ed| 
Nežiūrint į tą, Fu 
šė iš minios nsžiu 
davė jį miestsai 
met žmonės* pradi

įski išplė* 
iąj| Ir ati- 
A. Tųo- 
švilpti ir 

mėtyti* Fotinskį akmeniais. 
Vienas akmuo pataikė Fotrn- 
skiui | ausį ir pagadino arii- 
sies plėnį.

8 d. spalių,, 9 valandą va
kare, 2 nežh^ni žmonės &vū 
į* miestsargį Morkūną. Jur
kūno nesužeidė. , Vienas šo
vusiųjų buvo sulaikytas su 
užtaisytu revolveriu. Suim- 
tasai buvo Adomas Jakuna
vičius, tikros brolis Jakuna-

Iš Kanno.
Kaune gauti paliepimai 

uždrausti buvusiems Valsty
bės Durnos sąnariams Kauno 
gub. atstovams pasirašiu
siems po Viborgo atsišauki
mu dalyvauti visuomenės į- 
staigose, ėsančiose valdžios 
žinyboje. Pasirašiusių po 
Viborgo atsišaukimu trys: 
L. Lopas, J. Kubilis ir M. 
Bramaou.,

Ministerių pirmininkas 
Stolypin nusiuntė Kauno 
gubernatoriui telegramą, ku- 
r i no m paliepia greičiau su
statyti ir apskelbti surašus 
žmonių, turinčių tiesą daly
vauti rinkimuose. Prie to 
praneša, kad visi surašai turi 
būti parengti ir apskelbti 
nevėliau, kaip 20 d. lapkri
čio.

Iš Kuršės.
General-gubernatorius 

skelbė, kad policija turi 
rupintP ginklus kontoroms,
firmoms, bankams ir jų tar
naujantiems. Firmų savinin
kams ir tarnaujantiems, už
puolus plėšikams, leista pil
nai naudotis ginklais, kol ne
ateina į pagelbą policija ir 
nesidrovėti plėšikų, bet at
sispirti prieš juos. ,,Bukite 
drąsesniais, — pasakyta Įsa
kyme, — nesą visi tie nenau
dėli ai*plėšikai drūti tik tuo
met, kaip jus bailus. ” Kitu 
įsakymu apskelbta, kad tas 
namininkas, kurio namuose 
bus susekta sueigos, atsišau
kimų spausdinimas ir ginklų 
laikymas, bus ištremtas, o jo 
namai bus atimti iždan.

Iš Mintaujos.
Skraidančio būrio viršinin

kas apskelbė, kad jeigu dar 
sykį kils gaisras nuo padegi
mo, tai valsčius turėsiąs atly
ginti nuostolius padegėliams 
savo lėšomis. ,

[Ii „Vln. 2n.”J.

Iš Tryškių, Kanno guber
nijos, Šiaulių p a v..

> Visi vienu balsu šaukia, 
kad pas mus blogai ir tikrai 
blefai yra.

Jaunuomėnė, kiek priau
gusi, bėga už jūrių laimės 
jieškoti, pasiliktisiejie jieško 
nusiraminimo degtinėje.

Galinga degtinė užmigdo 
širdį, nutildo sąžinės balsą ir 
sugyvu Įėjusį žmogų veda į 
klajūnes, iš kurių retas beiš
eina.

Pasižvalgius po pasaulę, 
sunku žiūrėti į musų krašto 
žmonis, į jų gyvenimą.

Nieks beveik nieko neskai
to, uiekuom neslinteresuoja, 
doros, išminties, teisybės su
pratimas, artimo ir tėvynės 
meilė,tie visi jausmai vos vie
nam iš šimto tėra supranta
mi. Užtai nėra nakties, kad 
kur nors vagys neįsilaužtų į 
klėtį. Kreiva prisaika už 
degtinės., stiklą ar rublinę, 
tai* daugumo uždarbis, tai 
amatas.

O tam visam kas kaltas!
Žinoma, tie, kurie b’ogai 

daro, — atsakys daugumas, 
bet ar teisingas bus jų atsa- 
kymasi '

Ar kaltas medis, kad ne- 
čiepytas paauga ir r.išduoda 
vogius .vaisius! ' Nekaltas 
medis, ir žmonės nebalti, jie 
tamsus, suvargę, jie klaidžio
ja, o pas mus nebuvo dar 
žmogaus, kuris * apie tuos 
klajūnus pasirūpintų.

Dabar prasidžiugo žmonės. 
Nelaimingi Tryškiečiai, į kur 
visuomet siuntė vyskupas vi
sokius atlaikulius kunigus, 
— sulaukė dorą ir išmintin-

Iš Minsko.
Nagrinėjant karės tesme 

bylą apie ceighauzo apvogi
mą Nesviže, išsiaiškino, kad 
išėmus dėžes su patronais ir 
giltais, buvo pavogta 200 
šautuvų. Vogimą suorgani
zavęs ,,Bundo” organizacijos 
Nesvižo skyrius ir 1 kareivis, 
kuris dabar slapstosi. 4 kar
eivius ir 4 civiliškus žmonis 
teismas išteisino, o 4 civili
škus žmonis, kurie siuntė 
tuos ginklus į kitur, pasmer
kė į kalėjimą nuo IĮ metų 
iki 2| metų.

,,V. 2.” r

Iš Peterburgo.
7 d. spalių prasidėjo lietu

vių kalbos išguldinėjimas 
mergaičių mokykloje prie 
Šv. Katrinos bažnyčios. Už
sirašiusių pasirodė vos 27 
mergaitės, skaičius labai ne
didelis, bet ir iš to galima 
pasidžiaugti, nes tai pirmuti
nės pavasario kregždės. Lin
kime P. Dubinskiui, kuris 
prisiėmė ant savęs šitą išgul- 
dinėjimą, atgaivinti musų 
mergaitėse užsnudusią dva
sią, sužadinti tautiškus jau
smus; didelė užduotis, bet ir 
nuopelnas nemažas, pasidar
bavus.

Seniai jau rengiasi trys 
Lietuvių Draugijos Peterbur
ge — Labdariškoji, Savitar
pinės pašeipos ir Mažturčių 
— susivienyti ar šiokiu ar 
tokiu bud u į vieną krūvą ir 
pradėti darbuotis išvien, bet 
dabartinės aplinkybės nelei
do susirinkti sutaisyti to su
si vieny ji mo sanlygų. Prak
tika parodė, kad atskirtai 
darbuodamosi, draugijos ne
gali įkurti naudingų lietuvių 
visuomenei įstaigų. Todėl 
dabar sumanė visos trys 
draugijos sutaisyti jų naudai 
vakarą, paskirtą 18 d. lapkri
čio; ketinama lošti,,Ponas ir 
Mužikai”. Vakaro surėdy
mui išrinkt* iš kiekvienos 
d raugi j os j po tris sąnariu* 
Tokiu budu gal pasiseks su
vesti į vieną vagą draugijų 
darbą, kuris be abejo bus 
lengvesnis ir naudingesnis.

,V. 2.’

JS AMERIKOS.
Laukia maištų.

Hkmtington, W. Va. Rin
kimų dienoj valdžios laukė 
maištų, todėl išsiuntė dvi 
kompaniji milicijos į Wil- 
liamsoną, kur labiausiai lau
kė maištų, kadangi čia mat 
nesikenčia kovojančios už jo
valą prie tautiško lovio par
tijos, demokratai ir rupubli- 
konal.

Iš Senapylės, Suv. gub..
2 d. spalių iš viso apskričio 

sušaukė viršaičius nutarti, 
kaip' išjieškoti mokesčius. 
Apskričio viršininkas pasiū
lė viršaičiams dragūnus, kaip 
geriausią įrankį mokesčiams 
surinkti, bet viršaičiai siūlo
mos malonės nepriėmė ir pri
žadėjo patys, be dragūnų, 
rinkti iš žmonių mokesčius. 
Taigi iš to matyt, kiek męs 
turėtume naudos iš tokios Fa- 
vyvaldos, kuriai esant, valdi
ninkautų svetimi, mums ge
rai nepažystami žmonės. Yra 
žinia, kad Senapylės apskri
čio valdyboje guli protokolas 
aut buvusiojo dūmos atstovo 
Girniaus. Tame protokole 
kaltinamas buvusia atstovas 
už tai, kad, būdamas atsto
vu, sakąs žmonėms prakalbas 
ir sukėlęs dvaruose streikus. 
Už streikus daugiausia dva
rininkai kaltina buvusį atsto
vą, sakydami, kad jis tuo 
kart parvažiavęs iš Peterbur
go ir sukurštęs darbininkus. 
Apie tai dvarininkai pranešę 
Suvalkų gubernatoriui, atva
žiavusiam malšinti streikų. 
Turbut dvarininkai nežino, 
ar nesupranta priežasties

Sudžia nušovė savo draugų.
Batcn Rouoe, La. Sudžia 

George K. Favrot, patikęs 
ant gatvės savo seną draugą, 
Dr. Aldrich, jį nušovė. 8u- 
džią suareštavo, bet jis ne sa
ko, už ką daktarą nušovė, 
užtikrina vieu, kad priežas
čių yra gana.

Rinkimai.
Atsibuvo 42 Stotuose gu

bernatorių ir kongresmenų 
rinkimai. Išrinko beveik 
tuos pačius, su mažais išėmi
mais te i p, kad antai kon
grese, ir senate VVasbingto- 
ne, kaip valdė, teip ir valdys 
republikonai. Garsus mili
jonierius ir laikraščių išlei- 
stojas Hearst, bėgęs ant gu< 
bernatorians New Yorke, ne 
perėjo.

Sudui apskųsti geležinkeliai.
Minneapolis, Mrš. Pri- 

saikytiejie gūdžios pastatė 
po sudu visokių geležinkelių 
kompanijas už visokius nu
leidimus važiojimuose paša- 
žierių ir ta vorų. Skundų 
ant geležinkelių paduota 
147, už kiekvieną gali atseiti 
jiems mokėti nuo 1000—2000 
dol. bausmių.



Vagilių mokykla.
New York. Čia likosi su

areštuotas Harry Stein, ma
tyt žydas. Jis buvo apkal
tintas už užlaikymą kišeninių 
vagilių mokyklos, kurioje 

- vaikus mokino vogti. Sn- 
: de vienas iš jo mokinių ro
dė net, kaip profesorius mo
kino išimti iš kišeniaus pra
eivio laikrodį teip, kad jo sa
vininkas negalėtų pajusti. 
Taigi kalte Šteino likosi sū
dė darodyta, bet sudžia dar 
bausmės ne pagarsino.

Prezidento kelionė.
VVaphington, D. C. Ant 

laivo „Mayflower” iškeliavo 
prezidentas Roosevelt į Pa
namą, apžiūrėti dirbimą Pa
namos kanalo. Ne daug jis 
apie tuos darbus išmano ir 
jo atsilankymas darbo ne su- 

< skubys. Lydi prezidentą ke
li kariški laivai.

Sugriuvo hotelis.
Long Be ach, Cal. Sugriu

vo čia naujai statomas Birby 
hotelis ir užbėrė dirbančius 
darbininkus. Prie to apie 15 
darbininkų likosi užmuštų, o 
20 yra sunkiai sužeistų; terp 
sužeistų, mažiausiai 6 negali 
išgyti.

Atsirado vulkanas.
Trinidad, Col. Laikraš

čiai praneša, buk iš kalno 
Culebra,. 40 myliu nuo Tri
nidad esančio, pradėjo kilti 
durnai ir garai. Mano, kad 
čia atsidarys vulkanas.

I

Milijonieriaus sūnūs akmenų 
skaldytoju.

New York. Į akmenų 
skaldytojų uniją likosi pri
imtas budus čianykščio mili
jonieriaus, žydo Schiffo. Da
bar jis dirba pamatus ven
griškų žydų sinagogai.

Tėvynės apginėjai;
El. Paso, Texas. Prie ka- 

zyrų viename saliune negrai 
:7 kareiviai Porto Bliss susivai-, 
-dfjo. Užgimė mušis, kuria

me 2 kareiviai likosi nušauti. 
Suareštavo vieną kareivį, ku
rį apkaltina už sandraugo 
nušovimą.

v Pasimirė jenerolas.-
Bubebfield, Cal. Pasimi

rė čia pagarsėjęs laike ispa
niškos karės jeneralas Shaf- 
ter.

. Expliozijos.
Pittsburg, Pa. Ant 

Woodlawn avė., valgant dar
bininkams pietus, explioda- 
vo netoli ugnies padėtas di
namito patronas. Eipliozi- 
jos vienas darbininkas likosi 
užmuštas, 16 gi tapo sužei
stų, Visi expliozijos užgau
ti darbininkai buvo ateiviai, 
ne amerikonai; ar nebuvo 
terp jų lietuvių, nežinia.

Gaisrai.
Idaho Springs, Col. Su

degė čia Alpine malūnai. 
Nuostolius padarytus skaito 
ant 100000 dol.

Nelaimės ant geležinkelių.
Woodville, Ind. Netoli 

nuo čia, ant Baltimore & 
Ohio geležinkelio susimušė 
du smarkiai, bėganti į prie
šingas puses trukiai. Tru
kiai susidaužė. Keli pilni 
keliaujančių į vakarus atei
vių vagonai nupuolė nuo 
augšto kelio pylimo. Emi
grantų vagone bnvo 167 pa- 

tsažieriai. Išviso prie to su
simušimo trukių 52 ypatos 
likosi užmuštos. Terp su
žeistų yra ir lietuviškos pra
vardės: Bračunas iš Chica- 
gos, Mastaitis iš West Pull- 
man, Labus iš Chlcagos, Ša
lia iš Weat Pullman. Terp 
neužgautų yra teipgi kilios 
lietuviškos pravardės: Semia- 
nas ir jo šeimyna iš Chica* 
gos, Naujalyte iš Chicago, 

vValiunytS iš Chicagos. Ka

dangi surašė lietuviškos pra 
vardės labai iškraipytos, tai 
gal terp nukentėjusių buvo 
ir daugiau lietuvių, bet iš
kreiptose sunku tą patėmyti.

Fort Worth, Texas. Ne
toli nuo čia, ant San Fran- 
cisko geležinkelio, susimušė 
du bėganti į priešingas puses 
,trukiai. Prie to vieno trū
kio pečkurys likosi ant vie
tos užmuštas, o trūkio vedė
jas mirtinai apkultas, trįs 
kiti trūkio tarnai sužeisti ne 
mirtinai.

Sheveport, La. Netoli 
Haile stacija s iššoko iš relių 
Little Rock <fc Monnae gele
žinkelio trūkis. Prie to du 
geležinkelio tarnai likosi už
mušti.

IŠ DARBOJAOKO.
•f Chicago, 111. Pasibaigė 

štraikas gėležinkelių šėnių 
nustatytojų. Abidvi pusės 
sutiko užgimusius nesutiki
mus pavesti santaikos so
dui. Algos^darbininkų pa
keltos po 3c. už darbo valan
dą.

Chicago, III. Organi
zuoti bačkų dirbėjai paliovė 
dirbę. Darbininkai reika
lauja pakėlimo algų po 2c.už 
darbo valandą.

•f Reading, Pa. Reading 
Iron Co. pagarsino, jog pa
kels algas visų jos dirbtuvė
se dirbančių 3000 darbinin
kų.

Scranton, Pa. Delaware, 
Lackawana & Western gele 
žinkelioCo. atmetė šėnių nu
statytojų reikalavimą dides
nių algų, sutiko vien su
trumpinti darbo laiką nuo 
12 ant 10 valandų. Nežinia 
dar, ar darbininkai ant to
kių išlygų sutiks.

Cleveland, Oh. Suštrai 
kavo darbininkai Pinton Pu- 
blišhing Co. Jų vietoj kom
panija parsitraukė scabsus ir 
juos apginklavo karabinais.

•Įi New York. Visi gele
žinkeliai, turinti čia savo cen
trai iškas užveizdas, išėmus 
Pennsylvania geležinkelio, 
tariasi apie padidinimą algų 
tarnaujantiems. Tariasi apie 
padidinimą darbininkų algų 
teipgi Standard Oil Co., 
Amalgatnated Copper Co. ir 
United States Steel Co. 
Standard Oil Co. nutarė pa
kelti darbininkų algas nuo 
5—10%,bet šitos kompani
jos darbininkai labiausiai bu
vo išnaudojami;

Bishes, Abiz. Bishes ir 
Tombstone dirbanti darbi
ninkai nuo 1 d. lapkričio 
gaus po 25c. ant dienos, taigi 
po S 1.50 ant sanvaitės dides
nes algas.

Kalnakasiams dirban
tiems kastynėse Arizonoj 
pakėlė algas.

5 Chicago, III. Suštrai* 
kavo darbininkai dirbanti 
prie, statymo triobos Commer- 
cial banko, ant kertės Clark 
ir Adams st. 

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš 8o. Chicago, 11.

Čia lietuviai gyvena nuo 
dvidešimties suviršum metų; 
per ilgą laiką mažai buvo gir- 
dėt-apie Čian y kščius lietuvius 
ir jų darbus. Bet šeši metai 
atgal pradėjo atsirasti lietu 
vių ir su .progresyviškoms 
nuomonėms, kurie stengiasi 
prikelti miegančius. Dabar 
yra dvi draugystės pa šelpi- 
nes, S . L. A. 74 kp., T. M. 
D. 75 kp. ir L. 8. P. A. 32 
kuopa; nors jos ir ant silpnų 
kojų stovi, bet vis rodo veiki
mą musų lietuvių, nors ir 
nevisų. Jau būva pas mus 
ir susirinkimėlių, kurie atne

ša nors piriigišką pagelbą 
musų broliams, kovojantiems 
už laisvę Lietuvos.

21 d/spalių pas p. Mede
lį, per jo snnaus Normano 
Algierdo krikštynas, svečiams 
besilinksminant, Pranas Kaz
lauskas užmanė paaukauti 
po kelis centus savo broliams 
kraują liejantiems už musų 
brangią tėvynę Lietuvą. Ži
noma, buvo ir tokių, kuriems 
tas užmanymas nepatiko; jie 
išmėtinėjo, sakydami, kad 
tai nauja mada ant krikšty
nų aukas rinkti; nors šaipės 
ir kraipės. bet nuo aukų ne
atsisakė. Aukų sumesta 
$13.13. J. Trijonis grąžei 
papasakojo apie revoliuciją 
ir aiškino, kad L. S. D. P. 
geriausiai veikia; kūmas Pra
nas Arišauskas paaiškino so- 
cijalistų gerus darbus. Au
kos likosi paskirtos L. S. D. 
P. Pasiuntėme jas C. R. Š. 
K.kasieriui T.Dudai, nutrau
kę 13 centų persiuntimo kaš 
tų.

• Garnis.

Iš Kensington, III.
3 d. lapkričio buvo čia lie

tuviško Republikonų Kliubo 
susirinkimas. Vienas vaiki
nas išsitarė, jog reikia įsitai
syti knygyną arba vakarinę 
mokyklą, bet kiti suriko, jog 
nereikia mokyklos, jog moka 
ant bažnyčios, tai jiems nie
ko nereikia, bažnyčia visko 
juos išmokys.

Dabar čia atkeliavo kuni
gas Serapinas ir nori sutvert 
parapiją ir bažnyčią statyt, 
bet nėra dar nė loto. Kuni
gas reikalauja vien pinigų, o 
žmonės nori išrinkt komite
tą prižiūrėti pinigus ir ko* 
lektą. Kunigas nenori iš
pildyti žmonių norą, nenori 
komiteto, reikalauja vien pi
nigų; jeigu neduos, žada iš
važiuot Persigandę žmones, 
sutiko ant kunigo reikalavi 
mo ir jis dabar vaikščioja po 
namus ir renka pinigus.

B. A. M.

Iš Sprlngfield, III.
28 d. spalių atsibuvo vie

tinio Lietuvių Rev. Šelp. ko
miteto mėnesinis susirinki
mas ir prakalbos. Žmonių 
buvo skaitlingas buria. 
Apart vietinių lietuvių, bu
vo dar keletas ypatų iš mie
stelio Riverton, III.

Susirinkimas pasisekė kuo 
geriausiai. Susiėję užsilaikė 
gražiai, nebuvo nė jokių stab
dymų nė kalbėtojams nė 
klausytojams. Daugiausiai 
buvo kalbėta apie musų tau
tos skurdų padėjimą ir var
gus, kokius prisieina mums 
nukęsti velkant svetimą jun
gą. Kalbėtojai ragino, kaip 
galint, rištis į vienybę, lan
kyti susirinkimus. Prigulė
ti į naudingas organizacijas, 
paveizdan į S. L. A. ir L. 8. 
P. A., nes tik susi vieny ją ga
lėsime pakilti žmonių akyse 
ir tik suvienytoms spėkomis 
įstengsime numesti svetimus 
retežius. Kalbėjo teipgi apie 
dabartinę Rusijoj revoliuciją 
ir ragino kariaujančius už 
laisvę brolius, kaip galint, 
šelpt. Kalbėtojai nepamiršo 
ir šią šalį ir jos kapitalistiš
ką rėdą paminėt. Išrodinė- 
jo, kaip gudriai keletas ypa
tų išnaudoja visą šalį ir jos 
nesusipratusius žmonės, ku
riuos stumia vis į didesnius 
vargus. Teipgi nurodė, kaip 
galima lengviau nuo savo 
vargintųjų atsikratyti. Už
tenka laike balsavimų, ren
kant šalies viršininkus, ati
duoti savo balsą už savo 
draugus, už darbininkišką 
partiją, taigi socijalistus. 
Šituose rinkimuose laimėjus, 
užstos darbininkams Švieses
nės dienos, o kapitalistams ir 
jų sauvalei mirtinas smūgis. 
Aukos revoliucijai dėjosi pa
prastu budu. Kas myli savo 
tėvynę, nešė aukas ant stalo 

ir dėjo, po kiek kuris galėjo. 
Viso sudėjo $22.55. Aukos 
tapo pasiųstos, atitraukus lė- 
ša8,centralifckkm kasieriui T. 
Dūdai, š . n<

Vincai sčer nauskas.
n i ' X

l^Hiiprod, III.
Darbai pusėtinai eina. Lie

tuvių kelios dešimtys šeimy
nų ir pusėtinas skaitlius pa
vienių, bet elgiasi ne geriau
siai. Darbininkai savo už
darbį sukiša* saliuninkams. 
galiūnas tąi jų svarbiausia 
tautiška institucija; protą la
vina alaus ir degtinės stik
luose, iš to šaltinio pasėmę 
protą, kelia koncertus, kurie 
iš miego kelia svetimtaučius 
ir panieką užtraukia ant visų 
lietuvių. Vaikai jų, vietoj 
lankyti mokyklas, nieko ne
veikia, nemoka nė angliškai, 
nė lietuviškai skaityti, nė 
rašyti. Darbininkų rei
kalai, nors visi lietuviai 
yra darbininkais, mažai mū
siškius apeina, mažai kas čia 
juos supranta ir daugumas 
nenori jų suprasti. Graudu 
žiūrint į musų lietuvių pasi
elgimą.

Vargšas.

Iš VVeBtvUlės, III.
Apšviestesniejie Westvil- 

lės lietuviai sumislijo pa
rengti susirinkimą ir pakvie
sti kalbėtojus sujudinimui 
miegančių ramiai čianykščių 
lietuvių. Iš svetimų kalbė
tojų buvo pakviestas studen- 
tAS V ai parai so universiteto 
B. K. u BaloFičia. Jis savo 
kalboj t aiškino vodingumą 
musų bjauriausio papročio— 
girtuokliavimo. Kalbino, 
vietoj blogų papročių, grieb- 
tiesi mtfkslo ' ir doresnių už- 
sieminrų ir besilinksminimų 
Aiškinti, kaip kitos tautos, 
pamėgusios mokslą, augštal 
pasikėlė, ir 'kaip mes žemai 
stovime. Peikė tas mergi
nas, kurios šalinasi nuo 
mokslo ir bijosi apsišviesti. 
Kalbėjo ir apie revoliuciją 
musų tėvynėj Lietuvoj, kur 
kovojanti už jos laisvę vargą 
kenčia. Ragino Westvillės 
lietuvius dėti aukas jų sušel
pi m u i.

Antras kalbėtojas, Juozas 
Dumdria, savo kalboj aiški
no, kaip darbininkai pastato 
dirbtuves, puikius namus, 
padirba mašinas, iš ko vien 
turčiai naudojasi, pralobę iš 
darbininkų darbo, skriaudžia 
tuos, kurie jiems turtus su- 
krauja.

A pa na it is, trumpoj kalboj 
kalbino lietuvius dabarti
niuose rinkimuose nebalsuot 
už Cannoną. kuris jau nuo 
32 metų laiko valdžią, o iš to 
darbininkai nė jokios neturi 
naudos; kalbino ne paisyti 
ant prašymo lietuviško kle
bono, kuris prašė parapijonų 
atiduoti savo balsus už Can* 
noną.

Ant susirinkimo surinkta 
aukų $13.81, kuriuos skirsto
me į trįs dalis: $4.60 sušelpi
ami revoliucijonierių (kokiai 
partijai? Rd.), $4.60 kanki
niams ir $4.61 moksląei- 
viams, fondfci „Aušros” drau
gystės. Pinigai pasiųsti „Lie
tuvos*1 redakcijom

Visiems Šukavusiems, var
du revoliucijonierių, kanki
nių ir lnokkšąeivių, ištariam 
širdingą ačiū.

Jonas Kirvelis.

.Iš(]ainbridge, Mass.
Šitas miestelis, yra prie 

pats Bostono. Lietuvių yra 
čia diktas būrelis; tiktai į lie
tuvišką kooperatyvišką val
gomų daiktų krautuvę prigur 
ii pirkėjų apie 60 šeimynų. 
Prie kooperacijos gali prigu
lėti kiekvienas lietuvis pirk
damas akcijas.

Bet ir čia tamsybės netrūk
sta, daugelis * lietuvių sten
giasi užkenkt kooperacijos 
draugystei, įkalbėdami ki

tiems, kad nepirktų njeko iš 
kooperacijos.

Kalbinančių prie apšvieti
mo Čia netrūksta, tik nedau
gelis jų užmanymams prita
ria, arba jų klauso.

Šventą dieną, vietoj sueiti 
kur pasikalbėti, Jau nuo su- 
batos turi parsitraukę bačką 
raugalo iš Bostono, prie ku
rios susirenka ne tik vaikinai 
bet ir merginos, ir teip dieną 
praleidžia, nors žmogus ir 
verk, besigailėdamas jų bran
gių jaunystės dienų!

Darbai eina gerai, darbų 
čia yra sunkių ir lengvų; da
bar reikia darbininkų į Ro- 
ber Co., guminių Čebatų 
dirbtuvėse, bet nemokanti 
angliškai skaityt nepriima
mi, daugiausiai lietuvių dir
ba pianų dirbtuvėje.

Skar.

Iš Brlghton, Mas.
Lietuvių čia ne mažas bū

relis, bet gero terp jų mažai. 
Daugumas vien girtuokliau
ja arba užimti kazyromis. 
Mažai yra tokių, kuriems ru
pi kova su netikusio caro 
valdžia musų brolių tėvynėj. 
Nę daugelis atsimena apie 
tėvynės veikėjus, kurių pil
ni kalėjimai prigrūsti ir jie 
ten, už darbus visų lietuvių 
labui, badą keučia. Tėvynėj 
musų broliai už visų lietuvių 
labą nesigaili savo gyvasties, 
o mes čia gailimės) centų jų 
sušelpimui. Šelpkime musų 
brolius už mus visus kovo
jančius, tėvynėj su caro ne
teisinga valdžia!

Mes prisiunčiamo musų su
dėtas aukas, viso labo 3 doL 
Ant atsišaukimo patilpusio 
nr. 43 „Lietuvos” (taigi tur
būt pavargusiam raštininkui? 
Rd.) paaukavo: Nik. Kilda 
25., Povilas Klikunas 25c., 
Jonas Keigis 25c., Rapolas 
Čuberkis 25c., taigi 1 dol. 
iš viso. Revoliucijos labui 
Rapolas Čiuberkis paaukavo 
1 dol. (kokiai partijai? Rd.) 
ir tiek jau"kankiniams. Vi
so labo ,,Lietuvos” redakci- 
jon siunnčiame 3 dol.

Brighton ietis.
-4

Iš Maynardo, Mas.
Darbai einą čia gerai. Iš 

kitur pribuvusiam sunku 
darbas gauti, nes lenkai čia 
įvedė madą pirkinėti už pi
nigus darbą. Bosai, paėmę 
nuo j ieškančio darbo pini
gus,, priima, bet po kelių san- 
vaičių išvaro, nes nuo kitų 
paėmę pinigus, naujiems turi 
rūpinti vietą.

Lietuvių yra čia diktas bū
relis. Yra čia ir Šv. Juozapo 
Dr-tė. Į ją priguli lietuviai 
iš Maynardo ir Hudsono.Ant 
mėnesinių mitingų prisiraši- 
nėja nauji drangai.

Reikia paminėti ir May. 
nardo merginas, kurios ne 
myli savo tautos; yra tokios, 
kurios išjuokia ir niekina 
lietuvius. Matyt jos tamsios 
ir pačios nežino, kodėl teip 
daro. Tegul jos neužmiršta, 
kad kaip jos niekina ir iš
juokia savo brolius, gal iš jų 
juokiasi ir išnaudoja sveti
mi!

Vietoj išjuokimo, niekini
mo savųjų, mums ' pri
derėtų atminti savo brolius, 
kovojančius už laisvę musų 
tėvynės. Vietoj mėtyti pi
nigus, penėti saliuninkus, 
priderėtų nors jų dalį ap
versti tėvynės labui.

Gyvena čia lietuviai teip, 
kaip protingi žmonės niekur 
negyvena. Kur musų bro
liai gyvena, ten teka upeliai 
alaus ir degtinės. Mažuose 
kambariuose gyvena kaip 
silkės susispaudę, be reika
lingo orą Vaikai, dėl sto« 
kos oro, silpni, ligūsti, nega
li priderančiai užaugti Re
tas skaito laikraščius ir lavi
nančias protą knygas, .per 
Ui slegia juos tamsa, dėl ku

rios jie nė žmoniškų, nė tau. 
tiškų pareigų suprasti negal. 
Visokį šeimyniški pokiliai, 
kaip vestuvės, krikštynos ne 
apsieina be čielų ežerų alaus 
ir degtinės, be daužymo to
ri 31kų, o neretai ir galvų. Ir 
to daugeliui pakanka. Koki 
siekiai, toki ir vaisiai! Juk 
lietuviai stovi čia svetimtau- 
čių akyse ant paskutinių 
laipsnio. Nenorime supra
sti, kad apšvietimas ir moks
las, gražus pasielgimai la
biau žmogų puošia negu, pi
nigai./

Nevidonas.

Virdon, Mas.
Mes, Virdon o lietuviai, 

stengiamės, kiek galėdami, 
£ risidėti prie išliuosavimo 
musų brangios tėvynės Lie
tuvos. Du aukų rinkėjai pe
rėjome per geresnių tautie
čių gyvenimus, rinkdami au
kas sušelpimui musų brolių, 
kovojančių su netikusia caro 
valdžia. Darbas buvo ne leng
vas, nes atsirado ir davimo 
aukų priešai, . koki visiems 
stengėsi įkalbėti, kad aukų 
ne reikia, kad nereikalingas 
.visas užmanymas. Bet aukų 
rinkėjai patiko ir gerų tau
tiečių, kurie noriai aukavo. 
Iš viso surinkta $13.10 (var
dai aukautojų ir jų aukos 
pagarsintos kitoj vietoj. 
Rd.). Pačto kaštų atsitrau
kia 10c. 13 dol. siunčiame 
,, Lietu vos” redakcijon (ko
kiai revolicijonierių partijai 
aukautojai skiria tuos pini
gus; be tokio paaiškinimo nė 
redakcija, nė C. R. Š. Komi
tetas negali žinoti kam au
kas pasiųsti. Rd.).

Aukų rinkėjai
Jonas Smeranekas, 
Mikolas Jonius.

Iš Pittsburgo, Pa.
Musų mieste gana diktas 

skaitlius lietuvių, bet tautiš
kas susipratimas labai žemai 
stovi. Tautiškų organizaci
jų turim keletą; darbuoja
mės, stengiamės pakelt musų 
brolių susipratimą, kad ne
siduotų išnaudoti visokiems 
siurbėliams, bet daug kliū
čių neleidžia tą mierį atsiek
ti. Pirmas — prasti darbai 
Pittsburgo dirbtuvėse; ap- 
šviestesni ir susipratę nesi
laiko, išvažinėj!, daugiau
siai čia yra tokių, kurie savo 
centą atiduoda saliuninin- 
kams ir daugiau apie nieką 
nesirūpina. Lietuvių šlu
bos praščiausios, jose po 9— 
10 kartų daugiau burdingie- 
rių negu galima. Ant pra
kalbų ir susirinkimų mažai 
lankosi. Išmokti ką nors ne 
nori ir neturi kur, bažnyčioj 
girdi kun. Sutkaičio keiks
mus ant partijų ir laikraš
čių, vienus keikia, kitus iš- 
giria ir bažnyčia ■ pavirsta į 
rėkliainos ir apgarsinimų vie-
U-

4 d. lapkričio girdėjome 
puikų pamokslą kun. Sut
kaičio, kuris, pasiremdamas 
ant evangelijos. Štai ką 
kalbėjo: „Pas mus,girdi,dau
gybė tokių žmonių, kurie ne
nori klausyti valdžios, nori 
išgriauti valdžią ir išnaiky* 
ti kapitalistus. Tai yra 
veidmainiai socijalistai, ku
rie skraido po visus kraštus 
ir su jums meiliai kalbėdami, 
traukia prie to pekliško soči- 
jalizmo, nori iš jūsų širdies 
išrauti tikėjimą. Jie turi 
daugybę laikraščių, kurių 
redaktorei socijalistai, o jus 
daugiausiai bedieviškus laik
raščius skaitote. Vienintelis 
katalikiškas laikr. ,,Žvaigž
dė”! o skaitytojų turi ma
žiausiai. Kodėl jus teip da
rot? Ar matėt kada nors 
tuose laikraščiuose parašyta 
apie Dievą? Ir vienas, ku
ris savę vadina ,, Katalikas’’ 
ir tas jus traukia iš kelią 
nors neznaimiai. Neklausy
kite tų veidmainių eocijali- 

stų ir jų laikraščių neskai* 
tyki te! Jus žinot, kaip tokį 
gerą vyrą, McKinley, nužudė 
socijalistai. Jus turite ge 
ras partijas — republikonus 
ir demokratus, iš kurių išsi
skyrę gerus vyrus, galite bal
suoti. Jus tur.ite unijas, ku
rios apie jus rūpinas. Ne
klausykite tų, kurie jums 
ketina sutrumpinti darbo 
laiką ir mokestį padidinti! 
Kam jums tie pinigai? Ar 
ne užtenka, jeigu žmogus so
tus ir apsirėdęs? Kam pini
gai”?

Bet kunigas užmiršta, 
kad be pinigų jis ir į bažny- 
čia neleidžia. Jis sėdi šiltoj 
gūžtoj, pastatytoj už musų 
kruvinai uždirbtus centus, 
susikrovė tūkstančius, nusi
pirko automobilių, pasigarsi
no katalikiško biznio bankie- 
riu ir skolina pinigus už di
deles palukenas.Mums nieko 
ne sutvėrė, mes ir unijų ne
turim, apie mus niekas nesi
rūpina, niekas neužtaria. 
Musų draugai, jieškodami 
darbo, eina nuo vienų vartų 
prie kitų, turi pirkti darbą, 
turim dirbti per dienas ir 
naktis surukę; daug musų 
draugų, žuvusių dirbtuvėse, 
palydėjome į kapus, daugelio 
žuvusių liko šeimynos be jo
kių turtų. Sako mums pini
gų nereikia. Kas mums 
duos nelaimei atsitikus? Ar 
sušelps kapitalistai, ar kuni
go bankas? Ne!

Liet. darb. draugas.

Iš Esport, Pa.
6 d. spalių atsibuvo čia 

pirmutinis balius, parengtas 
lietuviškos Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus Dr-tės. Ba
lius traukėsi nuo 7 vai. vaka
ro iki 12 nakties. Susirinkę 
ant baliaus gražiai linksmi
nosi, neužmiršo ir tėvynės; 
daugumas suprato, jog rei
kia padėti musų broliams ko
vojantiems už laisvę tėvynės 
Lietuvos. Susirinkę, užma
nymui pritardami, sudėjo 
$9.15 (vardai aukautojų ir 
jų aukos pagarsintos kitoj 
vietoj. Rd.). Skiriame jas 
S. D. P. Pinigus siunčiame 
,,Lietuvos” redakcijon ir pra
šome perduoti, kur reikia.

Tutlis.

Iš Bayonne, N. J.
Lietuvių Bayonne yra ne

mažas būrelis: poras šimtų 
apsivedusių ią kelis kartas 
daugiau pavienių. Dauk at
sitinka visokių nesutikimų ir 
tai daugiausiai dėlto, kad 
daugumas dar miega ir nesu
pranta, ką daro, daugumas 
laiką praleidžia ant girtuo
kliavimų, o tas, žinoma, ne
padidina sutikimo. Neseniai 
čia buvo lietuviškos krikšty
nos. Kitur iš tokių apvaikš- 
čiojimų naudojasi ir renka 
aukas tėvynės reikalams, čia 
gi nieko panašaus nebuvo.

Karčiamų Bayonne yra 
daugiau negu reikia: jų yra 
septynios, viena mėsos krau
tuvė ir viena čeverykų.

Z. Z.

Iš Brooklyno, N. Y.
4 d. lapkričio atsibuvo 

krikštynos pas V. Rainį. 
Susirinkęs nedidelis būrelis 
lietuvių atminė nuvargintą 
tėvynę Lietuvą. . A. Rugie
nius užmanė paaukauti revo
liucijos reikalams. Nors at
sirado atšalę, bet buvo ir my
linčių tėvynę. Aukavo: V. 
Rainis, Rainienė, P. Palu- 
binckas, Palubinckienė po 
$1; A. Rugienius,!.Katilius, 
Ambrose vičienė po 50c.; J. 
Šnokig, J. Aleksa po 25c. ir 
da dvi ypatos po 5c., iš viso 
sudėjo $6.10; 10c. atsitraukia 
persiuntimo kaštams. Pini
gus, 6 dol., siunčiame „Lietu
vos” redakcijon. Paaky ria- 
tne L. S. D. P.

Rugienius.



Iš Flttsbnrgo, Pa.
3 d* lapkričio sumanesnio* 

jie lietuviai L. M. Dr-tės pa
rengė visuomenišką susirin
kimą, ant kurio buvo kalbė
ta apie balsavimo dieną 6 d. 
š. m. Visi kalbėtojai šavo 
kalbose nurodė, jog kiekvie 
nas darbininkas turi balsuoti 
už darbininkų kandidatus ir 
tokiu bildu gintiesi nuo ka
pitalistų, išnaudojančių dar
bininkus. Vienas kalbėto
jas ragino balsuoti už socija- 
listų kandidatus, nes tik eo- 
cijallzmas pagerys darbinin
kų būvį.

Bet ant nelaimės, ant su
sirinkimo buvo ir kapitalistų 
agentai, kurie tuojaus pra
nešė kun. J. Sutkaičiui, ku
ris 4 d. lapkričio, sakydamas 
pamokslą, niekino socijaliz- 
iną, liepė savo avelėms ne
duoti balso už soči jalistus, 
buk jie priešingi kunigams 
ir tikėjimui ir Dievui, prily
gino socijalistus prie anar
chistų. Žmonės ėmė juoktis, 
nes jie atminė, kaip kuni
gas 10 d. sausio 1903 m., ant 
parapijos susirinkimo, susi 
pykęs su pa ra pi jonais, atra
do didesnę jų pusę anarchi
stais ir rlgai nelaukęs, denun- 
cijavo valdžiai,apskelbdamas 
angliškuose laikraščiuose. 
Ištikro socijalistai tai ne 
anarchistai. Socijalistai ne
kovoja nė su tikėjimu, nė su

Štai tokius pajįepiijuB lei
do išsigandęs cMai> -■ „Vis
ką duosiu — priedą žaltys—- 
tik nurimkitė, <čvy®$8 sū
nūs!” (Tur b u t,, gerokai bu
vo išsigandęs, kad nedrįso 
paprastu sau budu žmonių 
vadinti savo pavaldiniais!....) 
Žmonės įtikėjo žalčiui: pra
dėjo susirinkimlfe daryti ir 
viešai kalbėti. .$•.1 . 'Beveik 
pusantro mėnesio bubo toks 
padėjimas: žmonės naudojosi 
pilna liuosybe —darė mitin
gus, laikė viešas h prakalbas, 
spauzdino laikraščius ir viso
kias knygas ir knygutes be 
jokios cenzūros. •.■ * D

Žaltys-caras tuo pačiu lai
ku nesnaudė: jis išsiuntinėjo 
po visą Rusiją gaujas šnipų
— vienkart meilinosi prie 
kareivių su kruopų maišeliu 
ir lašinių kąsneliu.... Tam
sus kareviai davėsi prigauti. 
Tada caras apgirdė juos deg
tine ir girtus ir apkvaitusius 
siuntė .... savo tėvų ir bro
lių žudyti.... Pasiliejo krau
jas upeliais..-.. Caras su 
sėbrais, rodosi, galėjo ikiso- 
čiui prisigerti.... Kalėji
mai prisipildė..., Apkvai- 
lusiejie kareiviai ir šnipai sa
vo darbą gerai atliko.... Ap
gavi kas-caras džiaugėsi.... 
sutrupinau revoliucijos gal
vą — metas dabar ir savo pa
žadėjimus panaikinti!”....
— tarė sau caras ir visai pa
naikino minėtąjį trečiąjį ma
nifesto punktą... .• f

Durną caras vistiek sušau
kė. Tada ir išlindo yla iš 
maišo. (r-

Dūma pareikalavo Amne
stijos (kaltybes dovanojimo 
visiems suimtiemsUms).

Caro valdžia 5 m nertuos 
■NEDAVė!....

{j id
Durna pareikalavo, žpdžio, 

spaudos, streikų, jąjungų ir 
susirinkimų, laisvas ir pamų 
nepatiečiainybės,^ .

Caro valdžia Tą viskąAititK- 
Tė!. .... ; «’* i

Durna pareikalavo panai
kinimo mirties bausmės, aš
triosios sargybos ir karo me- 
*o.

Caro valdžia Tą vissą pali
ko! ....

Durna pareikalavo visuoti 
ną rinkimų balsavimą įve
sti.

Caro valdžia ir Tą ^eikala- 
VIMą ATMETŠ!....

Durna pareikalavo, kad di- 
diejie žemės plotai, kurie da
bar priguli carui ir jo šeimy
nai, cerkvėms, vienolynams 
ir dvarininkams, — kad visa 
tat butų atimta ir valstie
čiams atiduota.

Caro valdžia ir Tą eeika- 
LAVIMą atmetč!! ....

Valdžia pasakė, kad Ji ne
leis šitų žemės plotų nė už
gauti ....

Durna norėjo prižiūrėti ca
ro pastatytus valdininkus ir 
patraukti teisman tuos, ku
rie prasikalto; durna norėjo 
išleisti į žmonės savo atsišau
kimą ir jų pageltos šauk- 
ties....

Caras dūmu įsvAijėl....

Matote dabar, ka$ viąi.ge- 
riejie dūmos sumaišymai per
niek nuėjo, nes ąftrasiir jo 
valdžia nenorėjo jų, išpildy
ti.... Gerai sakdfViliHaus 
seimas: ,, nieko negreitų, ko- 
liai nesugriausite rJąaroą>val- 
džios". ,

Tą, pagalios, suprato ir 
žmonių atstovai; carai 4imą 
išvaikius, susidnkd* jidrVi- 
borgo mieste ir nutarė, kaip 
ir Vilniaus seimas., ardyti ca
ro valdžią iš pamatų....

Todėl, darykime teip':
1) visur, kur tik susirinks 

žmonių būrelis, darykime nu
tarimus, peikiančius valdžią 
už durnos paleidimą, ir taus 
nutarimus siųskime į laikraš
čių redakcijas apgarsinti!

butų sutverti draugystę, bet 7, Birželio mėn. 19061 
sunku dėl tokio išsiskirsty
mo, be vienybės. Mes nega
lime nieko gero musų tautai ją, Telšių ir* Šiaulių pa- 

vietus.................... .. .16.00
8, Birželio mėn. 1906

m., 1 agitatorius per 4 
nedėlias keliavo į Kauno 
glb. Šiaulių ir Telšių pa
vietus, į Seredžių, Jur
barką ir kitus ..............40.00

9, Birželio mėn. 1906
m„ 1 agitatorius keliavo 
į Šventėmis ..................2.64

10, Liepos mėn. 1906 
m., agitatorius IĮ mėn. 
keliavo į Suvalkų gub., 
Senapilės ir Vilkaviškio 
pavietus. Sutvėrė kelias 
L. V. S. kuopeles, sakė 
viešą prakalbą, dalino at
sišaukimus, aplankė ke- 
lioliką dvarų, kur reika
lavo įsteigti, iš dalies ir 
įsteigė,mbkykl&s ir kny
gynėlius . ir tt. Nekafį 
laiką darbavosi dvieja- 
se, su kalėjimo draugu 46.46

11, Liepos mėn. 1906
m., 1 agitatorius keliavo 
į Šiaulių pavietą, Kuršė
nus, Papilę, Telšių pa v., 
Sėdą ir kitur ir į Rasei
nius ............................ 20.00

12, Rngpi učio mėn.
1906 m.,keliavo į Kauną 
ant Mokytojų Sąjungos 
susivažiavimo..................3.83

13, Liepos mėn. 1906
m., 1 agitatorius 1 mėn., 
keliavo į Panevėžio ir 
Ukmergės pavietus, Va- 
balįlinkus, Biržius, Ku- 
piškius.........................30.00

14, Liepos ir Birželio 
men. 1906 m., 1 agitato
riaus 2 sykiu keliauta į 
Ukmergės pavietą, plati
no literatūrą ir tvėrė L.
V. S. kuopeles ....... 25.66

15, Pragyvenimui agi- ,
tatoriaus paleisto iš ka
lėjimo, agitatorių reika
lams, ir kitoms smulkme
noms kaipo ir korespon
dencijai .............. ....80.12

380.96 
Kaliniams ant rūbų, 

knygų, pašportams, nu
važiavimui į vietą .... 150.00 

Už gydymą vieno agi
tatoriaus policijos sužei
sto prie uždarinėjimo mo
kyklų. .. .........................81.90
• Janin . , . yvairioms 
agitacijos kelionėms .. 142.80 

Išleista rublių 705.66 
Be šitų pinigų, išlei

sta dar rublių ...... 1600.00 
Apie juos plačiau garsinti 

tegalime vėliau.
Liet. Dem. Partijos 

Komitetas.

padaryti.
Juozas Šlapelis.

Amerikos RevoliucijosŠel 
pimo Komitetui.

Jūsų laišku, rašytą 8.III. 
06, gavome gegužės mėnesyj. 
Neatsakėme greit, nes viena, 
nežinojome kaip jums atsa
kyt, o antra —laukėme mus 
visuotinojo susivažiavimo, 
kuris vos neseniai pasisekė 
padaryt. .

Jus patariate, kad mes su
tvertume bendrą visoms Par
tijoms Revoliucijos Komite
tą, arba,geriaus sakant,bend
rą L. D. P. ir L. S. D. P. 
Komitetą. Bet mes turime 
jums pranešti, ka i tokį ko
mitetą sutverti nėra gilima, 
bent dabar. Priežastis — 
skirtumas partijų principų ir 
taktikos. Todėl suirkite, 
meldžiami, aukas . patįs ir 
paskirtąją dalį siųskite mums 
žinomuoju adresu.

L. D. P. Komitetas.

Apie „Lietuvos Valstiečių 
Sąjungą”.

Rugsėjo 17 ir 18 d. š. m. 
Vilniuje buvo visuotinasis 
,, Lietuvos Demokratų Parti
jos” (L. D. P.) susi važia vi-J\V»Vja 1IV DU L.iA.UJllUU, UV £?LA •* X /

Dieni, jie kovoja su išnau-lma9» kurie,terp kito, ąpsvar-
dntejais darbininkų.

Paskui kun. S. ėmė keikti 
skaitančius lietuviškus laik
raščius, nes buk visi lietu
viški laikraščiai laiko soci- 
jalistų pusę, gyrė tik katali 
kų ,, Žvaigždę”. Turbūt dėl
to, kad ji uždengia nedorus 
kunigų darbus?

Mat musų dvasiškas vado
vas keikia skaitančius laik
raščius ir knygas, o nemato 
tų, kurių vienatinis užsiėmi
mas yra girtuokliavimai,dai> 
fcimai viens kitam galvų.
| Tegul kunigas keikia, bet 
[mes, kaip skaitėme, teip ir 
įkaitysime laikraščius ir kny- 
las,ues žmogus, skaitydamas, 
įpsišviečia, o Apsišvietęs ne
siduoda savę išnaudoti.
L Laikas jau musų kunigė
liams pradėti raginti prie 
Įkaitymo, o keikimus kreipti 
■iries girtuoklius, peštukus 
Ir kazyrninkus, kokių pas 
kdus netrūksta.

BAžnytinis.

Ils ColoniaSarmiento €hu- 
but, Argentinoj.

Dabar jau čia yra lietuvių 
apie 15, 2 šeimynos; turėjom 
gromatas, kad iš Lietuvos 
ketina atvažiuot vėl apie 15. 
Kiek yra lietuvių Buenos 
Airese, tai sunku dažinoti, 
iš kitų provincijų negirdėti 
nė jokių žinių ne laikraščiuos 
apie lietuvius, gal ir kitur 
jų yra. Pas mus mažai nau
jienų, nes kraštas menkai ap
gyventas, dabar žiema ir šį
met anksti pradėjo snigt, 
pradžioj berželio.

Čia tik per ilgą laiką ga
lima sučėdyti pinigų ir tai 
tik tie,kurie moka gyventi.ir 
turi kantrybę. Kas turi že
mės gabalą, tai užsiima augi
nimu avelių. Jeigu gerai 
pasitaiko,tai per 3 metus ga
li užauginti 600 avelių geros 
veislės, kožna verta 5 pesai. 
Jeigu yra darbai, tai galima 
ir gerai uždirbti, bet darbus 
čia nats ūkininkai atlieka, 
yra čia jau ir tokių,kurie tu
ri apie 10 tūkstančių, kitas 
daugiau, o kiti ir mažiau, per 
5 metus sučėdijo.

Čia yra šeimyna Justino 
Šlapelio, iš pavienių, Povilas 
Žurlis ir Baltuška. Abudu 
da neseniai atvažiavo, o ir 
dabar laukia savo giminių, 
pačios su vaikais.
» Argentinoj lietuvių nesi- 
daugina, vargsta jie todėl, 
kad labai išsiskirstę. Gerai

stęs „Lietuvos Valstiečių Są
jungos” (L. V. S.) veikimo 
apyskaitą ir kai-kuriuos ne
susipratimus,, sustatė šitokią 
rezoliuciją. •

1. ,,Lietuvos ValstiečiųSą- 
junga” (L. V. S.) yra organi
zacija prie ,, Lietuvos Demo
kratų Partijos” (reikia supra
sti L. V. S. yra L. D. P. or
ganizacija).

2. Su L. D. P. programa 
L. V. S. komitetas pilnai su
tinka ir platina partijos lite
ratūrą.

3. L. D. P. komitetas per
leidžia L. V. S. centro komi
tetui dali kovos iždo sulyg 
reikalui.

4. L. V. S. centro komite
tas išduoda apyskaitą, L.D.P. 
komitetui pareikalavus.

5. L. _V. 8. centro komite
tas, su pritarimu L. D. P. 
komiteto, leidžia atsišauki
mus ir kitokius rašt us.

6. L. V. S. centro komite 
tas renka sąjungai aukas.

7. L. V. S. centro komite
tas, su L. D. P. komiteto pri- 
tarimu,susineša su kitoms re- 
voliucijonieriškomis parti
joms ir daro su jomis ry
šius.

L. D. P. Komitetas.

P)

m

Apyskaita apie išleistus 
agitacijai pinigus.

(Darbu dalis Liet. Dem-.

Agitatorių kelionės.
1, Gruodžio mėn. 1905

1 agitatorius per 3 nedėlias 
lankė Šventėnų pavieto yvai 
rias vietas..................... 30.00

2, Gruodžio pabaiga ir
pradžia sausio 1906 m.,1 
agitatorius beveik visą 
mėnesį keliavo į Kurtu
vėnus, Užventį,Pavande
nį, Vardins, Žabėnus, 
Telšius, Alsėdžius, Plun
gę, Pajanus, Šilalį, Kal
tinėnus, Nemokščius ir 
Raseinius; išleista..........33.75

3, Gruodžio 15 d. 1905
m., 2 agitatoriai............8.00

4, Gruodžio mėn. 1905 
m., agitatorius per 2 ne
dėlias važiavo į Vilniaus 
guberniją; atlankė Tve
rečius, Alelagėnus, Dau- . 
geliškius ir kitas vietas 15.00

5, Sausio ir vasario 
mėn. 1906 m., 1 agitato
rius per 2 mėnesiu kelia
vo į Ukmergės pavietą; 
Šėtus ir kitas vietas.... 17.00

6, Gegužės mėn. 1906 
m., 1 agitatorius keliavo
į Garliavą ir Senapilę .. 13.50

m.,1 agitatorius per 2 ne
dalias keliavo į Žemaiti*

Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos atsišaukimas.

Broliai-lietuviai! Svarbia
me laike gyvename — kas to 
pagalios nežino. Tai laikas 
atkaklios visos Rusijos kovos 
su caro valdžia — tai laikas 
didžiausios rusų revoliuci
jos! .... Jau daug kraujo 
pralieta., bet carui ir jo sėb 
rams dar maža: šitie ištroškę 
žalčiai dar neprisilakė....

Kas neatsimena to laiko, 
kada caras, nusigandęs revo
liucijos, pažadėjo sušaukti 
žmonių atstovus!.... Juk 
tas teip dar neseniai buvo,— 
o jau kokia atmaina įvyko!... 
Pereitą rudenį (1905 m.), ka
da žmonės labai sujudo, kada 
pagalios pradėjo judėti Ir 
kareiviai, caras dar daugiau 
nusileido (matyt, ne mažas 
buvo jo išgąstis!): jo garsus 
prakeiktas manifestas (pil
nas vienų tik monų) — pri
žada viršiausiąją valstybės 
▼aidžią atiduoti žmonių at
stovams .... Trečiasis to ma
nifesto punktas skelbia:

1) be dūmos pritarimo joks 
įstatymas teneturi jokios 
vertės,

2) suteikti žmonių atsto
vams priežiūrą caro pastaty
tų valdininkų!

ilgę lie-

nutari- 
da barti*

2) varykime laukan iš Lie
tuvos policiją ir žandarus!

8) neklausykime zemskių 
ir kitų valdininku!

4) neikime į valsčiaus teis
mus ir į visas kitas dabarti
nės valdžios įstaigas!

5) neleiskime savo brolių 
ir sūnų kareiviauti (neleiski
me vaiskan),

6) nemokėkime valdžiai mo
kesčių!

7) susirinkę valsčiuje dary
kime nutarimus uždaryti mo
nopolius ir užginti kitiems 
degtinę pardavinėti!

8) rusus mokytojus, ku
rie nemoka lietuviškai ir ku
rie dar užsiliko Lietuvoje, — 
pavarykime!

9) bauskime šnipus • ju- 
došius ir turinčius 
žuvį!

Rašydami tokius 
mus, kurie griauna-
nę valdžią, neužmirškime ant 
pirmos vietos statyti reikala
vimą:

Lietuvos autonomijos su 
Seimu Vilniuje, išrinktu vi
suotinu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu.

Tą ,,Lietuvos autonomiją 
su Seimu Vilniuje” reikia 
minėti visur, kuodažniausiai 
ir visokiai progai pasitaikius, 
kad visi matytų, jog mes be 
autonomijos ir be Seimo Vii 
niuje nė gyventi negalime. 
Atsiminkime, kad mes tik 
autonomiškoje Lietuvoje te
busime laimingi, nes tik au
tonomiškosios Lietuvos Sei
mas teduos mums žemę ir 
laisvę!...........

Jungkimės į kuopas ir kuo
peles ir jau visomis kuopo
mis prisidėkime prie Lietu
vos Valstiečių Sąjungos. At
minkime, kad vienybėje ga
lybė: glėbio surištų į daiktą 
rykščių neperlauž nė stip- 
riauias vyras, o po vieną vi
sas rykštes sulaužys ir mažas 
vaikas. Tą gerai atsiminki
me. Todėl, Į vienybę, val
stiečiai!

Patįs prisidėkime prie Vai 
stiečių Sąjungos ir kitus pri
kalbėkime. ...
Tegyvuoja musų susiprati

mas!. ...
Tegyvuoja vienybė!.... 
Šalin caro valdžia!!.... 
Tegyvuoja pačių žmonių val

džia! ....
Lietuvos Valstiečių Sąjun

gos Uentralinis
, Komitetas

Prie p.Dndžlo teisiniuiosl.
Sunku rast tokį žmogų, 

kurs niekados nepadarytų 
klaidos. Tačiaus kits, pa
daręs klaidą, stengiasi ją 
atitaisyt, nepasistato - savęs 
už * neklystantį. Bet kitas, 
nors ir pats savo paklydimą 
pamato, nors jam Ir kiti tą 
parodo, vienok jis prie to jo
kiu budu nenori prisipažint, 
įrambina savo sąmonę iki 
tiek, kiek tik gali. t

Prie paskutinės rųšies žmo
nių priguli ir p. Dudis, iš 
Philadelphijos, kurs per ku
nigų ir Šliupo agitaciją tapo 
neva išrinktas į Centr. Rev. 
Šelpimo Komiteto iždinin
kus.

Nekalbėsiu ir neatkartosiu 
apie tą, ar legališkai jis ir 
visas tas komitetas tapo iš
rinktas. Apie tą seniai laik
raščiuos buvo aprašyta ir vi
si žino, kaip Philadelphijos 
susivažiavime begėdiškai bu
vo miniojamos parlamenta* 
riškos rinkimų tiesos, kaip 
besąžiniškai varyta buvo sa
lėje agitacija, kad pavelkt 
revoliucijinį susirinkusį ele
mentą; kaip numesta į kam
pą šimtai revoliucijinių įne
šimų — suplaukusių iš visų 
kraštų Amerikos; kaip neno
rėta buvo pavadint komitetą 
revoliucijiniu, bet kokiuo ten 
sušelpiamuojuo; kaip norėta 
įgyt tam komitetui autokra-

tišką valdžią ant visuomenės 
pinigų; kaip komitetas sten
gtasi pavest kunigų kontro
lei — tų pačių kunigų, ku
rie šiądien varo Lietuvoje ir 
Amerikoje biaurią kontr-re- 
voliuciją, organizuoja juodą
sias šimtines, keikia socija- 
listus ir revoliuciją užtai, 
kad tie nori išverst Rusijos 
caro despotišką valdžia.

Vis tai seni dalykai ir A- 
merikoj greitai užmirštami. 
Bet istorija ir tie kurie ją 
saugoja, neužmirš!

Taigi apie p. Dudį. . 44-nie 
num. „Lietuvos” bando jis 
išsiteisint nuo padarytos 
klaidos neišsiuntime $100.C0 
Philadelphijos revoliucijinių 
aukų. Iš vienos klaidos žen
gia į da didesnę; nes kad pir- 
miaus neišsiuntė, tai gal būt 
turėjo šiokius-tokius ifioty- 
vus, pavyzdin: norėjo sujieš
kot protestantų, kurie užgin
tų išsiųst L. 8. D. P. $100.00 
aukų paskirtų-ir p. Dudžiui 
perduotų iš viet. rev. šelp. 
kom. jau nuo 17 d. liepos 
(žr. „Vienybę Lietuvninkų” 
Nr. 39). Bet kaip p. D. ap
valys savo padėjimą, kurį 
pats apteršė, užsigindamas, 
jog visai tų aukų nežinąs? 
(žr. „Lietuvos” 44 Nr.) „Vie
nybėje” (39 Nr.) nuo liepos 
mėnesio yra palodyta, kad
vietiniame rev. šelp. komite- bes ypatos. 
te neliko nieko,—viskas per- buržujėliai nė iš tos baisos 
duota ponui D. O p. D., dramos, kuri per paskutinius 
keturiems mėnesiams praė- metus buvo žaista Rusijos 
jus nuo tų pinigų užsigina! valstybėje. Ten revoliuciji-

Čia jau nebeklaida, bet tie-, nis proletarijatas, kurs pir- 
siog. dulkinimas visuomenei į miausiai pravedė kovos už 
akių. laisvę kelią, šaukė: „netikė-

Bet žmonijos gyvenime jau caro vilionėms; neikit į 
teip yra surėdyta, kad ar tu Į»»dumą — caras nori tiktai 
šiaip, ar teip, vis tik tada!atsigaut, 'tegyvuoja revo- 
išeis gerai, jeigu pasieksi tei p*Qc^a- 3*e sakė. Bet 
sybę. Klaidos pačios 8avę p>oržuJin« kliasa atsistojo ant 
išaiškina, nors męs jų ir ne-revoliucijos kelio, kaip koks 
norėtume svietui parodyt. Į kelmas. Sustabdė ją. Da- 
Draugijos harmonija nepa- caro samoderžavijai šu- 
velija augt ant savo kūno r*nht savo išsklaidytas spė-

ta nuskriaustu,' tai vėl ver- 
telgiškai pašmeižiaT Užtaria 
ir numirusį laisvamanių su- 
sivienyjimą, prikiša ir drg. j 
Žagarą, ir viskas mat kad, ■ 
savę kaltinant, n u krėst ant, 
kito suodžius. Tokioms pole
mikoms užsiimt nenoriu.

Pridursiu, kad visi šiokie 
ir tam panašus drumstimai 
aiškiai matosi, yra daromi, į 
kad pakenkt revoliucijiniam 
judėjimui. Mat jis šiądien 
labai kietai susirišęs su kili
mu skriaudžiamųjų darbinin
kų; na, o smulkus buržujė- 
liai nenori, kad revoliucijai 
išeitų ant labo milijonams 
Rusijos Ir Lietuvos vargdie
nių, jie nori revoliuciją iš- i 
naudot savo kliasai. Toks 
jau smulkiųjų buržujų ti
pas. Todėl ir nenori remt' 
revoliucijinės srovės po rau
donu vėluku Lietuvos Soči-. 
jaldemokratų Partijos. Kad 
jie (buržujėliai) butų gerai 
susipratę tautos ukėsai, tai 
jie matytų, kad proletarų ir 
buržujų priešas yra vienas — 
tai despotiška valdžia viso
kiose formose: ar tai po Ru
sijos caro autokratija, ar tai 
po konstitucijine Austrijos 
monarchija, ar tai net res
publikose, kur milijonai 
žmonių neturi laisvės sanži- 
nės, žodžio ir nepaliečiamy-

Nepasimokino

nesveikiems skauduliams. 
Ir p. Dudžio besiteisinimni 
greit užsibaigia, kaip tik pra
deda susidurt su teisybe. 
Karštai užsigindamas, kad 
nieko apie Philadelphijos V. 
R. Š. K. aukas nežinąs, tuoj 
pasisako, kad pas jį gulį 
prieš tuos pinigus protestai. 
Prieš kokius pinigus? Nagi 
prieš tuos, kurių p. D neži
no. Bet kodėl tad tie pro
testai pas p. D. guli, jeigu 
jie nežinomi už ką?

Todėl vardan teisybės, lin
kėtina, kad p. D. 1100.00 re
voliucijinių aukų, paskirtų 
ir perduotų jam vietinio 
rev. šelp. komiteto, kuovei- 
kiausiai pasiųstų, nors ketu
ris mėnesius išlaikęs, Lie- 

. tuvos Socijaldemokratų Par? 
tijai.

Gali būt, kad visas centro 
komitetas to nežino. Bet už. 
tai gražiai žinojo p. D., nes 
pats pasisako.

Aukos tapo padalintos ge
rai. 17 liepos buvo susirinkę 
delegatai, rodos, nuo dauges- 
nio draugysčių skaitliaus, ne
gu p. D. sako, kad tik nuo 4. 
Bet jeigu butų ir nuo 4, tai 
visgi didžiumos tapo nutar
ta. 4 nutarė, o 3 p. Du- 
džiui protestus nusiuntė. 4 
daugiau yra už 3. —. Susi
rinkimas buvo legališkas, nes 
delegatams buvo rašyti ir 
laiškai, ir per laikraščius 
pranešta, ir bažnyčioje susi
rinkime apskelbta. Ir tik 
antrame susirinkime ir tapo 
padalinta, kaip matėsi, kad 
daugesnis nebesilanko.

Apie kitus dalykus, p. Du
džio rašytus „Lietuvos” 44 
num. nematau reikalų ką at
sakyt. Tai pažįstami budai 
profesijonališko ir išsilavinu
sio sudų kytrybėse vyro: tai 
pastato savę nuošaliai, tai 
išstumia priešakiu savo prie
šo kokias nors išmišlytas pra- 
darbės, tai pasiundo visu^ 
menę ant priešo, tai prisime-

kas. Subėgo „dumon” ir 
liepė žmonėms padėt gin
klus. Jie „durnoje” sėdėjo, 
o caro baudžiamieji pulkai 
šaudė beginklius žmones, ko
rė, prievartavo; liejo kraują 
nekaltos liaudies; degino ir 
griovė kaimus. Kada caras 
pamatė, kad jau liaudis pa
kaktinai įbauginta; kad re 
voliucijos spėkos jau sude 
moralizuotos, kad geriausi 
šalies vyrai ir moterys jau iš
žudyti, sukimšti į kalėji- 
hms, išvaryti šaltan Sibiran, 
— tada jis išvaikė ir juos pa
čius iš „durnos”. Proletari- 
jatas nugriovė cenzūrą, at- 
liuosavo retežius tautiškų ir 
religiškų prispaudimų^ pra
dėjo verst iš pamatų nedorą 
caro valdžią, o ponija, kuni
gai ir visa smulkioji buržua
zija, — neišskiriant nė di
džiumos su demokratiškoms 
nuomonėmis,— padėjo vėla 
cenzūrai atgyt, vėla ėmė sa- 
moderža vijos rėži mėgint nuo 
revoliucijinės minios.

Tą jau sakau ne p. Bu
džiui. Jis vargiai revoliuci- 
jonieriaus balsą supras. Pa- 
galiaus jis nenorės jo ir klau
sytis. Tokių idėjos susideda 
iš smulkių kivirčų su ypato- 
mis. Gyvenimo tikslai pas 
juos tai padaryt „biznį”. 
Apie tautos (kad ir kaipo 
tautos) reikalus, jie žiuri per 
storus vertelgystės stiklus.* 
Savo ir kitų darbus matuoji 
tiktai ypatų palinkimais.

J. O.' Sirvydas.

Kitažemio laiškai iš Ru
sijos.

IIL
Dulcissima Felicija!

Kad tu žinotumei, aš nie
kaip negaliu užmiršti gene
rolo Trepovo. Daug yra Ru. 
sijoje generolų, rasi ir per 
daug, bet tokio kaip Tre- 
pov nebuvo ir nėra. Koks 
geras jis buvo žmogus, kokią



Uaudų jis atnešė Rusijai!..... 
Kad ne jis —: revoliucijonie
riai seniai jau butų prariję 
visų Rusi jų: carų, ministerius, 
valdininkus, polieistus, žan
darus, šnipus, kazokus.... 
Revoliucijonieriai smalstųs! 
Tu, mieliausia, rasi, apie jį 
mažai težinai. Paskutiniu 
laiku generolas Trepov buvo 
caro rūmų, jo paties, jo šei
mynos, freilinų, šunų ir ka
čių saugotoju. Viskas tas 
buvo pavesta jo globai ir jis 
savo pareigas pildė kuo ge
riausiai. Labai jis rūpino
si.... Tuojau ėmė brinkti 
visos Mykolinko freilinos....
O ar tas blogai? Labai dide
lę naudų iš to Rusija aptu
rės .... Daugiau kunigaikš- 

. čių atsiras. Laike jo tarny
stes nė vienas šuo, nė viena 
katė karališkos veislės nenu- 
sprogo, o kiek pačiam Myke
liukui ir ministeriams jis sa
vo drąsumu į krutinės karš
čio įpylę! Tuojau paplūdo 
visokie cirkuliarai, paliepi
mai, buvo prisakyta vyti 
tvirtesnes virves, kad revo
liucijonieriai nenusitrauktų 
nuo kartuvių; buvo pastaty
ti keli nauji kalėjimai, buvo 
duota visokie palengvinimai 
kazokams, žandarams, poli- 
cistams, šnipams, juodašim- 
čiaros.... Jie dabar be jo- 

. k. kio atsakymo gali kiekvie
nam maištininkui paleisti vi
durius ir už tų jokioą baus
mės, priešingai,bus pagirti ir 
paaugštinti, gaus gerų užmo- 
kesnį, medalius su parašu: 
„Už narsumų”. Daugelisjau 
gavo.

O kaip jį mylėjo žandarai! 
Trūksta žodžių aprašymui 
žandarų meilės.

Šit vienas pavizdys.
Nelabai seniai susitikau su 

tulu geru žandaru. Jis du 
sauja, aiinanauja....

— Kas tau yra? — klausiu 
aš jo.

— Trepovo gailiuosi, be jo 
man nemielas gyvenimas,tar- 
nysta.... Eisiu į monopolį 
ir pasiskandysiu....

— Na, na, niekų netau
zyk!

— Koks gyvenimas be tėvo 
Trepovo, jis už mus visuomet 
užstodavo, rūpindavosi....

— Ar geras buvo 
las?

— Mus žandarus 
kaip tikrus vaikus.
jis, rasi, aš seniai be vietos 
valkiočiaus....

— O kas?
— Papasakosiu tamstai 

apie vienų atsitikimų. Sykį 
pas kokį ten maištininkų da
rėme *mes kratų. Visur iš- 
j ieškojome: sienas išvertėme, 
krosnis išgriovėme, lubas, 
grindis išlaužėme, komodas, 
spintas išplėšėme, batus, ka
liošus išuostėme, žodžiu, at
likome savo darbų, kaip pri
guli, o revoliucijos nerado
me. Gerai maištininkui pri
grasinę, išėjome. Nepraslin
ko ir diena — maištininkas 
pakelia didžiausių triukšmų: 
pinigai, girdi, jam pražuvę 
laike kratos, ir bestija sta
čiai nurodė į manę, buk apie 
komodas labiausiai sukaus 
aš. Captelėjau už kišeniaus, 
stebuklai: svetimas kapšis; 
atidarau, žiuriu — nauji, 
raudoni popierėliai: po de
šimt, dvidešimt penkis rubl., 
o tokie gražus, tokie gražus, 
man net širdis apalpo!....

— Žingeidi istorija. Kas 
toliau?

— Daėjo triukšmas iki Tre
povo, o prakeiktas maištinin
kas vis nesiliauna: aš, sako, 
.visam pasauliui išrodysiu, 
kad Rusijos žandarai vagys, 
katoržnikai, aš jiems nedova
nosiu, teisman patrauksiu. 
Man tikrai kinkos ėmė dre
bėti .... Po šimts velnių, 

. prisieis atsisėsti ant to paties 
suolo, kur sėdi kaltininkai 
revoliucijonieriai.... Juk

genero-

mylėjo, 
Kad ne

tai ne man vienam gėda, bet 
visos žandarmerijos mundie- 
rų suterštų! Šaukia manę 
jo didybė Trepov. Aš, sako, 
girdėjau, kad tavo kišenėje 
svetimi pinigai atsirado. Pri
sipažinau. Ir kad žinotumei, 
vietoje to, kad skelti man 
ausin ir praginti, apkabino, 
išbučiavo, paglostė ir mei
liai sako: nevirpėk, tad nie
ko nebus, tu geras esi tėvy
nės mylėtojas; puikiai pada
rei, paėmęs nuo maištinin
ko pinigus, jis, be abejonės, 
juos butų atidavęs revoliuci
jai. Tu busi išaugštintas už 
naudingų darbų, o maištinin
kų užlo j ima ir laikymų tiek 
daug pinigų patupdysime 
atsakančioje jam vietoje. 
Teip ir atsitiko. Aš pakilau 
į unterius, o maištininkas 
atsidūrė kalėjime. Aš iš 
džiaugsmo nupirkau už pen
kias kapeikas žvakę, pasta
čiau ,,Bogui”, o pats tris die 
das linksmi na us, garbinau 
Trepova, nuo Dievo leistajų 
valdžių.... Ir teip prisi- 
linksminau, kad manę vos 
gyvų rado bemiegant purvy
ne.

Žandaras užbaigė ir apsi
verkė.

Yra ko verkti!
Matai mieliausia, ar reikia 

geresnės širdies už Trepovo? 
Kitoje valstybėje teip atsi
tiktų, kiekvienas piemuo 
skandalų imtų kelti, niekas 
neveizėtų ir į žandarų man- 
dietų, tuojau teisman, o Ru
sijoje Trepov užtarė žodelį 
ir visas dalykas pasibaigė 
kuo puikiausiai.

Neužmirštinas 
Trepov!

Išgelbėjo sostų 
ties!

Pernai rudenį, 
džiai revoliucijonieriai, prisi
raišioję prie pagalių raudo
nas vėliavas, visuose miestuo
se ėmė lakstyti po gatves ir 
šaukti:

Šalin caro valdžia!
Tegyvuoja revoliucija!
Visi ministeriai, visi gene

rolai nusigando, o Trepov 
nieko, pasiliko kietas kaip 
uola, tik sušuko:

Nesigailėti patronų! Rota 
pli! Juodašimčiai pirmyn!

Gerų pirtį tuomet gavo re
voliucijonieriai nuo Trepovo, 
net ir plunksnos ruko.

, O generolas už vienų 
1 šauksmų:

„Nesigailėti patronų!” 
Pagarsėjo visame pasauly-

i i“-
Kur nepagarsės. Laike 

karo su beždžionėmis japo
nais rusų kariumenė neturė
jo nė patronų, nė ginklų, o 
sušukus Trepovui prieš vi
daus priešus* kurie šimtą 
kartų biauresni ir atkaresni 
už japonus, visko atsirado.

Maištininkai nuo genero
lo patronų kaip varnos kri
to!

Gaila, kad Trepov nebuvo 
paskirtas karės vadu, velnius 
japonus Visus bųtų iššaudęs. 
Paskyrė kokius ten Kuropat- 
kinus, Gripenbergus, gailė
josi jie patronų, nieko ir ne
išėjo.

Visas pasaulis šaukia, buk 
Trepov neturėjęs širdies, o 
jei, girdi ir buvo, tai supelė
jusi kempinė.

Neteisybė! Šimtą kartų ne
teisybė!

Aš protestuoju prieš tokias 
zaunas!

Teturi kiekvienas tokių šir
dį, tuojau paklius į caro ap
saugotoje.

Neturėjo širdies! Juokas 
tik ima....

Oi, oi, kokia širdis pas jį 
buvo.

Mykoliukas, Vitte ir kiti 
ministeriai, sušukus revoliu* 
bijonieriams:

—Duokite mumsliuosybės! 
Šmakšt ir pakišo manife-

žmogus —

nuo pražu-

kada bėgė-

tik

Ir kas iš to butų išėję, kiek 
butų atsifadę bedarbių šni** 
pų, žandaftfT juodašimčių, 
policistų, visi jie badu butų 
išmirę. Trepov pasigailėjo 
jų pa&ių, vaikų, nusispiovė 
ant maištininkų liuosybės, ir 
vėl visi šnipai ir žandarai pa
siliko ant savo vietų.

Geras buvo Trepov!
Jei jam kų galima užmesti, 

tai tik tų, kad perdaug aik- 
vojo valdžios gerų — patro
nus, juk jie ir kaštuoju. Bū
davo ant vieno kokio nemaz- 
gotburnio maištininko išlei
džia begalė papliūpų.

Reikės patarti popams, 
kad jį prie šventųjų prakai
tytų, tuomet pakils uolumas 
pas visus žandarus, šnipui 
ministerius, generolus, kiek
vienas norės pasiekti Trepo- 
vų, kad fgyti tokių garbę. 
Popams ir neblogai butų: jo 
relikvijas galėtų pardavinėti. 
Rusijoje nesunku pakliūti į 
šventuosius. Keli metai at
gal surado kasžin kokį šven
tąjį Serapinų, ąpie kurį nie
kas nieko negifdėjo ir neži
nojo; net pats Mykoliukas, 
su savo pačia, važiavo Jam 
kojas bučiuoti. Tik vieni 
revoliucijonieriai juokėsi, pa
leido paskalos, buk šventasis 
gyvenęs su šimtais zokonin- 
kių ir turėjęs nuo jų begalę 
vaikų. Jie ir iš Trepovo šven
tumo juoktųsi....

Ga^la Trepovo!
Trepove, kodėl trtu sprogo 

širdis? Ar iš gertuno, ar per
daug persivalgel maištininkų 
šviežienos?

Visi žandarai, policistai, 
šnipai ir juodašimčiai tavęs 
gailisi!....

Kelkis iš kapų ir dar su
šuk:

— Patronų nesigailėti!
Lik sveika, brangiausia.

Tavo grafas Kuku.

Saliąjtrio^ų yra sodas, bet 
matomai sugargęs, neapžiuri- 
mas. - f;.

Kaip* mrfh pasakojo, ten 
buvo rBhgi^ias, ar buvo bu
vęs, koksai 'ttgonbutis, bet to 
negali^sal^t tikrai.

Viekų apmąsčius, išrodo, 
kad te* būt* ne fanuos, bet 
kokioS^ioršl pramonės, grei
čiau galąfo<>rbut ligonbutis, 
arba gyvenimas turtingesnių
jų žmonių.

Dabar nupirkus, užtektų 
gal ant keliolikos metų, be 
jokio budavojimo, triobų.

Antrų vietų užėjau New 
Hamshiro valstijoj.

85 akrąi žemėš, 4 triobos, 
viscs išvien, bet apysenės,sto
vi klonyj tarpe kalnų. Nors 
žemė gerai išdirbta, bęt išro
do mums per mažai, o aplin
koj, rodos, nėra nuo ko prisi
pirk! daugiau.

Pro šalį nuo vakarų pusės 
bėga upelis Beaca River, 85 
pėdų pločio.

Iš visų pusių apaugusi far- 
rna dailioms girioms, bet tik 
toliau nuo geležinkelio, apie 
4 angliškos * mylios nuo sto
ties.

Nuo Bostono apie 120 an
gliškų mylių.

Maloniai prašau kitų atsi
liepti, gal kiti musų komisi
jos sanariai aprinko kur ge
resnę* vietų? Aš norėčiau, 
kad kokiame laike tas dvi 
vietas atlankytų komisija, 
nes man rodos, kad be abejo
nės viena iš tų dviejų bus 
muma tinkąma.

’HLaKųuckas,
804 W.Broadway,

S. Boston, Mass.
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pajieškot tinkamų vietų ko- 
lionijai užlaikymui pasenu
sių, arba netekusių svei
katos draugų S. L. A., 
kiek galėdamas, sukinėjausi 
po apygardą Mass. ir New 
Hamshire. Siuom tarpu tiek 
pranešu visuomenei.

Užėjau vietoje Mills, Mas. 
221 akrų žemės su visoms nau
joms trioboins, triobos medi
nės, naujos mados, kurias, 
važiuojant,iš tolo matai, dai
lia spalva nutepliotas. Pir
mutinė nuo geležinkelio sto
ties tik reik paeit apie Smin. 
Palikus didžiausių rūmų, ku
ris yra ant tos kolionijos, yra 
ant 4 augštų gyvenimai su 
daugelio kambarėlių, maudy
nėmis, kitoj pusėj yra ma
žesnės triobelėa gyvenimui 
darbininkų. Kitoj pusėj 
yra didelės banios, kuriose 
yra vietos patalpinimui 100 
karvių, 9 prie £alo — banios 
arkliams. Keletu žingsnių 
toliaus yra triobelė paukš
čiams su daugeliu kambarė
lių, galima užlaikyt daug vei
slių paukščių. ,

Tarpe rūmo ir mažesniųjų 
stubų yra šulinys, akmeniais 
išmūrytas, gana skanus van
duo.

Po visas triobas vanduo iš
vadžiotas. Apšvietimas elek
triką ir gazu visose triobo- 
se.

Takai apie gyvenimo trio
bas cementuoti, ir apsodyti 
dailiais medeliais.

Netoli krašto yra kalnas 
apie 30 pėdų augščio, išro
dantis kaip Birutos kalnas.

Kitoj pusėj dailus pušynai 
ir girios, kas labai linksmai 
išžiūri. Prie tos farmos yra, 
nežinau tikrai koki, kapai, 
bet jau apleisti, nors teira
vausi, bet negalėjau tikrai 
dažinot koki.

K. Ž e g o t a. R 
K n y‘g a Į. Vilnius.
m. 112 pust.

Telpa Čia keliolikai pa
veikslėlių. Visi parašyti ge
rai ir verti perskaitymo. Pa
veikslėliai originališki, todėl 
ypač tokius privalo parem
ti lietuviškų knygų skaityto
jai.

Redakcijos atsakymai.
F. Staškunskui. Už tų 

korespondencijų atseitų prieš 
sudų atsakyti. Todėl jos ne- 
talpysime; ištikro joje ir nie
ko teip labai svarbaus nė
ra.

. N. A. Greičiui. Eilių ne
patalpinsime. Trūksta joms 
daug, rimas retai gerai pri
taikytas.

N. Vitavs. Atsišaukimas 
nepatilps, kadangi jame vis
kas sumaišyta, todėl 'ir pa
taisyti negalima. Kad vienu 
šauksmu būt galima viskų 
nuveikti, tai ko reiktų! Su 
nuveikimu neina teip leng
vai.

| Profesorius Cambridge 
universiteto, Anglijoj, Wald- 
stein, užmanė Italijos randui 
atkasti visai vulkano pelenų 
užbertų 79 metuose po Chr. 
miestų Herculanum. Kelios 
gatvės to miesto, ar dalys 
gatvių,atkastos. Visų miestų 
vienoji nelengva bus atkasti, 
kadangi aut Herculanum vie
tos yra dabar turintis 20000 
gyventojų)miestas Kėsina.
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| Kadadgi Italijos randas 
dirbdinienie kariškiems lai 
vams Amerikoj užsteliavo 
plieninius rapkaustymus, tai 
visoj Italijoj darbininkų or
ganizacijos kelia protestus 
prieš tokį rando pasielgimų, 
ypač kad Italijoj daug plie
no dirbtuvių darbininkų ne
turi darbo.

| Brazilijoj atsibuvo pre
zidento rinkimai, likosi iš* 
rinktas Dr. Alfonso Moreina 
Penna, kuris užims urėtįų 15 
d. šio mėnesio.

•• — = 
Apsireiškimai atmosferoj 

arba Meteorologija.
Pagal Prof. lojeikoY’a.

Patėmyta, kad iš sūkurio nupuolęs vanduo, 
nors su kury s butų ant jūrių, niekada nebū
va suras, taigi jo vanduo ne iš jūrių paim
tas. Tas rodo, kad sukuria! tveriasi iš sut 
tirštėja šių garų, o ne iš jūrių vandens. Pa
sitaiko vienok kartais, kad ežerai arba prū
dai, perėjus ties jais snkuriui, suvisu išdžių- 
sta. 811 vandeniu sūkurys perneša ir buvu
sias prduiiose ar ežeruose žuvis gana toli. 
Kad sukurtas gimdo elektrikos pajiega, tų 
rodo daugelis apsireiškimų.

Sykį patėmijo, kaip ties namais perė
jo sūkurio viršūnė, ji nesiekė namų apa
čios, o vienok jis pakėlė apatiniuose gyveni
muose grindų lentas. Tų galėjo padaryti 
tik ėsanti sukuryj elektriką.

Veikmė sukuriu ant augmenų rodo teip
gi elektrikos įtekinę. Augmenų syvai iš- 
džiųsta, medis plyšta, suskyla kartais į šmo
tus, lapai vysta ir susiraito.

Kartais, perėjus sukarini, randa iškastas 
žemėj gilias duobes, o žemė iš tų duobių bū
va pakelta ir pernešta gana toli. Jeigu gi 
sūkurys griauja namus, laužo giriose me
džius, tai tų daro baisus vėjai einanti drauge 
su sukuriu.

Net tūli mokslinčiai patį sukurį laiko už 
smarkų vėjų. Weyerui laboratorijoj pasise
kė padirbti tokį smarkų vėjų ir sukurį. Tam 
tikslui, ties dideliu vandens rezervoaru, apie 
sieksnį augščiau jo, jis pritaisė smarkų ven- 
tiliatorį, kurį su dideliu greitumu suko gari
nė mašina. Nuo ventiliatoriaus smarkaus 
be^isukimo vanduo rezervoare pradėjo kun
kuliuoti, lašai lakstė į šalis, kilo augštyn 
stulpo pavidale prie ventiliatoriaus, o jis 
juos metė į šalis. Ventiliatorius darė smar
kų vėjų, o vanduo tvėrė sukurį arba tifuna. 
Jeigu vietoj vandens paimti durnus ir jais 
pripildyti didelio stiklo apačių; tai pakanka 
prie jo viršaus prikišti mažų vaikų dirbamų 
malūnėlį ir jo sparnus pasukti su ranka, o 
durnai pagimdys smarkų vėjų, kurio viduryj 
spirališkai kils augštyn ėsanti stikle durnai. 
Todėl, jeigu viršutiniuose oro sluogsniuose 
susitiks du priešingi oro tekėjimai, arba dėl 
kokių nors kitokių priežasčių oras pradės 
suktiesi, tai tas besisukimas ant galo ir pa
gimdys sukurį.

Gamtoj ankštai rišosi toki apsireiškimai 
kaip: perkūnijos, tifunai ir vėtros. Teip iš 
vidurinės sūkurio dalies eina į visas puses 
baisus vėjai, kurie, ypač giriose, perėjus su
kurtai, padaro kaipi inžinierių nuvestų ke
lių, ant kurio vist, ypač didesuiejie medžiai 
išlaužyti arba iš šaknių išrauti, o kraštuose 
medžiai sveiki, visai neiytėti. Sūkurio ke
lias neplatus.

Šviesimai .apsireiškimai.
Oro dalelės atmuša ne tik siunčiamų 

saulės šviesų, bet teipgi ir atmuštų kitokių 
kūnų. Tas visokeriopas atmušimas šviesos 
spindulių .gimdo išsklaidytų šviesų, kuri ap
šviečia dienoms žem§ ir neesant saulės spin
dulių. Jeigu nebūtų atmosferos, taigi iš vi
sų pusių užklojančio žemę oro, tai visur, kur 
neprisigriebtų tiesiog saulės spinduliai, kiek
viename šešėlyj, ^butų su visu tamsu, tamsiau 
negu nakties laike. Dangus butų juodas 
kaip derva; dienoms ant dangaus matytume, 
teip kaip naktyj, žvaigždes ir planetas, saulė 
išrodytų su aiškiai aprubežiuotais kraštais 
ratu. Po dienai ūmai užstotų naktis, nebū
tų visai nė aušros, nė vakaro patamsių, kas 
ypač musų kraštuose teip puošia dangųt

Besikeldami į orų ant orlaivio, arba lip
dami an* augštų kalnų, pamatytume, kaip iš
rodytų dangus, jeigti aplink žemę nebūtų at
mosferos arba pro užklodalo. Besikeliant 
ant orlaivio, juo augščiau pasikeliame, juo 
tamsesniu išrodo dangus, be jokių žiūronų 
dienos laike galima matyti žibančias žvaigž
des. Stovinti žemai negali matyti dienų 
žvaigždžių, kadangi jas dengia nuo akių sau
lės spindulių apšviesta atmosfera.

Kadangi oras ne suvisu permatomas, tai 
dalis šviesos spindulių jame gęsta, nyksta. 
Tas nykimas menkas ant zenitho, bet labai 
žymus ant horizonto. Saulės šviesa ant hori
zonto 1854 kartus silpnesnė negu ant ze- 
nitbo. Todėl, kol saulė neaugėtai pakilusi, 
kol ji prie horizonto, į jų galima žiūrėti tie- 
siok neuždengtoms akims. Pasididinimų 
šviesos dar padidina nepermatomi vandens 
garai ėsanti atmosferoj. Šviesa atmušta toli 
nuo mus esančių daiktų, paveikslan, kalnų, 
turi teipgi pereiti per orų pripildytų vandens 
garų, per tai ir parva jų persistato mums ne 
tokia, kokia ji ištikro yra, tolimi kalnai, ar
ba girios pėrsistato musų akims melsvoms, o 
męs žinome, kad ne tokia jų tikra parva; 
juo toliau nuo mus yra toki daiktai, juo mė- 
lynesniais jie mums išrodo.

Žvaigždių šviesa, prasimušdama per at
mosferų, užlųžta. Juo šviesos spinduliai 
prisigriebia į tirštesnius oro sluogsnius, taigi 
juo ateina į sluogsnius aržesnius žemės pa
viršiaus, juo labiau jie užlųžta. Todėl tai 
žvaigždės ties horizontu užteka truputį ank
ščiau, o nusileidžia truputį vėliau, negu bu
tų jeigu aplink žemę nebūtų atmosferos. Di
džiausių užlužimų šviesos spindulių galima 
patėmyti šaltuose poliariškuose kraštuose.

Laumės juosta.
Šviesa musų žemės atmosferoj gimdo čie- 

lų eilę visokeropų apsireiškimų, kartais ne-
paprastų, įdomių, bet tuos apsireiškimus 
lengvai galima išaiškinti fiziškoms tiesoms.

■' ... ........-n
Iš tokių apsireiškimų tankiausiai matome 
^laumės juosUį\ o nevienas gal, mažai būda
mas, ties pradu pats su čirikynaite ne sykį 
bandė laumės j uostų padaryti ir nevienas gal 
tokias juostas ir padare, nors ir nežinojo 
kaip ir kodėl jos ant prado darosi.

Taigi daugeli/ matė, kaip puolant van
dens lašams, arba paleistiems iš čirškynės, 
arba puolant vandeniui fontano j, lašuose da
rosi mažos laumės juostos, visai tokios kaip 
laike lytaus ant dangaus, tik paskutinės užl« 
ima labai didelius plotus.

Atsistokite, nusikreipkite užpakaliu į 
saulę, liekite vandenį ir pamatysite, kaip jo 
lašuose darosi laumės juosta. Besidarymui 
vienok jos būtinai reikia: kad butų vanduo, 
kad butų saulė, taigi kad ne visas dangus 
butų apsiniaukęs ir kad tėmytojas butų tar
pe terp vandens lašų ir terp saulės. Prie 
kitokių aplinkybių laumės juostos nebus 
matyti.

Kaip visi žinome, dangus yra mėlynos 
parvos. Tas paeina nuo to, kad oras labiau
siai atmuša mėlynus šviesos spindulius. 
Dangaus mėlynumas būva juo tamsesnis, juo 
mažiau ore yra vandens garų jau sutirštėju
sių arba pradėjusių rinktiesi ir tverti debe
sis. Paskutiniame atsitikime dangus būva 
palszos parvos. Tas • paeina nuo to, kad 
vandens burbulėliai, teipgi ledų krištalėliai 
atmuša baltos parvos šviesos spindulius.

Dangaus mėlynumas būva juo tamse
snis, juo oras sausesnis; ten dangus tamsiai 
mėlynas, kur ore mažai vandens garų ir viso
kių dulkių, kaip tai būva antai vasaros laike 
Italijoj, ypač gi ant augštų kalnų. Antai 
ant kalno Whitney, Kalifornijoj, oras labai 
tyras ir permatomas, todėl ten dangus išrodo 
juosvai mėlynas. Didelių sausžemių vidu
riuose, kur oras, labai sausas, kur puola la
bai mažai lytaus ir sniego, kur mažai, dėl sto
kos drėgnumo,auga augmenų, ore visada ne
šiojasi daug dulkių, todėl jis ne teip perma
tomas kaip ten, kur tų dulkių nėra, kur jas 
sulaiko augmenys. Tokiuose didelių saus
žemių viduriuose, kaip autai, Azijos arba 
Sacharos tiruose, dangus mums rodosi gel
svos parvos. Gelsvos parvos dangus išrodo 
yjiač ties vidurinės Azijos kalnais.

Oras lengviausiai perleidžia raudonus 
šviesos spindulius, ypač jeigu jame daug 
vandens garų. Dulkės teipgi turi didelę į- 
tekmę ąnt oro ypatybių.

Kalbėjome jau, 
, kad perlūžimas saulės

spindulių gimdo lau-
> T mes juostų. Įeidamas

k //l - vandens lašą M bal-
■* tas saulės šviesos

• spindulys AB truputį 
nukrypsta nuo pir- 

Besid&rvmas lautnfs jėostos. mutinio savo kelio, 
eina keliu , BC, bet 

prie to jis pasidalina į savo sudėtinius, taigi* 
į pamatinių parvų spindulius. Kadangi nevi- 
sų parvų spinduliai vienodai užlūžta vandens

- lašuose, tai spinduliai užima plotų BCC’. 
Paskui šviesos spinduliai atsimuša ir eina 
keliu CD ir C’D’; išėjęs iš vandens lašo švie-1 
sos spindulys dar kartų užlūžta ir pasiekia 
žemę išsiskėtęs pavidalo ED D’E’ ir prie to 
pasirodo visos laumės juostos parvos.

Šviesos spindulys pasidalina, kaip jau' 
augščiau paminėjome, į pamatines parvas: ' 
raudonų, oranžinę, geltonų, žalių, mėlynų, 
tamsiai mėlynų ir violetinę. Kraštinis nuo 
viršaus bus violetinis, apačioj raudonas. Tų 
parvų spinduliai eina nuo vandens lašo teip, ’ 
kad raudonasis ir violetinis, taigi abudu 
kraštiniai padaro kerčių. Kad violetinės 
parvos spindulys patektų į akį, reikia, kad 
jis su kitu kraštiniu, taigi su raudonuoju, 
padarytų kerčių 40°. Todėl violetinė parva 
į tėmyjaučio akį patenka nuo kito jau van
dens lašo. Taigi mat, nors kiekvienas van
dens lašas, atmušdamas saulės šviesos spin
dulius, padalina juos į pamatines parvas, 
bet ne visos atmuštos vieno vandens lašo 
parvos patenka į tėmyjančio akį, vienos par
vos patenka nuo vieno, kitos nuo kito van
dens lašo ir visų jų atmušti spinduliai, pate
kę į akį, padaro laumės juostų.

Pasirodymas laumės juostos rodo, jog 
atmosferoj yra vandens lašai; juo didesni 
yra lašai, juo šviesesnė ir gražesnė laumės 
juosta; vandens lašai turi būti didesni už 
tuos vandens burbulėliuš, iš kokių yra debe
sys. laumės juosta pasirodo tųsyk, jeigu 
lyja priešingoj saulei pusėj.

Kalbėdami apie besidarymų laumės juo
stos, męs ėmėme tik vienų eilę vandens lašų. 
Lytus gi yra tai milijonų milijonai lašų. 
Laumės juosta bus matoma tik lašuose tve
riančiuose terp musų akių ir saulės spindu
lių kerčių 40—42^, bet vis tiek, ar tie lašai 
yra kairėj ar dešinėj pusėj. Jeigu męs pa
imtume milžiniškų cirkelį, išskėstu m e jo ko
jas ant 40^ laipsnių, vienų jo kojų pastatytu
me ant tiesios linijos terp musų akies, saulės ' 
ir lytaus plotų kitoj dangaus pusėj, o su ki
ta koja padarytume ant dangaus ratų, tai 
tasai ratas atsakytų visame raudonam lau
mes juostos diržui. Jeigu saulė bus ant ho
rizonto, tai laumes juosta apims visų pusratį; 
juo augščiau yra saulė, juo mažesnę laumės 
juostos rato dalį galime matyti; jeigu gi sau
le bus augštai, paveikslan, pietų laike, tiigi 
pusdienyj, tai nors lytų, męs negalėsime lau
mės juostos matyti. Kartais ant dangaus 
pasirodo dvi laumės juostos: vienoje parvų 
juostos eina teip, kaip aprašėme, taigi iš 
lauko bus raudona juosta, o viduryj violeti
nė; antroje gi parvos eina atbulai: iš lauko 
violetinė, o viduryj raudona. Tokių dvigu
bų laumės juostų gimdo dvigubai vandens la
šuose užsilaužę šviesos spinduliai. Antroje 
laumės juostoje parvos, paprastai, ne teip 
aiškios kaip pirmoje. Kartais būva ir trys 
laumes juostos, bet trečioji būva teip neai
ški, kad jų vos galima matyti.



iri ETŲ VA
Mėnulis, teip kaip ir saule, gimdo lau- 

[tnės juostą, tik jos parves labai silpnos, 
^naktyj tokią laumės juostą nelengva patėmy- 
iti. Tą silpnumą gimdo silpna mėnulio švie
sa, kuris savo šviesos neturi, atmuša ant 
jo puolančią saulės šviesą.

Antihelijai.
Męs kalbėjome apie besidarymą laumės 

I Juostos ir matėme, kad ją gimdo atmušimas 
ir užlužimas šviesos spindulių vandens lašuo
se ir kad ji visada pasirodo priešingoj saulei 

I dangaus pusėj. Pakalbėsime dabar apie ap
sireiškimus daug rečiau būvančius, bet teip 

L kaip ir laumes juostos, teipgi priešingoj sau- 
■ lei dangaus pusėj, nuo ko ir jų vardas paei- 

V na: antihelijas, vardas sudėtas iš grekiškų žo- 
f džiu: anti reiškia — priešais ir helios — sau- 
I lė. A

Terp daugelio apsireiškimų pasitaiko 
vieni labai tankiai, todėl ant tokių tankiai 
matomų neatkreipiame atidos, jie mums ro
dosi teip naturališkais, kad apie tokius ne
norime perdaug mislyti; terp apsireiškimų 

' vienok būva ir retai matomi, nepaprasti, ko
ki dėl savo reto pasirodymo ne vieną nemo- 

i kantį jų priežasčių išaiškinti baugina. Vi- 
‘ šoki padavimai rodo, kad toki retai ir ne vi

sur būvanti apsireiškimai buvo ir dar dabar 
suteikia maistą ir palaiko niektikystą ir prie
tarus.

Terp tokių apsireiškimų reikia paminėti 
Brockeno šmėklas. Kalno Brocken viršūnė 
yra augščiausia Harzo kalnuose, Hanovere, 
Pru&uote. Ji pasikelia iki 3300 pėdų aug- 
ščiau jūrių paviršiaus.

Brocken žmonių padavimuose lošia dar 
gal didesnę rolę negu Lietuvoj visokios pa
garsėjusios plynios, raganų kalnai ir tt.. 
Ant jo viršūnės iki šiol užsiliko akmens šmo
tai žmonių vadinami raganų šostai-s ir alto
riai^ ten tekantis vandens šaltinis žmonių 
ir šiądien vadinamas raganos šaltiniu. Au
gančias ten ankstybas kvietkas žmonės vadi
na raganų Irvietkoms.

Ne be reikalo todėl Brockeno kalno vir
šūnė įgavo tokią garbę, garbę tą jai suteikė 
nepaprasti, čia būvanti, gamtos apsireiški
mai. Apsireiškimai vienok/ dėl kokių pa
garsėjo ta kalno viršūnė būva ne vien ant 
Brockeno kalno, bet teipgi ant tūlų Alpų 
kalnų viršūnių. Tankiausiai jie būva ant 
Airšunių apsiaustų apačioj ežerais ir pel
kėms, iš kurių kyla garai besikeičianti į de
besis. Visus optiškus apsireiškimus gimdo 
atsimušimai visokių daiktų ant pakilusių ant 
giedro dangaus pavienių debesių paviršiaus.

Apsireiškimai tie būva ant viršūnės Ri- 
gi, ant Pilato, Rothorno ir kitų, ne ant vieno 
Brockeno, nors tas labiausiai pagarsėjo; bū
va jie ir ant Šiaurinių Ledinių jūrių.

Geriausiai tą apsireiškimą aprašė keliau
ninkas Hahn. 30 kartų jis lipo ant Brocke
no viršūnės, bet tų kalno dvasių nepasisekė 
jam matyti, 31 sykį pamatė tą, ko teip kar
štai geidėj. Apie 4 vai. Jjyto, ves pradedant 
užtekėti šąulei, oras buvo tykus, dangus gie- 

- -dias, vėjas gabeno vakarų link nespėjusią 
dar sutirštėti miglą. Tuojaus po ketvirtai 

• valandai ryto, keliauninkas patėmyjo vaka
ruose stovintį neišpasakyto didumo žmogaus 
pavidalą. Vėjas ką tik nepagriebė jo kepu
rės nuo galvos; keliauninkas griebė kepurę 
su ranka, o anoji milžiniškoji figūra paan
trino tą patį pasikrutinimą. Hahn paskui 
pasilenkė, milžinas padarė tą patį. Keliau
ninkas pašaukė žemiau stovintį savo draugą; 
abudu sustojo toj vietoj, iš kurios Hahn pa
matė milžinišką esybę, bet dabar nieko nebu
vo matyt. Po kokiam laikui, toj vietoj, kur 
pirma, pasirodė du milžinai mėgzdžiojanti 
visus tėmyjančių pasikrutinimus; paskui 
abudu milžinai prapuolė ir jau daugiau ne
pasirodė. Kitas keliauninkas aprašo kitą 
atsitikimą. Užlipus jam ant kalno Bemina, 
Šveicarijoj, jį apsiautė migla, kuri ėjo vis 
tirštyn ir kilo vis augštyn, ant galo visai prie 
jo priėjo. Toj migloj matėsi laumės juostos 
parvos, kurios iš pradžių buvo neaiškios, 
greitai nyko, o paskui buvo vis aiškesnės. 
Paskui parvos susijungė į vieną žibantį ratą, 
aplink kurį pasidarė paskui ratas, bet ne teip 
jau šviesus, paskui trečias visai palšas. Vi
durinis ratas galėjo turėti apie tris pėdas di
ametro; jis buvo kokia 30 pėdų atstu nuo tė
my jaučio. Keleivis pašoko iš džiaugsmo pa
matęs apsireiškimą, kokį matyti nuo senei 
geidė, bet tuojaus nusistebėjęs sustojo, ka
dangi laumės juostos rate pamatė figūrą at- 
kartojančią visus tėmyjančio pasikrutinimus. 
Tas apsireiškimas traukėsi kelias minutas, 
paskui išnyko drauge su laumės juostos ra-

v (Toliaus bus.)

Otto Carquė

- PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.

, Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos.
Su raštininko leidimu verte

> - J. Laukis.
dėlių atmainų šilumos ir spaudimo oro. Yra 

• gerai žinomas dalykas, jog medžiai apvalo 
orą ir padaro klimatą lygesniu — vėsesniu 
vasarą ir šiltesniu žiemą; tokiu budu girin
gose apygardose išpuolimas lietaus yra ly- 
giaus padalintas laikams ir šalims ir audros, 
uraganai bei viesulos rečiau teatsitinka ir su 
mažesniu smarkumu. Derlingumas vaisinių 
medžių gali būti išgaunamas iš didesnių gi
lumų negu derlingumas javų ir daržovių 
teip, kad tas lyginasi išlaimiui didesnio plo
to prie mažesnio reikalavimo priemoniško 
džiovinimo. Medžių šaknys geriau gali su
gerti neištirpdomas sudėtines žemėje negu 
.mažesniejie augalai.

Vaisiniai medžiai visuomet bus reikalin
gais gaivalais ne tik padarymui musų plane
tos tinkamesne apgyventi ir tinkamesne žmo
gų maitinti, bet teipgi idant žmogus auklėtų 
savo prisirišimą prie grožybių gamtos. Giri- 
uinkys'tės mokslas aiškiai parodo, kad męs 
tiesiog priklausome nuo girių dėl reikalingo 
puolimo lietaus ir kad jų išaiškinimas ant 
didelio ploto žemės yra atsižymėjęs tokiomis 
kenksmingomis pasekmėmis, kaip tvanai ir 
viešnios, jog atydžia visų valdžių yra dabar 
nukreipta ant to.

Vakarinės dalys Suvienytų Valstijų turi 
milijonus akrų artinos žemės ir daugumas 
dabar beliečių ir tuščių kraštų galima butų 
paversti į žydinčius sodnus, kurie savu žarų 
padidintų drėgnumą ir išpuolimą lietaus. 
Bet vietoje ką gerinti neišmatuojamus plotus 
savo repnblikos ir padaryti ją apgyventine- 
sne, tai amerikonai veda begėdišką ir paže
minančią karę dėl apgalėjimo toli ten kur 
Filipinų. Kaip tai daug geriau butų vieto
je ką besmaugti laisvę mylinčius žmones, vi
sus tuos milijonus išleistus pavergimui anų 
tropikinių salų su visomis gyvastims pašvę
stoms Amerikos jaunų žmonių, - sunaudoti 
juos išdirbimui vakarinių valstijų bei įkūri
mui laimingų namų.

New Yorko „Evening Journal” savo pa- 
tėmyjimuose labai tinkamai pa«akp: ,,Armi
jai ir laivynui — valdžios šakoms atsidavu
sioms žudymui — buvusis kongresas užgyrė 
sumą $180.075.273.

Skyriui Žemdirbystės, valdžios šakai at
sidavusiai maitinimui žmonių, kongresas už
gyrė $5.208.960.

„Bet jei mums reikia aprūpinti gerai 
kareivius, tai tikrai reikia aprūpinti gerai 
ūkininkus.

,,Jei męs reikalaujame gausios piutės Fi
lipinų ir kitų priešų musų tautiško augimo, 
tai męs teipgi reikalaujame gausios piutės 
musų maistinių medegų.

,,Jei mums reikia išnaikinti išdavingil- 
mą terp piktų Morosų, tai teipgi reikia išnai
kinti dar piktesnes Kanadines usnis namie.

„Baisiai dideli karės ir laivyno užgyri
mai ypatingai yra taikomi sutikti padėjimą 
ant musų rytinių salų. Finansiškai, męs pa
švenčiams šitam klausimui daugiau negu 
trisdešimts kartų tiek atidžios, ką klausimui 
pagerinimo žemdirbystės visos tautos.

,,Tik pagalvokime, kas galima butų nu
veikti ūkininkams ir visiems kitiems gyven
tojams šitos šalies, jei tauta galėtų išleisti 
tautiškam išvystymui tiek, kiek ji išleidžia 
karei.”

Pagerinimas milijonų akrų bevandeni- 
nės dirvos suteiktų naują pakraipą žmonių 
dabai ir pramonei. Žemdirbystė ir sodinin
kystė augštai pasikeltų. B i angis pragyve
nimo žymiai atpigtų ir tokiu bud u vargio
sios luomos pasikeltų.

Perdėm visame sviete žemdirbystės ir 
ekonomijos klausimai turėtų užimti pirmą 
vietą terp visų kitų, kadangi nuo nuoseklaus 
ir moksliško išdirbimo dirvos priklauscf bui
tis ir galybė tautų.

Pereitame šimtmetyje garas ir elektrybė 
padarė didelį perversmą žmonijoje ir nuvei
kė stebuklus pramonėje, bet ir arčiaus prisi
žiūrėjus matosi, kad musų pirmaivybė buvo 
vienpusiška daugelyje dalykų ir kad kiaurai 
visame civilizuotame sviete milijonams vis 
dar stygsta prieglaudos ir maisto. Didiejie 
tyrinėtojai ir išradėjai, be abejonės, norėjo 
išgelbėti žmoniją, bet jų viltys neišsipildė 
dar. Išbujojimas pramonės sutraukė dau
gelį žmonių iš kaimų į gardus ir žemdirbystė 
bei sodininkystė likosi apleistos ant didelės 
nenaudos gerovei žmonijos.

Šiądien, šimtai tūkstančių žmogysčių 
yra privaryta kaip galvijų į siuvyklas ir 
dirbtuves, kur jie sutveria liuonus svetimoms 
šalims, kuomet patys ir jų šeimynos tankiai 
neturi nė pačių reikalingiausių gyvenimo 
daiktų. Nueikime į pramoniškus ir kalna- 
kasyklinius apskričius kožnoj šalyj, prisižiū
rėkime, kaip džiovininkai, pusiau išbadėję 
vyrai, moterys ir vaikai svyruoja į vietas 
darbo ir atgal, o pamatysime, jog musų „gar
bi” pramoniškoji pirmeivystė yra perbran- 
giai apmokėta! Anglija išdidžiai vadinama 
,,dirbtuve svieto”, bet kokią naudą šitas pa
vadinimas atnešė josios gyventojams? Nu
puolimą ir prigulmystę nuo kitų tautų dėl 
savo kasdieninės duonos! Šiądien Anglija, 
atsitikus karei, galėtų būti išmarinta badu 
su keliais mėnesiais!.

Męs žinome, kokiame apgailėtiname pa
dėjime buvo menkas Europos ūkinin
kas, kaip jis buvo plėšiamas savininkų žemės 
ir apvagiamas valdžios, taigi brėkštant pra- 
moniškai gadynei, jis su džiaugsmu ėmė tikė
ti, kad jis pagerysiąs savo padėjimą pames
damas žemę ir praleisdamas savo gyvenimą 
dirbtuvėse miestų? Tas tai yra priežasčia, 
kodėl per visą pereitą šimtmetį pirmaivybės 
ir išradimų žemdirbystės pasigerino tik kar
tas nuo karto ant labai nedidelių plotų. 
Žemdirbystė ir sodininkystė yra tik savo kū
dikystėje ir kaimietis abelnai yra piešiamas 
kaipo ,,žmogus su matiku” ar įlinkęs ant 
žagrės, dirbdama nuo anksto iki vėlai, ir 
gaunąs kaipo atlyginimą kietą lovą, sausą 
duoną ir sunkų gyvenimą rūpesčių ir darbo. 
Bet ateityj męs išvysime žemdirbį teisum, 
turinčiu gana pateikos ir padarančiu su ke
lioms valandoms darbo kasdien užtektinai 
maisto išmaitinimui ne tik jo paties šeimy
nos, bet ir šimto daugiau žmonių. Žemdir
bys ateityje galės padaryti pats savo dirvą, 
nepaisyti ant šėtonų ir klimatų, apšildyti orą 
ir žemę, pašvenčiant apdirbimui lauko ne
daugiau laiko kiek kožnam yra smagumu ir 
lengvumų. r

Moksliški tyrinėjimai išranda, kad ge- 
Įrai išdirbant žemę kloniai Mississippi upės ir

akų galėtų puikiai aprūpinti’mai- 
4 milijonų žmonių, ar kuone visą

josios prietal 
stu tukstanf w .. ... -
svietą, kad AnaiiUusiai 200 milijonų žmonių 
galėtų labai gražiai gyventi ant ploto Pran-i 
cuzijos, kuąppet tpks plotas kaip Didėji Bri
tanija lengvai gąj^tų užlaikyti šimtą milijo
nų gyventom be,lokių įgabenimų! Bet pa
sižiūrėkime; kasjau yra šiądien padaryta 
ant didelės papėdės apymingų žemdirbysčių, 
kur išeiga yrą;apturėta per spulinimą rankų 
darbo per mašinai, imant dirvą iš gamtos be 
pagerinimo jps, £aip ve prėrijose Su v. Val
stijų vakaruose.Jie duoda sulyginamai ma
žas d vimėnesines pintis nuo 10 iki 15 buše
lių (600 ikt’ 9(f(fsvarų) akrui, ir bet penki 
šimtai žmonių, dirbdami tik aštuonis mėne
sius, padaro metinio maisto 50,000 žmonių, o 
prie visų šiolaikiuių pagerinimų vieno žmo
gaus darbas pųr 300 darbo dienų padaro, pri
statant į Cliicagą ar New Yorką kaipo mil
tus, maistą 250 žmonių vieniems metams. 
Suvienytose' Valstijose yra dabar 50 milijo
nų akrų apsėta kviečiais, kurie atneša apie 
700 milijonų bušelių (2,000,000 tonų) kas 
metas, kuomet be kviečių yra surenkama su
virtum 8000 milijonų bušelių (9,000,000 to
nų) kitokių javų kasmetas. Užaugime vai
sių obuoliai užima pirmą vietą ant kiek pa
tirta. Cenzus 1900 m. parodė viso 210,000,000 
medžių teip vadinamuose vaisbiškuose sod
nuose, užimančiuose plotą penkių milijonų 
akrų, kurie veda apie 200 milijonų bušelių 
(500,000 tonų) kas metas.

Toli, geresnės išeigos bus laimėta per 
stropų išdirbimą, paisant ant gero išdirbimo 
mažo gabalo, idant apturėti nuo jo kuodi- 
džiausią surinkimą. Tokiais budais, kurie 
yra vartojami, paveizdan, šiaurinėje Prancū
zijoje, ar dar geriaus C Linuose, nuo 40 iki 
50 bušelių kviečių yra surenkama nuo vieno 
akro, Įiakaktiuai aprūpinančio maistu ketu
ris žmones per ištisus metus, ir net šitos pa
stebėtinos išeigos neišrodo esant galutino
mis. Vokiečių mokslinčius Julius Hensel 
l>arodė savo neuuoalsiais tyrinėjimais, kurie, 
apgailėti reikia, ų^ra dar gana suprasti ir 
vertinami, kaip net liesiausia dirva gali būti 
pastebėtinai pagerinta minerališkais tręša- 
lais, teip kad mažos dalies akro apsodintos 
vaisiniais medžiais užtektų pilnai išmaitinti 
žmogų.

Auginittias vaisių turi kitą didelį viršų 
ant javų. Pelningas sėjimas ir rinkimas ja
vų visuomet1 priklauso nuo didelių ir bran
gių mašinų, kurių vartojimas reikalauja vos 
kelių išlavintų darbininkų, kuomet kiti lau
ko darbininTai yra tik įrankiais rankose sa
vininko žeiųės; iš kitos pusės, vaisių augini- 
nimas, jei ajkylž| žinomas, su pasekme gali 
būti vedamas net šiaurinėse šalyse ir ant ma
žos skalės, sa mažiaus ir neteip brangiais į- 
rankiais, kadangi jis reikalauja daugiau pa- 
vieniškos priežiūros, gimdydamas ir auklėda
mas pas žmogų’aukštesnes jiegas proto ir do
ros.

,,Vaisių auginimo kolionija Rojus Ora- 
nienburge, provincijoje Brandenburgo, Prū
suose suteikia reiškų pavyzdį šitų tvirtini
mų. Tenai, bėgyje kelių metų, prie nelem- 
čiausių apystovų ir klimatiškų išlygų, mažo 
sksitliaus energiškų ir išmintingų žmonių 
smiltinis tyras likosi paverstas į vertinamą 
vaisiams žemę, kuri dabar išduoda pakakti
nai netik aprūpinimui kolionijos gausum 
maistu, bet teipgi aprūpinimui skaičiaus 
sankrovų Berlyne, kuomet visi sanariai ir jų 
šeimynos, kurie, žinoma, minta vaisiais, 
džiaugiasi kuogeriauda sveikata ir neprigul- 
mybe. Daugelis kolioniečių, visai susinai
kinusių protiškai ir fiziškai nervuojančiu 
miesto gyvenimu, atsigriebė į trumpą laiką 
nuo labdaringos įtekmės naudingo ir gaivi
nančio užsiėmimo ant gryno, gaivingo oro, 
terp sanlydžių aplinkybių.

Sveikatai ir pasigėrėjimui daržas ir sod
nas yra visuotinu ir nugščiausiu idealu žmo
gui. Kiekvienoj vyriškoj širdyj randasi ne
mirštąs laukstumas dienos, kurioje jis galės 
įgyti gabalą žemės ir sodinti į ją medžius, 
apsidengiančius žiedais ir vedančius vaišius. 
Šitas mylėjimas kaimijos ir sodno yra vien
val inė rusanti antmintis kuone užmiršto ro
jaus. Koks gražus yra vaizdas sodno su jo 
žydinčiais medžiais, leidžiančiais savo šaknis 
giliai žemėn, geriančias dangišką šviesą savo 
milijonais žie(įų> vedančiais gardžios vaisius, 
kuriuose paslėpti turtai žemės ir gaivingos 
pajiegoš saulės teip stebuklingai yra sudėta!

Galų gale žmogus visgi kibsis prie že
mės; jis pamatis, kad tai gi žemė, ką jį mai
tina geriausiai, ir, kaip milžinas Antaens, jis 
turės ją paliesti, idant atjausti ją po savo 
kojomis dėl atnaujinimo savo pajiegų. Lai
kas tikrai ateis,h. kuomet mokslas ir bendra- 
darbystė žmonijos išdirbs žemę iki tokiam 
laipsniui, kad ji išduos gausų maistą, laimę 
ir pasiganėdlniirią visiems. Tąsyk šešėliai li
gos. bado, žbiogMudystės ir karės išnyks nuo 
musų planetos knrtp miglos nakties nuo švie
čiančių spiaduliių užtekančios saulės.

Busimas žmogus išnaudos gamtą, o ne 
savo bendrąbrolids; jis apleis didelius ir už- 
sikimšusius^mie^P8 Ir ta-P8 tyrinėtoju gamtos 
tiesų; jis ji^kos užsiėmimų, suartinančių jį 
daugiau su šviežiu oru ir saule, kurie yra 
teip reikalingi, £aip ir kietas maistas atsta
tymui celių’lr audinių jo kūno!

Juo daugiau męs gėri mesi saulėtu dan
gum ir šviesinančiu oru, juo daugiau gyvu
mo męs galime atidėti į musų organizmą, 
kuomet gyvenimas prastai išvėdinamuose 
namuose prikimštų miestų yra vienvaline 
grasa musų sveikatai ir dorai. Tik buvimas 
lauke, ant šalčio, šviežio oro vidutinių juo
stų, ką duoda tnums stiprų sudėjimą ir padi
dina musų spirtį ligoms. Jei tik žmonės 
šiaurės žinotų, kokį virtų jie turi ant gyve
nančių pietuose, turėdami tokį gamtišką dil* 
galą šaltyje, tyrame, palinksminančiame ore

šaltesnių laikų, tai jie daug daugiau gėrėtų
si iš to.

Žiemą oras yra tirštesnis ir pertai dau
giau turi degio; tokiu budu męs gauname 
didesnę dalį šito geriausio iš visų drutvai- 
sėių, kuris padaro mus veiklesniais fiziškai 
ir protiškai. Dėl šitos tai ve priežasties gy
ventojai vidutinių juostų turi daugiau ener
gijos ir yra toliau nužengę už gyvenančius 
tropikinėse šalyse. Šiądien kaukaziškiejie 
žmonės yra pirmutiniais terp veislių svieto 
ne dėlto, kad jie maždaug* yra valgančia1* 
mėsą, kaip tas tankiai yra tvirtinama, bet 
dėlto, kad per tūkstančius metų jie turėjo 
viršų šalčio, sveiko, gaivinančio klimato, ku
rie galėjo išdirbti pas juos vieką, buklumą 
ir išlaiką iki augštesniam laipsniui.

Rods, teisybė, kaikuriuose pirmaiviose 
šalyse, kaip Anglija ir Šiaurinė Amerika, 
kur perdaug mėsos yra valgoma, kenksmin
gos pasekmės tokio valgymo yra jau atjau- 
čiaina ir reiškiai matosi, kad žmonės dide
sniuose miestuose vienval fiziškai blogsta. 
Pėr paskutinę karę Anglijos su Būrais pasi
rodė, kad iš 11,000 vyrų, pasisiūliusių Man- 
chesteryje kareiviauti Pietinėje Afrikoje, 
tik 3000 buvo priimta kaipo tinkanti fizi
škai, o iš tų tik 1200 siekė saiką, kokio kar
eivis turi būti; ir pulkininkas Borrett, a bei
nąs prižiūrėtojas verbavimo, savo neseniai 
išleistame pranešime nurodo, kad iš 75,750 
vyrų gydymiškai ištirtų apie 22,286 arba 
29,01 nuošimtis buvo atmesta dėl įvairių li
gų ar stokos fiziško suaugumo, pridurdamas, 
kad terp luomos žmonių, iš kurios kareiviai 
buvo imami, blogimas dantų pasirodo spar
čiai augančiu.

Kadangi vyrai atsišaukė į verbavimo 
vietas, žinoma, tik toki, kurie tikėjosi būti 
priimtais, tai terp minių, užpakalyj baisaus 
pulko atmestųjų, turi būti milžiniški batali- 
jonai patentuotinai netinkančių vyrų — pro
tiškai silpnų, klyvų, raišų, skrofuliškų, 
spaugų, siauroms krūtinėms — kuriems 
anaiptol niekad neatėjo į galvą kareivystė. 
Visas skaičius musų fiziškų trukumų, turi 
būti skaitline, baise galvoti.

Vienok blogas ir jo svarbiausia prieža
stis pradeda pilnai aiškėti ir valgybos refor
ma vienval žengia. Visuose didesniuose 
miestuose Anglijos ir Vokietijos yra įrengta 
dabar valgyklos, kuriose sveiki ir maitingi 
valgiai be mėsos yra duodama už vidutini
škas kainas, kas ypatingai svarbu yra darbi
ninkiškoms luomoms. Amerika tik pradeda 
sekti šitą pavyzdį, kame, žinoma, nėra gere
snio kelio mokinimui hygiėnos ir sveikų pa- 
žvalgų sulyg užsilaikymo, kaip praktiškas 
parodymas. '

Fiziškos kultūros restoraninė kompani
ja New Yorke atlieka puikų darbą nuo šitos 
atžvalgos ir jau atidarė daugeli restoranų 
New Yorke, Brooklyne, Philadelphijoje ir 
Bostone, ir galima tikėtis, kad kiti miestai 
nėužilgio paseks tą. Toki užsiėmimai pada
ro daugiau tikro gero, negu visos prakalbos 
apie blaivybę ir uždraudimas.

Pamatas visokiai patenkančiai reformai 
turi prasidėti nuo grynijimo fiziško organi
zmo, kuris veda prie pagerinimo protiškų ir 
doriškų jiegų ir tokiu budu prasidedanti 
nuo žemiausių pasigardavimų ir pageidimų 
yra išvedama per visas jiegas ir apima pilną 
žmogų.

Musų dabartinės neteisingos draugiji
nės Ir ekonomiškos sanlygos yra palaikomos 
nupuolimo, nežinybės ir prietaringumo mi
nių ir musų išganymas todėl ateis {>er fizišką 
ir protišką atsigimimą pavieniaus. Augėle
snės formos draugijos reikalauja geresnių 
žmonių; jos negali būti įsteigtos su diena, 
bet reikalauja nenuoalsaus ir vienvalinio 
triūso gentkarčių.

6. Etika valgybinės reformos.
Platonas savo garsiame dialoge „Repu- 

blika”, parašytame ketvirtame šimtmetyje 
prieš Kristų, išveda Sokratą, aprašantį pavy- 
zdišką miestą ir prisakantį gyventojams jo 
valgybą, susidedančią tik iš vaisių, grudų, 
daržovių ir riešutų. Atsakydamas priešinin
kui, kuriam pasirodė nurodytas valgis per
prastu, Sokratas yra parodytas sakančiu:

,, Taigi aš manau, kad miestas, kurį męs 
aprašėme, yra bepriemoniškas, ir, teip sa
kant, sveikas maistas. Bet jeigu tu nori, 
idant męs apšnekėtume miestą, kuris serga 
uždegimu, tai nėra kam mus laikyti nuo to. 
Tūli žmonės, matomai, nesiganėdins valgiu 
ar budu gyvenimo, kurį męs aprašėme ir už
simanys turėti šalę to sofas ir skuomes ir 
kožną kitą rakandinį daiktą, kaipo ir val
gius. ... Kiaulių piemens vėl yra terp prie
dėlių, kurių męs reikalausime, — luomą 
žmonių nerandama, dėlto kad negeidžiama, 
musų pirmesniame mieste, bet reikalaujama 
terp kitų šitame. Męs teipgi reikalausime 
dideles daugybes galvijų, tiems, kurie gali 
panorėti juos valgyti, ar ne?”

,,Žinoma teip.”
,,Tąsyk ar męs nejausime reikalo, gydy

tojų teipgi didesniame laipsnyje negu prie 
pirmesnėsės valdžios?”

„Teip, ištikro.”
,,Šalis teipgi, aš manau, buvusi pakak

tina užlaikymui Josios tuolaikinių gyvento
jų, dabar bus per maža, neužteks daugiau.. 
Ar gi neteip?” ,

,,Tikrai teip.”
,,Tąsyk ar nereikės mums atsirėžti skly

pą nuo musų kaimynų žemės, Jei mums rei
kia jos turėti užtektinai ganyklai ir orei; 
jiems darant tą patį, jei jie, kaip ir męs leis 
sau peržengti rubežių^reikalingumo ir mesis 
ant neapryboto įgijimo turtų?”

,, Neiš vengt Ina i turi teip būti, Sokra*

IŠ VISUR.
| Llubekos laikraštis ,,Ei» 

senbahn Ztg.” pagarsino,buk 
maskoliškas kariškas laivas 
šaudė į garlaivį ,,Jan Mani- 
tos”, gabenantį maskoliškam 
randui explioduojančias me- 
degas ir garlaivį paėmė, nors 
jo kapitonas ir rodė reika- 
1 ingus’ raštus. Mena, kad 
minėtas garlaivys expliodąo- 
juičias medegas gabeno Mas- 
kolljos revoliucijonieriams.

| Berlyno ,,Lokal Anzei- 
ger” pranešė, jog pasitraukė 
nuo vietos Prūsų žemdirby
stės ministeris von Podbiels- 
ky. Jis buvo įmaišytas į ko-, 
kilis ten peiktinus admini
stratorių darbus vokiškose 
Afrikos valdybose. ' Jis bu- 
vo didžiausiu priešu atidary
mo Vokietijos rubežių galvi- > 
jame iš kitų kraštų, nors mė 
sa teip Prūsuose pabrango, 1 
kad ją pirkti gali tik turtin- 
giejie.

Londono laikraštis 
„Times” rašo apie pasitrau
kimą trumpame laike Vokie
tijos kanclerio Buelowo; jo 
vietą ciecorius norys pavesti 
jeneroiui Moltke.

| Lenkijoj, netoli stacijos 
Rogow (netoli Varšavos) 
pulkas ginkluotų vyrų už* 
puolė ant pačtiuio trūkio 
vagono, | kurį metė bombą. 
Jos expliozijos daug saugo* 
jančių pačią kareivių likosi 
užmuštų, arba sužeistų. Už
puolikams pateko $500000 
pinigų.

| Laikraščiai rašo, Uųk 
Lodzuje, Lenkijoj, socijali- 
štai darbininkai 8 d. lapkri
čio nušovė septynis darbinin
kus tautiečius. Čia, turbut, 
ne apie tautiškumą ėjo. Gal 
peršautiejie buvo valdžių tar
nai?

| Maskolijos randas atsi
šaukė į kitas viešpatystes’su 
prašymu išplatinti terptau- 
tiškus sutarimus teip, kad 
jam butų išduodami pabėgę į 
kitus kraštus revoliucijonie- 
riai rengę prieš randą ex- 
pliodnojančias medegas, ko
kių dabar svetimi kraštai ne
išduoda maskoliams. Mas- 
kolija tokius stengiasi pa
traukti po paprastų krimi
nalistų skyrių.

Didžuvių gaudytojų 
laivo „Olga” įgula, atplau
kus jam ant gulinčios ant 
Šiaurinių Ledinių jūrių, Ku
nigaikščio Alberto žemės, ra* 
do ten nepažystamą dar nie
kam žmonių giminę; kuri 
niekada dar baltparvio žmo
gaus ne matė. Tų čiabuvių 
kaime gyvena 600 žmonių. 
Ginklai jų — tai variniai pei
liai, geležies nepažysta; daug 
rykų turi padirbtų iš kaulo. 
Žmones tie skiriasi nuo gy-^ 
venančių šiauriuose eskimų. * 
Gyvena šėtrose iš žvėrių kai
lių.

| 8 d. lapkričio pas popie- 
piežių atsilankė duktė Mas- 
kolijos ministerių perdčtinio, 
mergina Stolypin. Gal tėvas 
ją atsiuntė melsti pagelbos 
kankinant Lenkiją? Mergi
nų meldimo, ypač nebiaurių, 
gal ir popiežius greičiau iš
klauso.

tai!”
(Toliaus bus.)

| Ant reikalavimo Vokie
tijos valdžių, Londone likosi 
suareštuotas amerikonasHaų, 
advokatas iš Wasfcingtono 
D. C. Jis apkaltintas, buk 
su pagelba suklastuoto tele* 
gramo išviliojo iš namų 
vuošvę ir ją ant gatvės nušo
vė. Jo pati 7 metais už jį 
senesnė. Mena, buk jis no
rėjęs greičiau iš vuošvės pa
laikų pasinaudoti.
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| Netoli Dakar, prancūziš
kose vakarinės Afrikos val
dybose, buvo .smarkus susi- 
rėmimas arabų su prancūziš
kais šovėjais, kuriame daug 
prancūzų ir 150 arabų likosi 
užmuštų. Ginklus arabams 
pristatė vokietis gyvenantis 
Magadore.

SS

| Vulkanas Vesuvius, pie
tinėj Italijoj, vėl pradėjo 
mesti pelenus, 
observatorijos, 
Matteucci, ramina vienol^y- 
ventojus, kad naujo išsiverži
mo nebus, kadangi trūksta 
apsireiškimų būvančių prieš 
išsiveržimus. Jis sako, kad ir 
metimų pelenų ir eipliozijas 
kratero viduriuose pagimdė 
nugriuvęs į kraterų kalno šo
nas ir smarkus lytus, nuo ko 
daug vandens sutekėjo į kra
terų.

Perdetinis 
profesorius

| Pietinėj Afrikoj būrai 
rengia vėl sukilimų prieš 
Anglijos valdžių. Vadovas 
būrų Fereira su prievarta 
verčia buvus Transvaaliaus 
ir Capo angliškoj kolionijoj 
prie jo pristoti. * Anglijos 
randas vienok laiko Fereirų 
ir jo šalininkus už paprastus 
plėšikus ir mano,kad jis terp 
būrų neras daug šalininkų.

| Kadangi Maskolijos re- 
voliucijonieriams keliose vie
tose pasisekė paimti pačto 
piniginius siuntinius, tai ke
lių ministeris apdirbo suma
nymų, kad pačtas butų siun
tinėjamas tik trukiuose bė
gančiuose dienoms, kad pač
to vagonai butų terp penkių 
kitų, kuriuose butų ginkluo
tų kareivių sargyba. Tas 
sumanymas vienok reikalau
ja $16500000 išdavimų virš 
paprastų, taigi daugiau ne
gu revoliucijonieriai gali pa
imti piniginių siuntinių.

į Sulyg Amerikos rando 
surinktų žinių, mažiausiai 
kareivių serga Maskolijoj: 
vos 3.48 ant tūkstančio; dau
giausiai gi Holandijoj, nes 
13.21 ant tūkstančio; Ameri> 
koj 12.95 ant tūkstančio.Ma
žiausiai kareivių miršta Prū
suose, nes du ant, tu katančio; 
Anglijoj 7.13, taigi daugiau
siai, paskui eina Amerika su 
6.28 ant tūkstančio.

| Iš Ekaterino^laviaus, pie
tinėj Maskolijoj, vien ant 
gubernatoriaus prisakymo, 
kadangi net kariški sūdai nė 
jokios kaltės rasti nebūtų 
galėję, 104 vyrus išsiuntė į 
Siberijų. Visoj pietinėj Mas
kolijoj, ypač Odesoj, veja 
nuo tarnystes visus urėdnin- 
kus ne norinčius pasitraukti 
iš demokratų ir kitokių apo- 
zicijinių politiškų partijų ir 
pristoti prie Lygos maskoliš
kos tautos.

| Kijevo kalėjime, celėj 
politiškojo prasižengėlio Ru- 
denko, užtiko dinamitinę 
bombų, kurių jis norėjo me
sti ar ir perdėtinį šnipų Spi- 
ridovičų, ar į sudžias kariško
jo sudb.

| Peterburge suareštavo 
amerikonų Jamesų, kuris at
kako tirinėti. darbininkų or
ganizacijas Maskolijoj. bet 
po kelių valandų jį palei
do.

| Maskvoj koksai re volių- 
cijonierius metė bombų į pa- 

i gargėjusį savo žiaurumu po
licijos viršininkų Reinbotų, 
bet bomba jo neužgavo. Rein- 
bot nušovė metusį bombų.

| Prancūzijos bankas atsi
sakė diskontuoti amerikoniu
kus vekselius. Bankas tas 

* yra tikrai tautiškas, jis pran
cūzams duoda paskolas ant 
8% palukėm}, kitur reikia 
mokėti 5—7%palukenų.

| Sulyg Prancūziško rando 
pagarsintų žinių, pereituose 
metuose .Praųzucijoj gimė iš 
viso 808292 vaikai? arba ant 
10937 mažiau negu užperei- 
tuose, nors apsivedimų buvo 
daugiau. Randas todėl ma
no, kad tėvams, turintiems 
daugiau kaip 8 vaikus, duo
damos butų dovanos ir viso
kia pagelba.

| Italijoj, netoli Pizos, li
kosi parengta Marconio be- 
vielinio telegrafo stacija 
siuntinėjimui telegramų į 
pietinę Amerikų. Kiti pa
našus telegrafai negali teip 
toli siųsti telegramų.

| Turkijoj, Salonikos ap- 
skrityj, ginkluoti grekonys 
užpuolė ant bulgarų kaimo 
Caradjova ir užmušė 25 bul
garus. Nesutikimai terp bul
garų ir grekonių čia traukia
si jau nuo seriiai, skerdynės 
gi 
na.

tik nesutikimus didi-

Tifliee, ant Kaukazo, 
kratant policijai vienas ne
apgyventus namus, explioda- 
vo ten, matyt tyčia paslėpta 
bomba, kurios ezpliozijos 3 
policistai likosi užmušti.

„—Aš žinau, rašė jis, kaip 
labai aš nusidėjau, Magde. 
Išardžiau jūsų jaunystę, jū
sų tikėjimų, jūsų užsitikėji- 
mų užmušiau. Jus žinote, 
būva prietikiai, kurie gyve
nime būva tvirtesniais už 
mus, nors mes su pasididžia
vimu vadinamės ponais su
tvėrimo. Ir aš skaudžiai nu
kentėjau. Bet apie mirusius 
nepridera piktai kalbėti — 
bet tuos tūkstančius, kokius 
Julija mielašird ingai davė 
užmokėjimui mano jaunystes 
kvailysčių, tikrai, daugiau- 
negu .dešimtmetine kantrybe, 
pri^irišimtt tikrai išmokėjau. 
Ne visada buvo lengva, ne 
kartų aš dantis sukadęs tylė
jau ir dariau, kų galėjau, 
kad tų truputį gyvasties pa
kenčiamu padaryti.

Ir dabar uš eSu vienas ir 
liuesas. Ir aš nerandu ant 
visos žemės kitos moteries, 
k*uYių su didesniu užsitikėji- 
mų ‘galėčiau prašyti būti mo
tina mano našlaičiams vai
kams, man tiltų pastatyti, 
kuris manę nuvestų prie žmo
nių, nuo kurių geras noras, 
kentėjimai mano pačios, li
gos vaikų išstūmė. Prie 
šviežių, šiltų saulės spindu
lių. Aš alkstu ir trokštu 
abieju. Prieš viekų vienok

| Paryžiaus laikraKiai pa- kių aį išsilgau tavęs, Magde.
garsino, buk Madride likosi 
susektas suokalbis ant gyva- Į 
sties Ispanijos karaliaus ir jo 
pačios.

| Shanghajuj, Chinuose, 
chiniečiai užpuolė ant dviejų 
konstabelių vokiško ir mas
koliško konsuliato Juos sumu
šė ir išrėdę, paliko ant ke
lio.

| Pietinėj Amerikoj, res- 
'publikoj Ecuador, netoli sta
cijos Mocha, susidauZė paša- 
žievinis trūkis. Prie to 7 
ypatos likosi užmuštos, o 9 
sunkiai sužeistos.

| Newfoundlando pakram 
tėse siautė baisios vėtros, 
laike kurių lygiai ant kran
to, kaip ir ant j tiriu buvo 
diktai nelaimių. Vėtra pa
skandino diktai žvejų laivu- 
kų.

Portsmouthe, Anglijoj, 
susibuntavojo 600 jurininkų 
angliškų kariškų laivų. Jų 
suvaldymai atsėjo sumobili
zuoti visas jurininkų rezer
vas.

| Bulgarijoj pasitraukė 
nuo vietos Petkovo ministeri
ja: sutvėrimų naujos, kuni
gaikštis pavedė dabartiniam 
vidaus ministeriui Petrovui.

| Paryžiuj, Santos Du- 
mont atliko bandavones su 
nauju, neturinčiu baliono or. 
laivių. Bandavones buvo 
gana pasekmingos, nors rei
kia dar daug pertaisymų.

| Pietinės Afrikos vokiš
kose valdybose pasikėlę čia
buviai apsiautė dalį vokiškų 
kareivių. Mūšyje 11 vokie
čių likosi užmuštų, o 15 su
žeistų.

| Anglijon atkako į sve
čius Norvegijos karalius Ha- 
akon su savo pačia.

I6'

Ženklas.
Paveikslas. Parašč Jassy 

Torrdnd.
Ji stovėjo prie lango ir,už

simąsčiusi, žiurėjo į gatvę. 
Lauke barškėjo lytus.

Vakar atėjo laiškas; visų 
naktį užėmė perskaitymas jo 
dvidešimtį kartų, visų prieš 
pietų laikų ant jo atsakymas. 
Ant galo raštas gulėjo ten — 
ir ji nežino, ar turi jį siųsti 
ar ne. „

Buvo teip sunku „ne” atsa
kyti! Teip atsakyti negalima.

nes tu savo ypatoj buvai ir 
ėsi mano mislysi šilta, šil
danti šviesa.

Ar nori man paduoti ran
kų ir padėti kelių surasti, ar 
panorėsi padėti paštatyti 
tiltukų aut kelio vedančio į 
apšviestus laukus, prie žmo-

Inuo savo pirmps^ pačios, jis 

gi buvo ne—išlaidus, mažai 
reikalavo dmo 
nusivilko dfc 
ir apsigyvAo 
dvare ir ka» j 
Julijos įnešps 
no- nBet kaip jis pfe sako, jis 
liko vienas, y Iš ęjradžiu dėl 
prievartos m 
lino, o paakį 
nuo jų šalinosi. -Nuo pačios 
mirties, pusantrų metų atr 
gal, paailiuoaav^s nuo visų 
kentėjimų, jis atsidavė vien 
darbui ir uavo vaikams. Mag
dė viskų žinojo, kaipi kad 
drauge butų viskų pergyve
nusi. Viena įaįHefo pusių 
draugė apių vįskų išpasako
jo.

(Pabaiga bus).

laiko, kaip 
uniformą 

mie’, t6vo 
vo darbu 

tus pad i di

•nių atšilo- 
gero noro

APGARSINIMAI.
Reikalingas geras zeceris 

prie ,,Lietuvos” spaustuves, 
tuojaus.

Myris Princo.
Nepersenei pasimirė prin

cas iš karališkos šeimynos, 
būdamas geriausiuose am
žiaus metuose, - apsiaustas 
kuodidžiauaio išpuošimo, tur
tingumo ir apsuptas geriau
sių gydytojų. Jis mirė iŠ 
priežasties spėkų išsibaigimo, 
kas paėjo nuo perdidelio jieš. 
kojimo pasilinksminimų ir 
smagumų. Tofcigs pat prie
žastys atrandamos ir tarpe 
darbininkiškos Iffomos; dau-

npOTIUELUD iaUAUDi pilu Linu- , . . J , • f .
I , , T .. , [gumas žmomu darbininkųnnif Jus, žinau, etfate miela- L , . - - .' luomus, kaip vyrai teip mo

terys, negauna užtektinni 
pasilsiu, užtai, kad numeta j *i brangų laikų ant niekybe- L |

’ jieškodami visokių gyvenimo 
smagumų ir - pasilinksmini-

širdinga jr gera, jus galite' 
atleisti. Todėl aš prašau to' 
iš visos Širdies: bukite man 
motere, Magde! Užmirškite, 
kų aš prieš jus ir prieš savę 
nusidėjau, tegul prisikelia Tieji* impnfe «tna ten-

Koncertas ir Baliau. „
Chioago. 109'kuopa 8. L. A. Daini

ninkai parengė koncertą ir bailu, neda
lioj, 18 d. lapkriczio(Nov.) l£0fl Pulaskio 
taleje. 8(M)^o. Ashlsad avė. Prasidės 5 
▼ai. po pieta ii traukeis Iki. IZSakties. 
Choras padainuos gražiai lieiuyJsrku 
dainas, o matos mergaites dekllamuoa 
lletnvisskas eiles. Muaika geriausia. Vi
sus lietuvius Ir lietuves utpraazo ant to 
koncerto aUilankyti, o tikrai nesigailė
site laiko. .

Komitetas.

Didelis Balius. .
Cbicsgo. Parapija Apvaizdos Dievo 

turės eavo bailu ketverge (Thanksgi ving 
Day), 29 d. Iapkrlcz;o (Nov.), 1906 ant 
Freiboit Turners sales, 8117 So. Halsted 
st. Bus labai gera muzika ir kitokį pa
silinksminimai. Užtai užpraszo visus 
lietuvius ir lietuvaites ant to baliaus 
kuookaitlinglautial susirinku.

Parapijos Komitetas.

Didelis Bailus.
Union City, Conn. Dr-ste6sv. Jurgio 

parengs pirma lietuviszka Salono dary
toju (Haymaker) balių Padekavones die
noje, 29 d. lapkriczlo (Nov.) 1906 m. ant 
Sinding per, Lietuviszkoe Svetaines, 
Union City ir Naugatuck, Conn. Pati- 
linksminimas prasidės 1 vai. po pietų ir 
trauksis iki gaidžiu. Inženga 15c. ypa* 
tai. Dovanos paskirtos sekanezioo: gra
žiausiai pisiredžiusiam raudonas gai
dys, praseziausfai pMlredžiuiiam viszta. 
Taipgi bus leista ant iszlaimejhno puse 
szimto viszlu, aneziu ir kitokiu mažmo
žiu. Bus tai puikiausias balius, kuris 
tiktai esionai buvo. Muzikantai bus isz 
Watorbury, Conn., po vadovyste P.Bag- 
danavieziaus. Kvlecdamo visus lietu
viui ir lietuvaites isz t czionti ir aplinki
nes ant.szito musu baliaus atsilankyti.

Komitetas.

Treczlas Metinis Balins.
Chicsgo. Dr-ste D. L. K. Keistuczlo 

parengė balių, 17 4. lapkriczlo (Nov.) 
1906 ant J. Žilisus sales, 1 W. 24 st. 
Balius prasidės 7 vai. vakare. Užpraszo- 
mo visus lietuvius kuoekaitliogiausiai 
ant musu baliaus atsilankyti.

Komitetais.

Prakalbos, Dainos. Teatras Ir 
Balius!

Pittsburg, Pa. Dr-stes D. L. K. Gedi
mino parengė teatre ir bailu 29 d. lap- 
krlczio, 1908 m. ant Odd Fellows Hali 
18th ir Saras st. South Side Pittsburg, 
Pa. Prasldei 2 vai. po pistu. Kalbės 
F. J, Bagoczius; dainuot Alleghsny’s 
dainoriai, losziama bus komedija „Vel
nias Spąstuose", grajis garsus Wllmer- 
dingo lietuvtsakt muzikantai, ložanga 
vyrame 50c, moterims 35č. Ezirdingai 
užkviectia.

Komitetu.

Pajleszkhu tavo draugo, Povilo Balse- 
vicziaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalos parap., Cypllu sodžiaus. 2 
metai atgal gyveno Sturgen Bay, Wli. 
Jis pats ar kas kitas tdiksis duoti Alne

ir 
so-

8. M.Gilmeth f 
Dietz, Wyomiug,/

Pajieszkau savo draugą Antano
Aleksandro Stroczkiu, Budralcziu
□liaus ir Antano Marcziukaiis. Vist 
Kauno gub , Sziauliu pav., Žagarės pa
rapijos. Girdėjau juos esant apie Grand 
Rapids, Micb.. Jie psuys ar kas kitas 
teiksis duoti žino adresu:

Anton Visztirt
1010 Market st. Kenosha, Wis.

Pajieszkau Jurgio Kireno, kurte dirbo 
penki metai atgal pas Noteon Morris A 
Co, Boef Cutting floor. Buvo sužeistas 
vardu Alols Zdralek, sužeidė nupuolan
tis reta* nuo reles. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia iu

„Lietuvos" redakcija 984 33rd st. 
arba Louis Zdralek

4840 May st. Cbicago, Iii-

Pajieszkau savo draugo Vincento Bra- 
ntezkio ir buvusio Homestead, Pa. var
gs m te t ros, Domininko Kazakevicziaus. 
Turiu pas juos svarbu reikale.

Joe. Slankovieve
434 Metropolitan avė. BrookJyn, N. Y.

Pajieszkau Salomėjos Ramaszkiutes, 
Kauno gub., Sziauliu pav., Radviliszkes 
parap. Saloje vasaroje atvažiavo inChi- 
cago, III. Ji pati ar kas aitas telktis 
duoti žinia adresu:

Viktoras Stiko
702 So. Canal si. Cbicago, III.

Pajieszkau savo totuElzbietos ir Roza
lijos Kelikauckiu. Gyveno Pullman, 
III. Toipgi pajieszkau sesers Barboros 
Vaicziulienes, gyvenusios Kowanoo, III. 
paskui iszvažiavo Ohlcsgon. Jos visos 
paeina isz Kauno gab., Raseinių pav., 
Kviedtinios parapijos, Kadaginiu kaimo 
Turiu labai svarbu reikale. Jos paoziož 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Alek. Galdikas
101 N. Adams st." Koirsnee, UI.

Magde Szesztokiute, po vyru Rama- 
nauokiene, pajieszkau savo brolio Juozo 
Szesztoko, Suvalkų gub., Vilkaviszkio 
pavieto, Alvlto gmino, Vorsznupiu kaimo. 
Pirmiau gyveno Mahanoy City, o vėliau 
Brooklyne. Jis pats ar kas kitas telk
tis duoti žinia adresu:

Kasis Ramanauckas
209 North 8th st. Rrooklyn, N. Y.

Pajieszkau merginos aptivedimui, ne 
jaunesnes kaip 20 metu ir ne senesne 
kaip 80 metu. Turi turėti žmontezka 
protą ir gere ir szirdi. Atsiszaukti ad
resu;

Pigiai ant pardavimo Groseme ir Bu- 
eeerne, Indiana Harbor, geroje, lietuviu - 
ir lenku apgyventoje vietoje, biznis gė
rei iszdirbtaa, savininkas parduoda už
tai, kad atidaro drapanų sztora savo loo- 
name name. Atsiszauktl adresu:

Frank Geistar
Tarpe 137 ir 188 gatvju Indiana Harbor-

Ant pardavimo sankrova valgomu 
daiktu geroje vietoje, per septynis me
tus biznis Uždirbtas terp lenku, lie
tuviu, slovaku ir chorvatu; 81 koštu ma
riai, kuriems reikia nuvežioti. Parduo- 
ku dėlto, kad tpriu kita bizni; visas bia- 
nis už 81700. Atsiszauktl adresu:

Fel. Nosracki
464 Pine st Kenosha, Wis.

Ant pardavimo ealiunas Grantsvorke, 
geroje violoje, sveikas oras, biznis gerai 
tina, mat prie dideles dirbtuves. Par
siduoda isz priežasties ligos. Laisnis 
500 dolerliu ant metu. Atsiszaakite in 
„Lietuvos" redakcija.

Parsiduoda drukuojama maszina su 
visais intaisymaia, pigiai. Popleru vi
sokiu gatunku su notomis drokuotu, 
labai gražios; 100 su kopertais už 61.00.

G. Baronas
181 8. 8. 16lh st. - Pittsburg, Pa.

Aukos reikalams revoilucijinio 
judėjimo Maskolijoj.

AUKOS „LIETUVOS" REDAKCIJOM 
ATĖJUSIOS.

Įtz Ezport, Pa. M. Boncevicze 91.00 
V. T u tik, J. Tutlia, V.Tutliene. B.Man- 
kevieze, F. Rupzzis, V. Gadelevicze, A. 
Vencloviene po 50c; A. Ežerskia, A. 
Szaluneriz, J. Bernotas, M. Bucnius, F. 
Andrejtitie, K. VMllląuckM. T. N ... 
8. Jaksztia, V. Žilinaki, A. Trakas, J. 
Radkovicze, A. Lastaoakas. J. Auszra, 
S. Szymkevicze, P. Bucniz po 25c; V.‘ 
Jokuriz 20c; A. Roozulauskaz 15c; J.Ber
notai, B. Stulginskį, J. Dobrovalaki, J. 
Jokuris, & Szymkuo po 10c. Viso 99.10 
Gauta 69.15. Skirti L. 8. D. P.

bz Virden, Mas M. Grinius, J.Szme- 
rauckaa, K. Gavėnas, M. Žilinckas, J. 
Jucius, J. Kisielius po 61.00; J. Katauc- 
kas, J. Lasziuz, A. Žilinckas, J. Sz lakia 
A. Kisielius, Adomai, Szerplis, A. De- 
beika, T. Kubilius, K. Mockus, J. Bin- 
dokaa, P. Grinius, K. Trijonis, J. Pra- 
lauskis, F.-Szvelnis po 50c; A. Trijonis 
10c. Viso $13.10. Ant persiuntimo lOo 
Viso gauta 913.00

/
Aukos Kanklntiniams.

bz Tborp, Wis. F. MikolaiDicper M- 
J. Damijonaiti 91.00.

Magdės atsakymas buvo 
► parašytas, įdėtas į kon vertų 

gulėjo .ant stalo. ,, Aš nega 
liu”. Teip atsargiai kaip 
galima, su tūkstančiu bailių 
motyvų, bet visgi su vienu 
rezulatu: aiškus, nepermal
daujamas “ne”.

Ji negalėjo, ji nenorėjo. 
Buvo per vėlu jos kentėjimų 
pilnam gyvenimui suteikti 
turinį, kokio ji per metų ei
les troško ir šaukė. Ji už
miršo kitų laimingu daryti ir 
pati būti laiminga.

Praėjus vos metams po ap- 
atvedimui Jono su turtinga 
palaikėja, kadangi mat su
skubintas širdžių jausmas 
dviejų beturčių negalėjo su
rišti jų ryšiu, Magdės gyve
nime netikėtai atsisuko lai
mės ratas, kas visų jos gyve
nimų ir siekius nukreipė ant 
naujo kelio. Pasimirė mat 
netikėtai du žydinti, sveiki 
budus tolimo giminaičio: vie
nas tarnaudamas ant jūrių, 
kitas nelaimingame atsitiki
me ant medžionės. Likęs 
vienas tėvas, pasaukė jaunų 
giminaitę, aprūpino jų visais 
turtais savo namuose, o po 
mirčiai padarė jų paveldėja 
trečdalio jo turtų.

Tųsyk ėjo piršliai vienas 
po kitam; Magdė su panieki
nimu čiaupė lupas ir vienam 
po kitam liepė eiti savo ke
liu.

Ji neištekėjo. Jonas, turė
jo tiesų: jis užmušė jos jau
nystę, užsitikėjimų ant žmo
nių.

Ir ėjo teip. Ji atliko ke
liones, užsiėmė muzika ir li
teratūra, turėjo ložę teatre, 
kvietė drauges ir priminėjo 
savo gražiuose, puikei įreng
tuose ruimuose, surinko ap
link savę ratelį apšviestų ir 
linksmų žmonių. Jai nieko 
netruko — arba truko visko. 
Kaip kas tų supranta.

Ir dabar jis vėl atėjo. Bet 
jau ne dėl pinigų; ji žinojo, 
kad jis užtektinai apturėjo

ganą tankiai atsikartoja. Jie 
nepatėmija, art nenori patė- 
myti, kad jų veidas pasidarė 
išblyškusiu, kad jų pajiegos 
pasimažino, kad neteko ape
tito. Šitokie stovis atidaro 
duris tykojančiai ligai. Ke
letas bonkų Trlnerio Ameri
koniškojo Eliksyro Karčiojo 
Vyno visada prašalįs tuos 
symptonus, a psi reiškimus. 
Vaistas kiekviename atsitiki
me sureguliuos gromuliavi- 
mų, išvalys krauju ir sudru
tina visų nervų sistemų. Pa
mėgink Tamista kaip veik 
pajausi, kad apetitas nėra 
tokia kaip paprastai būna. 
Gaunamas ap tiekose, arba 
paa patį fabrikanjų Juozapų 
Trinerį, 799 S. Aabland av., 
Cbicago, I1L

Palfeszkofimsi.
.Pajieszkau savo draugu, Vincento Žla. 

bio, Antano Hiczlaus, Stepono Damos Ir 
drauges Onos JMulytes. 1 

^i^ttftniTftiTiv:;’ -žagare. 
Jie patys ar ku kito taikėte" 
adresu:

Joseph Alabi* 
P.O. Bo» 4006 Johannesburg. Transvaal 

So. Africa.

Pajieszkau savo draugo. Jono Risz 
kiaus, Kauno gub., Toleziu pavieto Al. 
sledžiu parapijos. Jte pats ar kas kius 
teikeis duoti žinia adresu:

KonstantinM Noreikis
P. O. Box 129 NMhua, N. H.

Pajieszkau merginos aptivedimui, ne
jautresnes kaip 25 motu ir neresoesnos 
per 28 metus. Meldžiu atsiszaukti ad
resu:

□fa

Felix Vioczkuz
Box 566 South Fork, Pa.

Pajleczkau lietuvaites apeivedimui, 
leaumo gali būti nuo 25 iki 80 metu. 
Mylecziau kad turėtu kolte centus, nea 
ir aoz turiu kelis centus. Gali ataiazauk- 
li ir neturinti centu arba ir naszle, tu
rinti pradžia gyvenimui. A laižiau ku- 
tioe teiksis prisiųsti savo fotografijajięs

Aukos Sergancziam raaztlninkui.
les Tborp, Wte. F. Mikolainis per M. 

J. Damijonaiti 65c.

OFFIC1AL PUBLICATION
BANKERS SURETY COMPANY

•f CltveUuid in the State of Ohie, on the 31st 
day oi December. 1905, made to the In

surance Superintondent of the State
* ** of Hlinois, pumanl te taw. ” ' ”

J. A. Lietuvis
314 Hamiltpn st. Grand Rapids, Mich. Capital.

.mouBt of Capital Stock paid up in catb 
.... tfrjOOOO.OO

Draugysčių Reikalai.
Pirmas Lletnvisskas Koncertas.
- Cbicago. Muzikante Besta, per di
rektorių Kazimiera J. Ali pa vieži a, pa
rengė pirma lietuviuką koncertą. Už- 
praszo atsilankyti kiekviena lietuvi ir 
lietuyaite ant saito dailaus koncerto. 
Ant koncerto bus grejyto* meliodljoe, 
operai Ir overturos, Poipoury Ir kitos 
negirdėtos estuko*. Atsibus 18 d. lap- 
kriozto (November), Freitetit Turnor sa
loje, 3417 So.Halstei Street, tarp 34 Ir 35 
gatvių. Galima (Arale privažiuoti isz 
visu daliu miesto. /Šalo bus atidaryta 8 
▼ai. po pietų. Koncertas užims 4 vai. 
Po koncerto bus bailus su puikia or • 
chestra. ‘>v

StM MetĮpH imlius.
Patorson, N. J. JJ^r-ste^^zv. Kazimie 

ro parengė dldoll- balių <serodoj, 28 d. 
lapkriczlo (Nov.), aQ.vPh Foiat aa- 
lea ant kampo Elloou ir Prtspeot gatvių. 
Muzika boa isz pataliniam ir griesz he 
taviazkuo azoktua.,^ras(8)ęe 8 vai. va
kare. Inženga ŽOo^^Užtakpruzome vi 
aua lietuvius ir liotataitee-ant teip put' 
kaus pasilinksminimo atsilankyti

Komitetas.

Balius. ..
E. 8L Louis, III. Draugyste Szv. Jur

gio turės savo paskutini didžiausi baltu, 
subatoj, 14 d. lapkriczlo (Nov.) 1906 sa. 
ant J. Jociau sales, 537 Oolllnsville avė. 
Inženga vyrui su motere 25c. Ant ba
ilaus grajys puiki lletuVisika muzika 
Bus visokiu gražiu pasilinksminimu 
Užprauome visus lietuvius Ir lietuvai
tes ant uito musu baliaus, o visi busite 
užganėdinti.

Komitetas.

Tony Micbael
P. O. Rox 81 Athens, III.

PaJlenktu savo pusbroliu Juozą 
Gaigalo Kauno gub , Panevėžio pavieto, 
Linkavos valscziaus, Galiūnu kaimo. 
Girdėjau, kad šilojo vasaroje atvažiavo 
in Suvienytas Valstijas. J te pats ar kas 
kitas teiktis duoti žinia adresu:

A. 8.
37 Roozovelt avė. Torrington, Conn.

Pajieszkau savo dėdės Jono Budrei- 
czlo, Kauno gub., Raseinių pav., Kelmio 
volosties, Manoiklu sodžiaus. 10 metu 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Phila- 
delphia, Pa. Jis pate ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

Frank Gužaitis
3015 Mary et. S. 8. Pittsburg, Pa.

Pajiosskau sa^o ssvogerio Martino 
Rimkaus,Kauiio gub , Raseinin pavieto 
8zl lėlio parapijos, Dobi i u sodžiaus. Pir
miau gyveno Mahanoy Oity, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ti- 
nla adresu:

Joseph Aurila 
56Eastst. « Nev Britais, Conn.

Pajieszkau savo drauges, Eleono
ros Paliukuos, Kauno gub., Sziauliu pa
vieto, Joniszkes parapijos, Gaszcziunn 
sodžiaus. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Jonu Buknis
Box755 Momhall, Pa.

Pajieszkau Juozapo Morkūno, Kauno 
gub, Panevėžio pavieto, Kraklnavoc 
parap., Maagiu sodžiaus, 2 molu gyveno 
Waterbnry, Conn, pukul iszvažiavo in 
Indian Torrltorija. Apie 20 metu senu
mo, geltonu plauku, yra ant burnos 
spauguotas ir moka ant smuiko grajyti i 
Km apie ji duos atžakanezia žinia gaus 
penkis dolerine atlyginimo.

Adam Guog . - . i
*29 Leonard et. Waterbnry, Conn.

Pajieszkau Liudviko Pocevicziaus 
pirmiau* gyveno Earneet mainoce Indi 
jena Co, o pernai pavasari iszvažiav® 
CbioagOB. Jte pats ar ku kito teik’ 
sis duoti žinia adresą:

t'A> Vilonfezkte
1515 Shsffiold st. Allegheny, Pa.

Pajieszkau savo brolio Liudviko Ran- ! 
bos, Kauno gub., Vilkmerge* pavieto, 
Ragavo* vol. Gyveno Brooklyne, dirbo < 
prie krlauoziu. Turiu labai svarba rei- i 
kala pas ji? Jis pat* ar kas kitas teiksis i 
duoti žinia adresu: v

Juozapas Raubas
71 Ciinton su Binghamton, N. Y. į

Ateis mūkimas.
Malonus Tautieczlai! Vardan Szv. 

Kazimiero dr-stes ir 108 kuopos 8. L. A. 
praszau pabaigti reikalus su tikiotate, 
kurie tapo IsMluntineti visoms 8. L. A, 
kuopoms. Buvo leidžiami vargonai ant 
iszlaimejimo. Trauki m m turėjo būti 
4 d. liepos, 1906 m. Praszau prisiųsti 
visus pinigus ir neparduotus tikietui nes 
29 d. szio menesio bu* tszlaimejimas tu 
vargone. Su guodone

A. V. Bobacziua, sek r. 106 kįj;8.L.A. 
211 Maryland avė. VYilmiogton, Del.

Pranesza dėl tintos
Draugams ir draugėms „L." skaityto

jams, kad jau nuo senei rengiama bro- 
sziurele socijalizmo propagandai nume
ris 8 Socijalistu knygynėlio, pirma kny
gele „Agitatorius** už poros dienu teztis 
isz po spaudos. Užtaigi, kurio yra už
mokėjo iss kalno mokesti priduoklte sa
vo adresus ūmam laiko, o broeziurelo 
tuojau apturėsite. Adresus siuskite per 
poatkartea.

K. Rutkus
1418 So. 2ni st.' Philadelphia, Pa.

PsutiBskiolmM Jaunavedžiams, 
kad saugotus! veięju apgaviku.
Mielu Tautieti! Kada Tamista sam

dai karieta ant veselljos, tai teipgl apti- 
mislyk kur važiuosi aut fotografijų. 
Jeigu Tamista nori važiuoti pu Joną 
Raihinska, savo tautieti, tai nesiduok 
vežėjui perkalbėti nevažiuoti pas J. Ita- 
sbinska. Je’gu vežėjas ūko, kad J. Ra- 
shinskio perą namie fe arba kad perdaug 
žmonių, tai jis meluoja ir nori Tamista 
nuvežti pas koki svetimtauti, nuo kurio 
jis gauna užmokėti. Daugumu svetim- 
taueziu fotografistu moka vežėjams po 
31.00 nuo karietos, užtai vežėjai Ir sten
giu! žmones ton nuvežti. Bet Tamista 
nesiduok perkalbėti, o reikalauk vožėjo, 
kad nuvežtu pu tautieti fotografūta, 
Joną Ruhinska, kuris daro bizni teisin
gai, o no pirkinoja vežėjus. Kurie vežė
jai jo papruzo kysziu, tai tuoo jis lau
kan iszpraso, sakydamu, kad toki bizni 
jie gali daryti su žydais, bot ne su tei
singa lietuviu. J. Ruhinskas yra geru 
biznierius, kuris supranta savo darbe 
atszkancziai ir jam nereikia jieszkoti 
k oštum erių. Jis turi daug darbo Ir ge
ru koetumeriu, kuriems szfuomi isztariu 
szirdinga aczln. Tikiu, kad mano tau- 
tiecziti mane visada parems, nu teisin
gumu ir geru darbu yra mano gvaran- 
oi ja. Su guodone

J. P. Raahlnskis
3213 8o Morgan st.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo saliunaa, hole 

lis ir buezerne, lietuviu ir lenku apgy
ventojo vietoje, arti galviju skerdiny- 
ckioc, kito Motnviszko no lenkiazko biz
nio ežia norą. Priežastis pardavimo — 
savininkas aplaike palikimus Pennsylva- 
nijoje. Attiszauktl adresą:

Jos Kozlovskį
801 8. Steuben ai. 8loux City, Iowa.

15A4MJ1

i.on.a

•1804*17 M

li r.n i.n

4.428.88
31.788.47

Income.
Premiams reoeived during tbe year 
I n tėra* t and tiivideadt
Profit* from sale or maturity of ledger 

aeaeta ovar book ralae ....
Amouat reoelved from all otber sources 2.900.38

Totai Ineome

Expenditare8.
Losms paid duriag the year
Inveetigation and ad justment of

ciaims ....
Commis*!in or brokerage ....
8alari>«, feet and all other charges
of cffienrs, derki, agents and employee 40.774 S 
Renta paid during the year :...
All otber tąsęs, Uoenees and Insurance 
dipartmeat fees ....
Amount of ai) other espenditures

Totai expeadltures

Ledger Assets.
Mortgage loans on real eatate 
Loans on coUateral security 
Uook value of bonds and stoeks

4^39.90

8.040.17
80.421.10

Bt 11b reoeivabte 
Other ledger assets

Totai Ledger Aueti

75.462 00 
26X75.00 

426 217.81 
76 049 54 
4.302 12 
1 425.16

•600 231.6*

Non-Ledger Assets.
Inte ręst accrued

Grosi Ptemi lu ooune of eolleotion

S 118.87 
10 00000 
44 179 11

Dednct Aaaete not A-dmltted-
Deprecietiou frons book valtie of real 

esi ate, bonds and stoeks .... 
Grose Premioms in eonne of oollectlon

written prior to Oot.-1, 1905 ....
Other anadmitted assets ....

13 818.81

13.502^0
1.435.18

*28.806 57
ra0.9il.45

Tetai
Totai Admitted Assets

Liabilitlee.
Net smocat of unpaid Iomss

Cntnmitfion and brokarage ....
Ali other įlabiUtles ....

Totai H* bl Ilties
Miscellaneous.

Totai Premiuns receivcd dnrtag thv 
year in Illinois ....

Totai loases Inonrrad during the 
year in Illinois . ....

4U41O33
79.286 84
7.015 04

126.40

3427.837 81

ramus 

» t.raoe 
Oto. H. ObMtod, VtCf-yretidenL 
f. IT. ZZarr/y,

Subteribed and «*ora u b-for« mo thii isth 
day of Jaaniry, 1909.

C. C. Letct.

Szkutas Lepa
Kriaii ežiai

8426 So.Halsted st. Chicago.Ill.
Ar keti pirkti azi rudeni siutą ar over- 

koti? Jeigu taip, tai pirm ėjimo ant 
State et. u kitur viduryj miesto, attik, 
paa mus pažiūrėti musu audimu, kuriu 
turime kelis szimtus ant pasiriūkimo; 
visi naujausios madoa.

Musu tiuli drabužiai stovi labai gerti 
ir pagal naujausia mada. Jeigu Jums 
nepatiks musu tiuli drabužiai, tai galite 
sugražinti, o mes atiduoti m pinigus 

Siutai nuo $20,00 Iki $35.00 
Overkotai nuo $20.00 iki $33.00 
Kelnes nuo $5.00 iki $10.00.

Nepamirszklte adreso:
BZKUTA8 ir LEPA 

3426 So. B alsu-d su 
PrieakaU Frtiheit Turuer sale.
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Darbininku Kalendorius 1907

m u

Puri, virse 100. Preke Amerikon 25 
kzpeikoz. Kas daugiau ima, gauna 33% 
rabato.

„Naujoji Gadyne“
Vienatimis darbininku lalkrasztia Lie

tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke in Amerika ant 
metu 4 rub. Adresas:
„Naujoji Gadyne**

J urgio Prospektas No. 3»
Vilnius (Litbuania-Russia)

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz- 
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms, 
hzeina du kartus per savaite isz Vil- 

l niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios isz visos 

|Lietuvoe ir kitu luasztu sv eto. Lietuvoj 
įmetu preke $1.80; Amerikoje $2.30 
I Kam yra miela prigimta szalis tevyne- 
■ Lietuva, t ii užsiraszykit minėtąjį lalk- 
Iraszti. o iinosit kas ten dedasi dabarti- 
’niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pamatymo5 centai. Adresas;

M. J. Damijonaitis, 
3120 S.Hatated st., Cbieago, III

IIEITOSK? KNMiŲ

OnSAS
PINIGŲ SIUNTIMO.

pt'S 

■* Eldstojas 

LIETUVOS

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

Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor- 
tės 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 

kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS

AR ABIC.........
AMERICA___
BLUECHER .. 
BARBAROSSA

White Star
Hatnburg American

North German Lloyd
New York

Gruodžio 6
Lapkričio 22
Gruodžio 22

Gramatika
angliškos kalbos

Su ištarimu kiekvieno angliško žo
džio Letuviškai kaipo tai: beast (bystjs 
žvrris; eigbt (eit) astuoni; eye (ai) a Ui 
ir tt. 171 puslapių, su prisiuutimuS1.23

Nauias Budas išsimokinimo gražiai lietuviikai 
rąžyti, 

be pagelbos mokintojsus, 24 puslapiai, 
su pnsiuntimu.............................. lOc

Pinigus reik siusti „Money Orderiu” 
ant šio adreso:

P. Mikolainls, 
Box 15, Sta. D. New York*

924~33-st. Chicajfojll
Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini- 

gus i Krajų, nejieškok kitų agentų, nes 
niekur geriau nerasi kaip pas 

A. OLSZEWSKI.
Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

BRANDENBURG

Paveikslai isx Jėzaus Gyvenimo. 
Stereoskopas arba Teleskopas yra tai 

su padidinaneziais stiklais, pvr 
kuria kad žiūrai ant abroselio, abrozeiis

I pavirsta in natūraitszka paveiksią, kn- 
, riame matai ezielas grupes žmoni o, tric- 

bn ir U. teip kaip juos matytumei gy- 
' vus, kur nors bereikianezius savo darbe.

Me-s tarime ant pardavimo paveiki lūs 
■ isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki 

dangun u;žengimo. Paveikslai paredo 
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė 
kaip tažnyerioje daktarus mokino, kaip 
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jiB ke- 
lesi isz grabo, kaip ženge dangun, baž- 
nyczice ir rūmai Betiejaus, Jernsoliaus 
ir kitu garsiu rietu. Per Teleskopą žiū
rint matai viską teip naturaliazkai, kaip 
kad būtumei toje paežioje vietoje ir 
viską matytumėt. Teleskopas su 25 pa 
▼eikslaia kasztuoja $2.00. Prisiunti- 
mo kantus mes apmokame. Nusipirk 
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kai. 
kad ka kita pirktumėt už 950.60.

Pinigus pnsiuskie per Money Ordery 
ar registruotoje gremžtoje adresuod*-

A. OLSZEWSKI 
Station 60 Cbieago, III.

Mes turime daugybe ir svietiszkn pa 
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rūmo, 
miestu, bažuycziu Europos ir Amerika? 
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks 
lelios gali gauti pas mus už 81.00, o te
leskopas vienas yra geras ant visokiu 
paveikslu. Vietas Teleskopas užtenka 
aut lukstanez.u paveikslu.

Knyga Katalogas
i;— Kaa kaltaGatves vaikai;

~~ Velniu, surinktos D-ro J. Basanavičiaus, 47C 
pu.dap , Chieaga, III. MOS m. Šioje knygoje 
telpa keli imtai araz.i pasaka: apie rojų 
idau?u čyVlo. pekla, apie giltine, maru, 
ketera. apie dvaaes (daMa). velnina, M vai- 
Žiu knist ir tt. Pasako* Mraiytr s t klote 
kaltojo kokioje buvo pasakotos Kauno gub.

• pagal iimirOa kalba. Suvalkų jrab. vagai 
snvalkiečia kalba.Prusu Lietuvoje pa«*f Pru
sa lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzūku kalba 
irtt. Kas mėgsta gražia pastai, tegul nn* 
atperka šia knyga. Preke na p dar— 11.50 
Apdarytas ........... 42 00

4-1 H mano atsiminimę (su autoriniu paveik-

•i.as 
•1-00

toja trkiaasvtoja................................   61.00
Apdaryta ..................-............. SU5O

00 Lietovtftea Pasaka Tvairtos. Dalis IH. So 
rinko D-raa Basanavi&us. OMengo. UL MM 
pnsUML TV i pačia MB gražiu B labai juokioj

25166

Oia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šifkortes iš

eina pundais kožną dieną.
Čia yra Didžiausia Krautuve Lietuviškų Kny
gų. Čia randasi geriausios knygos išsimoki
nimui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau

si Knygų Kataliogą. 8 u
Su visais reikalais adresuokie šiteip: *

A. OLSZEWSKI
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL

Ui.

BATAVIA............................
CELTIC................................
CYMR1C..............................
CARMANIA..........................
CARON1A . ..........................
CAMPANIA..........................
DOMINION..........................
CANOPIC..............................
CASSEI..................................
CEHEMNITB..................... .
EMPRESSOF IRELAND. 
EMPRE^S OF BRITA1N... 
ETRCRIA............................
FINLAND........................
FRIEDRICH d. GROS&Ei. 
HAVERFORD .....................
HANOVER............ i............
IVERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM 
KAISERWIL. d GROS8E. 
KAISER HTLHELM II.... 
KROONLAND...................
KAI8ER. AUG. VICTORIA 
kr. -KINGTON. ..r..........
LAKECHAMPLAIN...... 
LAKE ERIE........................
LUCANIA ............................
MAIN......... ...........................
MAJESTIC...........................
MERION..............................
MANITOI ............................
MARQUETTE.....................
M ENAMINIE......................
NECKAR..............................
NETO YORK .......................
NORDLAND..;... ............
OCEANIC..............................
PHILADELPHIA...............
PENNSYLVANIA.............
PATRICIA............. ............
PRETORIA..........................
RHEIN ..............................
SANONIA............................
SEMLAND ..........................
SAINT LOUIS................... .
SRAF VALDERSEE..........
L’MBRIA........................... .
VADERLAND............. .
VVESTERLAND........... .
ZEELAND ..........................
YOftt*....................................

White Star 
Hamburę-American

Baltinore

Cunard

■ 28
.. 1»

Lapkričio 21 
24 
12
17 
17

G rodžio 
Lapkričio

G rodžio

ase
Žmogus Nepliuikls. Verti iš švediško Nėris

su turtingoms apsivedusius. •Oc

Pagal lenkiMra sutaisė K. B-a Ir M. P is. Chv 
caro. I1L MM. pusi Bt. Šita komedija buvu 
toeUs kartas lošta Itetuvilkoa draugystes Fe-

etoms.......................................................  15c
2«a Mindoavto Ltotarae koraliok. Cbioaco. IH.

lietuviškai verto Vincas Kapsas (Dras Kodtr-

Cbi‘-aeo. IU. 1S0Z pn»l. n. šita knygine teip 
kaip ir No. Z10 yra Moakoiijos censaraa dalei- į ■*u * - -* - * —i; r *• ■*------ -«— ~ — u

Paroda iš ko damai Mitai. įtriaasiaai. lietus 
ir salėta*: ka yra debaaiai. ant ko jie laikom, 
irta...................'.....................  HOv
ra Mokslą spte žeme Ir kitu ivtetus. ja Ne
vi ir pabaida. Chica.'o. III. INK. poni. SS6. Sn 
pa -iktlėltala. Apr įšoku yra žento, iš ko ji

irki
knyzo. iš kurios žmogų* galt tikrai ap»iSrto»ti
Prakš...................Z7...L.......................
Drotaoto. gražiooa apdaruose ...........11.00

475 Aritmetika. Kayn iMtaokinūnul rokun-3. On>L-£ z OK..
480480 Biologija arba Mokslas apie 

tu*. Pagal prof. Nuabaums vnti_______ ,
Cbieago. Jll.. 1901. pesL 147. Su pakeiksimais. 
Tai yra mokslas, kokiu bndn radosi sutvėri
mai ant musu tomis, kaip jie vystosi pradėtas 
nuo mažu vabalėli u kol dar jo iki paukščiu, 
žvėrių ir kitu sutvlrlmu..........................   -iOv

507 (lamina Istorija, pagal Povilą Bert, vert* Dr. 
X Baeevičia. spauda „Lietuvos." Cbieago, 
Itt. 1MB. pj-o. au». Knygele su daugeliu pa-

S1O H kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys 'Pagal Lnakevif tu sutaisė 
Szernaa, Cbieago. I1L IMI, pusi. 73. Bu paveik* 

ateitais......... ...............................  OOc
525 Kaip gyvena augmenys? Cbieago. IU. MM. 

pusk MA so paveikslais. Aprašo yvairias mu
su tomis augalus, ju sudėjimą, atmainas Vį- 
vi tr piBlnjtmiii nuo menkiausiu augatelia iki

444469748911567894567022 703 P»
T

apy-
.-88c

7QH Ra*«<> I»c«l)a. Pagal a. K SchaUz^n 
aulafeto bernas. Cbiearo. 1 U.. panai. MM. m pa 
vaUtažato. Apvalo kokia bodu iruouės rašyti 
lltaoko. kaip išdirbo rsAta kiekviena Įmonių 
tauta, koki raitai buvo Seaoešje, daa< mate 
■nH Kristę, kada imooCa tartoje rašto varto* 

7 ■gagenua aut tuiurę. Mplauatymaa ant 
medžio. iškapojimna ant akmens, pjeM pa- 
veikslus, ir tik nelabai seniai <htoj» iki Iii 
dieninio alfabeto, teip kad pasidirbo sau ki
lto* delta t is Makleriu < htanp. su kuria m da
bar rali pavalyti ki-kt » rodį ir viską ap- 
kalbMl teip gers L kaip Ir ryvužodžla Yra 
tai knyga, kurt IKIkro Vmogu iateteujoja. ja- 
rodydama kaip tobuiiMiil ant avteu> ra
itas...................  .....11,00

Apdarytu.............................................<1.00
720 Trumpa Geografija. Šutais? Slrts. Cbleago 

IU.. 1NB. pu. M Su paveikslais ir tnapomis. 
Trumpai Ir suprantamai apvalo visas 5 dalis 
svieto iv visa Mals istorija, teip --
«e«raft>. JI g—*-----■
pradiniu mokyki

SeO Baudžiava Lietuvoj Žoogvs n- 
M. Y r* tai 
U Lietuvoje 

;aip ilgai tve-
10O

470

1515 Nauja FUaaa Orakulas arba kayra bar 
ta. ana Ir visokiu paslapčia, ir praktHto C. 
C. 8*. OnaMa Pajautiayaii aa aratkatohato 
Surinko ir Mpldi ii svetimu kalbu J. Laukia. 
Ckicaco. DL, MM. puaL 411 Knyroa fnrnaalaa 
S«S ealtea, ant mbst apdarą kai k.notas pe-

..■8 00 
..13.50 
arba atoka-

pacvlbo* daktaro ttonrvrfvti nuo dau«: 
wisrs* a.Kijr 
kaa ja aa atida ’ —*----- —•-------.
tl ano tukstanj 
kata, pohgtatl

I Dominion
White Star 
North German Uoyd

Caoadian Pacific R.

Cunard
Red Star
North German Lloyd
American

Cunard
North German Lloyd

Red Star 
Hamburg American 
Canadian Pacific

Cunsrd
North German Lloyd 
White Star
American
Red Star

North German Lloyd 
American

White Star
American
Hatnburg American

North German Lloyd 
Cunard f
Red Star 
American 
Ramburg American 
Cunard 
Red Star -1 
American 
Red Star 
North German Lloyd

Montreal Que.
Boston Mass. 
Baltimore Md.

Montreal, Que.

NewYork

Philadelphia Pa.

Boston Mass.

Montreal Que.

Si. John N. B.

Pirladelphia Pa.

Baltimore Md.

Philadelphia Pa. 
New York

Boston Mass.

Pbiladelphia Pa.

10
8Gruodiio 

Lapkričio 17

Gruodžio 6

„ 16
Gruodžio 15 

m 12
Lapkričio 22 

.. 24
Gruodžio 12 

„ 25
„ 15

Grodžio 4
Lapkričio 20 

20
Grodžio 13 
Lapkričio 17 
Grūodžio 9 

„ 22
„ 24

Lapkričio 24 
,. 31

Grodžio 15 
Lapkričio 23 
Grodžio 21 

„ 7

Lapkričio 17 
Gruodžio ' 1 

„ 5
1 

Lapkričiui? 
Gruodžio 1 

.. 8
„ H 
M H
„ 19

Lapkričio 24 
Grodžio 15 
Gruodžio 29 

' „ 5
W 3
„ 7

18

4.30 rak.
10 ryto
10 ryto
10 .,
10 „
2 vakarti
8.30 ryto

12 diena
2 vakaro 
O rvio

10 ,.
6 vakaro

12 diena 
2vakaro

10 30 ryto 
2vakaro

10 ryto
3 vakaro
8 ryto
2 diena
2 vakaro

10 ryto
10 „
2 vakaro
5 ryto
2 vakaro 
0 ryto

19 ryto
9 ryto
3 diena 
ivitant
7 ryto 

11.20dien
2 diena

10 ryto
10
10 „
10 „
19
10 .,
2vakaro

9 30 ryto
10 „
8 ryto
9 „
5 ..
5 „ 
930

10 ,.
5 ryto
8 vakaro
9 vakaro
5 ryto
2 diena

7.30 ryto
10
8*30,, 
10

36.65
37.80
37.80
38.15
33.15
36.65
41.80
37.80
41.80
37.80
41.80
41.80
43.80

37.80
36 65
38 K

37.90
41.80
30.80
38.15

38.55
36.30
44.15
44.15
44.15

37.80

36.63 
36 65 
43.80 
38.15 
43 JO 
36 65 
32.80 
39.80 
39 80 
3665 
43.80 
36.65 
43 80 
43 80 
37.80 
37.80 
37.89 
36 65 
36.30 
39.80 
43.80

41.80
39.80

3315

37.95

38.29
36 7q

37.95
41.95

41.95
41.95
43.95
35 70

36.70
38.20
37.95
37.95
41.95
39.95
38.30
36.70
36.70
36.45
44.20
44.20
44.20

36.70
36.70
36 70
43.95
38.20
43.95
36.70

39.95
39.95
36 70
43.35
36 70
43.95
2Š

37 95
37.95
36.70
36 45
3995

41.95
39.95
36.70
39.95
33.20

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio. Žemiau 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką.................................. .$16.00
' „ „ Bostoną............................ $16.00

„ L Philadelphią................................. $15.50
h u Baltnnorą.......................................#15.00
,* Montreal........................................$15.00

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

Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chiragn* iJei- 
na 3 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau 
kaip pa
tai męs

paro-

laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios 
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, 
duosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink. «

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

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

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

savo

ADRESAI 
CENTRALIŠKU VIRŠININKU 
SCSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

Dr. ChM. Z. Urnlch,
Lietuvis.

Akiu ligų Specialistas-Optikas.
Pasekmingai gydo akiu ligas, atgrie

bia nuo apakimo, atitaiso žvairas akis, 
prirenka akinies jrilpuoms akims, pia- 
szalina galvos skiudedejimus. Kasdien 
ir nedeltoms nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro 
arba raižyk 43—45 La Šalie st. Chicago.

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

PITTSBURG. PA
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.3.
L M. Maskeliūnas, 2137 5-1h Ava. 

ELIZABETH. N. J.
Wm. Boeskus, 211 First st. 

fTESTVILLE, ILL.

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Breotlyne. Philadelphljoj, Baltimorej, 
Bostone ir Brocktone. 4

Šatai agentu adresaL 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Diržulaitta 155 Metropolitan are.

Jos M. SmoleBski, 783 So. 2nd M

KENS1NGTON, ILL.

BROCKTDN, MA8S. 
Petras Msrcinonis, 83 Bleudj

MINERSViLLE,

BPRINGFIELD, 
bauakas, 7

ILL.
Millrovr

NAUJI TAUTISZKI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab 
rozai).

’l, Didis 
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis 
Algirdas. 
/ 4, Didis 
Gediminas.

Paveikslų miera 22x28 colių.
Preke 35c 1oxbas.

Nusipirk^M) vieną šių paveikslų, 
i galėsi gražiai papuošti savo rui-

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

F. Bakutis, 521 Columbia avė.
Brocktou. Masa 

Jonas Pocius, 14 Intervalle st

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

oi 5o. kas Bubata.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. M. Y.

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kuni Raikštis

Pasiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,

4 33rd st., Cbieago, III.

8a BOSTON. MA88.
Nlkod. Gendrelia. 287 3-rd Street

W0RCESTER, MAS3.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrase vi ežius, Box 4

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

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 534 East St.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis Bos 541

NK1VAAK, N. J.

BROOKLYN. N. T.

8. J. Kasputis 
Falik. J. GalMiDM

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

WATKRBUKY, OONN.

NKW BRITAIN, OONN

Jenas Želvit,

Iki
Nuo 500
Virt 1<X>

Prie

Preke.

...............«t
reikia pridėti



Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

BANKOJE!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

lieka

VAISIAI SVEIKATOS
JoHDEiTJ

Room 709

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

, i’ ? ’ ? - ' ■ - *7. «

akaude 
kraujo

Drukuojamoa Masaluos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirki! pigiai Bru

kuojama Maniba.

Chicago Medical Clinic
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGI

0FFISA8--J(ampas 81-mos ir 
South Halsted Gatvių ••

C H I C A G O, I L L.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKUS

KOZM1NSKI & YONDOKF, 
13 Dearborn st.

Banjclerlal.
Mes ukolijame PINIGUS aut turteny* 

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
nes su džiaugsmu prigelbeai me, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos inlygos. Agentai 
apmokami dosniai. .

Ar uori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei taip, tai pirk lotu ant Aubum uly 
ežios arba ant BSrd ui. pr estai txv. Jur 
gio bažnyctia I otai dideli, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu k n r.r 
ventoje virtoje, prieitai heiuviszta b 
nycfsia.
Lota prekes nuo $!)UO Ir augsz 

esiau.
Stie lotai ui metu bus vertftlŽOO. Yra 

tiktai 10 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite Ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra iss ko pasi
rinkti.

Lotu agentai:
A. Olsxewakis, 024 33rd st.
Felix J.Wengienkl, 8137 8. Morgan st 
J. M. Tananeviesia, 3244 8. Morgan st.

u nervu silpnumo, inkstų 
aipo tai: Unkerį, syfilį ir 
anose dienose, naktinius

"ima, baisius
*. _ -?a__. -__ i

UI, UUBlUiiAAisaaaas «> «•■•••■ k*—"T.-------- — —.f .v • .•
lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno patrūkimą, kiaurajl 
iežus, sunkumą kojose, nutirpimą dahų kūno ir tt. Jeigu 
iš virš paminėtų nesveikumų, tarttaojaus kreipkis pas Dr. 
• i F3aUstu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 

[vme ligų kurių paprasti daktarai nemstengia

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

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausiu rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti Ruptura, Akių liga, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki- 
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
neg, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gydeo- 
lėdnuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. N. BRUNOZA CO., 
996-998 Broadway, Broekiyn, M.Y.

Maszina Odeli Typesvriter No. 4» 
kurios iksziolei preke buvo 110.00, dabar 
ja galite pirkti ui..............................$0.90

Mat mes nupirkome saitu meninu 
1000 iss vienos subankrutytusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
giai. Maszinos yra naujutelss, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamos 
maazinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iszparduortme, tai jau 
kitu teip pigiai negausite.

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

Gausite jas po 86.95 pas:
/ ▲. OL8ZEV8KI,

624 33rd Bt Chioago, IM.

i te Sveikai. ttS puslapiu Ji yra labai naudinga sveiku Ir sergančiam 
lejejra kpteravori paveikslai perstatant paslaptis žmogaus ir lt pernai 

apturės kožaaą tą' knyga kuris, tik atsius keletą štampu tai yra

Kodėl šįryt ir būt rarglnamas kad lengvai gali būt iAgydltas atsmaukiant pas : 

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, e 140 W. 34th St., New York, N. Y.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Ch i eigoj tai atsilnnkyk In 

GALERIJA MOKSLO
344 South Stale St. Chlcu(o, III. 

InriiuiiMs Dykni
Pat e myk stebuklus Osteologijos 

„ „ Fiziolosi i-s
„ Neuro!o,’ijo.

.. ,, Pathologi os
Mokykis pradžia žmogiizkos rasos nuc 

lopszio iki grtbui.
Milžinintkumai VrkeisUimti gimto*.

Atdara kssiheti nuet ryto iki lt vWur**nk*taio 
l apraišyk diiiurruJo prie Unrn lietas,sakot 
Knygca visai dykail&Msasauąftisladieą,

Antanas Kavaliauskas, , 
3:05 So Halsted Street. Chicago, 1U.

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

MORRIS FORST & CO., 
COR. SECOND AVĖ. AND SMITHFIELD ST 

PITT/SBURG, PA.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytolas ir Chirurgas 

3200 8.Halsted st., Chicago, III.
Gydo visokias l-gas moterų, valku ir 

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias llmpanczlss, 
užsiienejusias ir paslaptingas vyru ligas, 
baro operacijas pasekmingai.

Tkaūkia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas Ir krimina- 

' Iiškas, visuose teismuose (guduose).
Gyv. 3112 S. HalsMSL. arti Slmos gatvšs 

Teiephe*e Y arta 6048

Seniausi ir didžiausi degtines parduotuve Ubelnal (Wholesale) 
v Suvienytose Valstijose.

Musu tavorai geriausi: musu prekes žemiausios. Kiekviena siuntini v i rėžau g 
83.09 pnsiunsime in namua expreso kasztus apmokėjo in Vakarus iki Chicagal ir 
in. Rytus iki New Yorkui. In visas vietas už Chicagcs ir Now Yorko užmokėsime 
„fre’ghto” kasztus už siuntinius virszaus 810.00.

Pinigus galite siunsti registruotame laiszkear Money Orderiu.
Iszsirassyk prlvatiszku prekių surasta.

Keletas isz musu prekių:

Raudona ar Balta Degtine nuo 81.50 galionas virszaus.
Torkoly ar Slyvine „ „ . 2.50 „ „
Arbatinis Konjakas ,. 2.00 ,, „ ’
Raudoni ar Balti Vynai ,, - 1.00 „ į,

MORRIS FORST & Co.
Cor. Second avenue & Smithfield Street. Pittsburg, Pa. ■■•a valgiai yra paaskmtagtaati, gydo daagyta 

Ugu. Plauku* tikrai ataugina, aliagima, pl*»- 
kasat, papunr k ai ir daagel kils Ilga aa nsąJA 
gis bode Badtkal gydymas. paraaayklla pat

Prot. J. M. Brundsa. _ 
Ne* York ABrooklyn, U. 8 A

K&A Ant l7Akmenn
Laikrodėlis 

w Patentuotai r*gulta-
toriui, auiukia utauka- 
mII Ir nustatomas, vy 

2sgįw3»S.Firj8pvįt?i riizkisar moter izkns.
’uh 1S-K »u i»u< ■». Jv'^u’1 

jfcjrrrliSgaHKmVK ..Ilunuotr lukfZtai. 
ęraitai lazkvietkuotai.

ikrai (jarai laika redo. 
Yra V'tur vartojamas 
faladlnkaho tarnu.

e'Po gariauaiai laika 
laikanti,; gvarantuo 
t** ant 0.5 matu. 
Sxy laikrodaly pailun- 

itme C. O. p. ant kiekvieno adreso, su pavelyji- 
mu iatetzamlnuoU. 'J e Irę bua toki kaip raszc- 
me, uisimokek expre*nl 80.75 ir atveži iro 
k aižias ir paimk laikrodėly. Jei ne. nemokėk 
ne vieno oento. Atmink, kad už toki pat laikro
dėly kiter mokosi |S6 00. Prie laikrodėliu dar 
pridedame tžK aekiinta labai gražu lenciogely 
•u kompasu dykai.

Excelsior Watch Co.
OOO Central Bank Bldg, Chicago.

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

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

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo* 
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktj, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

‘ Raszyk klausymo Jakszto ir gausi rodą*

Guodotinonas tautiškom* ir bai-1 
ii*tinecM \jraugyxtemi uždirbai—' 
Kaivtaav, Awerlko«i»z1i»» 
Weliawaft, »xar 
tas, Kttkardao* - 
Kepnros ir dol MaraMlku ; !1
paradus. '
darbas butu prideranciiai atliktas ir tuom suszelpti sawo

T- & co.
lis W. Dlvtoioa St, Cbleigo, III.

i > Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie
<Į- gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša—taip lygiai sumanus Dakta- 
' rat Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil- 
j .pnybiuvartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugrąžy- 
i > nant gera sveikata.
\ 4* - Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, 
j kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
(T lyRei reik it sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
a bet teisingai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten- 
A tuntas vanduo vadinamas vaistais vinais ir baisumais, ne jokios ligos iŠgydit negali.
i Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs
4 ant sveikatos. r

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikru moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 

' pergali ligą sugražynant gerą sveikata.
a • . Per tai, jei jautiesi savijo koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
a ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 

žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME- 
j DICA.L INSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
I Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
4 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 La bato rijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
J savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 

J ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
J Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai Iš daugybes nuolatiniu padeka- 
) • vonia, pagal prašymą išgyditn, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

, Naujos Fortepijoną Natos.
Lietu viullymnu. žodžiai ir mėlio- 

dija V. Kudirkca. Fortepijonui priruo 
«»• A.gaczanonkla, Rytojo. 1906...30c

Pinigu* niūkite ant adnaoi 
-A- OL.8ZMJW8KI,

•e-ž 33-rd Stw Chinuae* BL t

paakių, spuogus ir pienias nu* 
nosies ii gerkles, užimą ir . 
aut krutinės ir skausmą duobtukeje,

imą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą_____ ;
r jausmą bėgiojimo po akurokas yra že® 
raujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas

sapnus, gėdingumą, nusiminimą, suaiflapinimą^ lovoje 

nimą. silpnumą 
kaltūną, rožę, n 
turi nors vieną 
B. M. Ross, kuris yra 
ypatingai pasiJventes 
įievdyti. Norėdami r<

DR. B. M. ROSS
KAM—O MONRO. .T.

GYVENK VIENOJE IR I8ZRANDAV0K ANTRA. 
Už 82.700 iki 83.500 gali pirkti viena isz 

50 Nauju Dviem Anksztais Namo. -
Arti Western Electric Co., 8eara Roebuck Co., National Melleable Caitingi 
Co., Winalov Broliu ornamentaliszku geležiniu darbu ir amerikiniu 
apiraliszku dudu iazdlrbiniu.

20.000 Darbininku Zmonin. $300 inmokesties*
Liekinys po 832.00 kas menesiai mani palūki drauge. Randoa 830.00 

ant menesio; 5 ar 6 kambariais trioba su auksztu ir 7 pėdu ponamiu su iaz- 
lietais pamatau Georgljos puazies apdabal; maudykla, sziltas ir azaltas 
vanduo. Visokį pagerinimai Įmaišyti ir apmokėti.

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
1.1 ■ Granto Žemiszkosios Bendrijos Podaiyj neož-
I fil Ugi® pakils savo verteje. (Dovydas B. Lyman, 
■■VlCII globėjas. WillardT. Blook, iždininkas).

Mes parduodame juos dabar po $40O2ir daugiau už Lota $00.00 
inmoketi, likusiojie $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co. 
11O Dearborn Street.

Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 4Sta avė. Atdaras kasdien ir nekėlioms. 
Jas. E. Hildrelh, užvaizde, savinybes skyrius. Lietuviszkas Pardavėju 
būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaut.

Pinigus paskoliname budavojimui.

Lietnviszka prekyste.
Didele krautuve visokiu knygų, dva- 

siszku ir svietiszku, visokiu istorijų, pa
sakų, dainų, lementoriu ir žodynu dėl 
pisi mokinimo angelskos kalbos. Turi
me daugybe labai grąžtu gromatoms po- 
pieru apie 20 gatunku, 25c. tuzinas, 6 
tuzinai už 81.00 arba 100 popleru su ko
pė risis už S 1.20. Prie to turime Palan
gos triju-devyneriu surinktos ir sudėtos 
sz geriausiu szaknu, yra tai goriausia 
naminis daktaras dėl visu, baksukas 25c. 
Turime daugybe pastatomu altorėliu, 
abrozeliu in knygas, pavineziavontu kor
tu, szkaplieriu ir ražaneziu, labai piget 
parduodame. Reikalaujame agentu ir 
duodam gera uždarbi. Už 4c. markėm 
atstūmime dideli musu katalioja. Spau
dinėms teipgi visokius likietus ir apgar
sinimus, puikai greitai ir plgei. Adre- 
suokit:

Mathews Zukaltis 
227 E. Main st. New Britai n, Conn.

BRANGIA T1MAb KitUir i Ab 

PR1SIUNCZ11MAS DYKA!;
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams 

Al tarta Mvonuoiavybejerrcrpti brangintinam j 

valitui. prtraSomnm garimu daktaru, kurio altcl- 
ravansl atlankydamas Salį. Al žirniu ii 
patyrimo, kad vniitaa padirbtai pagal aitą receptą 
ynltądiea geriaoata «ilp«k-tne. p«r*Uktemi ir 
beiTeikadiama vyrams. Al iiuau dfHo, kad JI* 
man cugrptaosveikatą po U?osirgimo au*Upaėji
ma. nerrilknma Ir al.-ina nesveikata ir tt. Al 
pirma to išmėginau a protelis t ns ir (v airi aa vaittua 
bei gydymu, be mutomo pagerėjimo. Tclpęl iL 
nan, kad daugeli* bitą, sirgusių ta ar kita liganuo 
v-rsklirbimo. Jaunystė' imklydlm^. p*a»liengimą 

ar perdėjimą, kalp«eevl*amn, auoblgią. aaay- 
kimovyrytfa, bta**aairatatte«, «un*ikinto gyvu
mo, štoko* imbteljoe. Mmrknitiės. n-dry.umo. 
.'auiUljimo strėueee. abH*mi>e.veikutuoir U., ku
rie rnM man, teljMN kaip Ir ai pats.

ŽiiMulauMii.katpaoak-edisbrydytillioja Kalyje, 
ai a.'.atiDaniaa paftibltl Mfteni* irkotuam rrika- 
■•iijanėiam tokiov*i.l<> parojusiam |»as mane, ai 
pasląalu noor. J^Nlo r-.-opto ir reikalingus pate- 
-imns nžpe,Vtvtafao kultas dykai. Beeoptą gali 
sutaisyti ceruje aptaHt ’joai mažus pin.gas. K’.au 
syk mano rodoa tepum<'g3ak. o pamatysi, kad tai 
jrras vaistas, nna kurie basi sveikas, tvirtas ir 
■almlngaa. Al 00 auto patarnavimą ruikalauje 
Oa tau pasverk** N*iaoatei ai nereikalauju 
.^otriau akiu į med* s imą ir nereikalauju fr», kol^ 
tu v U italu i nepulta syti. Muši |wvda*l geriau ga
utum brangini! teoao peteriarliną tnn Al ne 
d iiittu niekoapftioter'.t lai? neturiu Jokio sumislo 
itguati pinigus arpursluoti vaistą, liirto-tun'-rel- 
knlanji. o Jol tn rasi mane aetetetagu, tai tiesiog 
vali manu apakelbti per litą laikrattį.

Ra?yk Mądten. kadangi litą Mala gal oeatsikar- 
t«a danginu Atmink, kad gnual reeeptą (r vtsua 
patarimus dykai Irtu nereikalauji man sląstlBOs 
kol ncĮmAvrik.l, Ad-usm:

C. Beniton, P. H. Box 655, Chicago III.

ĄĄJIJŲkAAAAAAAAAAAAAAAAe 
Guodotinretna Kunigams iszdir 

AraoUe. Dalinėti. 
Stalaa ir *>•“* baž- 
lut. Visokį darbą et
ini in laiką.

guodotmos Dr tea,' 
iarba guodotiai Kunigai, kad Jusu 

tautelę, pasreakite ji tikrai

- A Raoial kur tu 
MT5 bėki? Nugi pu 

el'etra Beleki nu 
isztroszkes, o 

£paa JI galima etei- 
Jvedytl, dm jie turi 

' pušku ir izelte be-
*• verekeelu, gerdžio 

ruaka ocziazczena 
arfeika, cighrua net 

iez Havanos, o iaaalgerua gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau 
ilgiau au tamiata kalbėti negaliu. Lik 
veikaa turiu akubintia. Prie to jia turi 
puikia žale dėl vąšeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaez už tiumocziu 
ausfkalbeti angliazkal. Ateikite pas ma
ne, o ase jutn patarnnusiu už dyka viao 
kluone reikaluose Ir provoaa. Atvažiavo 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne. x.

Petras Szlakis, 
8821 Auburn Chlea<o, m. 

(Tarpo 83-ioe ui. ir884oP .) 
.Toljpiyit; fa* 4e8912.

Mielas Daktaria Profesoriao I

Jau kaip Professof iel tiaoma. kad labai sir
gau ant kataro piauilu trumpo kvėpavimo, 
skausmą ir diegliu krūtinei bjauraus skreplia- 
vinto skaudeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaiktčioianli reumatiko* diegtai po visą kūną. 
Nora pi* daugeli daktaru gydtiausi ir viso kis 
Imkarsia priaeriaa bet via man darėsi ariiaus, 
taip kad tau buvau >i*ai nustotu vilties Mer
dimo Skaitant los apgarsinima po antgalvia 

baltinta Sveikatas ir atradau kad Jus iigy. 
dyteVisoke* ligas, praivito mano akis ir viltis 
kad dar galiu bet sveiku ir Ugrditu O kaip tik 
per lailką aoraiiau savo liga Ir kankinimus, 
tad Ii skerstas aurąs lu* atsiuntetą ir suvarto
tas tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
p lnat sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius auvartotas pa
silikau sveika* kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persilikreną* kad likausi pamatilkai itgy- 
dytai ir liga neatsinauii* Siunčiu lirdinaiause 
pade ko vania u< *wra*inima*veikatos71ibke- 
damų Jatns ko dtdz:tusios laitnfs: ir kad <el- 
betumst mus broliu* nuo kankiniu ligos.

Sn gnodone dėkingas
M. A. Decatia, base*. Piekering. La.

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halsted st., kerte 32os<at., Chicago, III.

Tel. 7390 Yard*
Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams Ir szundaktariama pa* 

kuriuo* tik Pinigu* aukiazate, o sveikatos ir teiaiago* rodoa negaunate. Jei sergi kokia liga, eis 
pa* Dr. tA. L. Greičiuos, ji* duos tau teisiags rodą DYKAI, ir paseki* ar galima issgydyti tr 
kaip ilgai gydymas trauksią.

Dr. A L. Graiczunas nesuvsdilojo dar jokio ligonio ir isz pirmo pamatymo pasako, ar 
ligoni* yra issrydomas, ar ae; kuri apaitma iszgydyti, Užgydo greitai ir už maža utm ikesii, 
turėdamas metine alga nuo ligonbuezio ir nereikalaudamos savo užsilaikymui .igomo kiszenlus 
tusatinti.

Gydo visokias ligas be skirtumo: Vyriszkna. moteriszkas ir vaiku ligas.
Neisztekltngua gydo ir reikalui parėjus operseija padaro DYKA-I nuo B iki • vai. 

ryto kasdien.
Va lando* pr ėmimo ligoniu kasdien ir nedalioms: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; nuo 1S iki t vai. 

po pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vakare.

Daugaimgaa Profesoriau Instituto!

Kaip Jums tinome nuo pirmiena aprašyta* 
mano ligos. Kurie per du melus kankino, vidu
riu sloga, skaudenmas po krutiną, Širdies liga 
su abelnu niisilpnyneįimu kankino, gaivos sva
igimas. negaleiitnas kvapo atgaut. vaikčiojan* 
ti diegia i po visą kūną dubinant ir skaus
mingu neregutiarisku mėnesiniu ir tekftama*. 
baltųjų andrapaniu — norą gydžiausi 
pa* daugeli daktaru, bet toliau* pasveiki
mo. mano ligą vis *10 blogin. ir Vilti* iteynmo 
nustotai!. Bet kaip paraitau Jums apie liga ir 
atsiustus vaistus ėmiau vartot. it kart pasiiu* 
tau saviie kaip ir revoliucija, bet toiaias varto
jant jaučiaua lengviau ir geriau ir kaip euvu- 
toiau paskutiniu*, ps-.iliksu sveika kaip nie
kad nesirgus, nors jau praėjo J nedėlios esu 
persitikrino*, kad mano liga pilnai Hgydita. 
Vttoki skarba sveikatos tūkstančiai* kartu 
dekavoiu. nes pirma buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bu* palai
minta motina ii kurio* vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nelamingu. au tikru talentu dakta
ryste*. Mano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba

I. MAckene, 
xj* Leighton St., Fitcbburg. Meta.

M. Makravickene,
«S jth Street, Passaic, N. J.

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

JEIGU SLENKA 
plaukai 

tai naiaitkjfcol jte vlstszka!
nuslinks. Dailus, tanku* 

■MF Ūgi plan^ai padabina
iamgu it yra didžiausiu 

r ĮCT'Vi grožybes turtu. Jobu s 
C /lltfeb’r ^.nalr tasvteorator au- 

F ZlJEbkU klaiko slinkimą plauku.
' -A-taUi HWb W sutvirtina szukuia, lu 

nhJjar AKP staigi* spartu augimą 
jTlet0*- iatpuoluslu ai- 
/(J K\ ' naujus, azvelnitu,

■fckMpbtUiu* ir ilgus plaukus.
VlIBtel- ' 'AwF5,''«’»ikiua pleiskanas ir 
iMirfTS«|vfj/'i*okiu* neezystumus 
'yUlFjoJfche galvoto. Žilu* plaukus 

sugražina in naturallsz- 
/jf IfCiš’ha purvą. Tukstancziai 
kiAžmonių apsisaugojo nuo 

prapliktaio vartodami 
MM F* * TK11Kaolm’s Ilair Invigorator 

’ tH*Kam valkstėriot su nr 
ąfip K*Q‘taniais, retais, nutrlu-

taWfsni*laja plauksi* ar pra 
f ?‘V '**™pl1kustn ralvn kad gali-

Ž0M * I ?• Z m užsiauginti dailiu* 
lt/,/ % Wk ir ilgus plnukua.

I k P^'kOžOO ui bu
tely- -1 buteliai uy 

Uld<-!i* gvduo 
ėkfariR. H*katulin«as dyk.-*L

Johū’ž Supply HovstrH SU U.’bhicafo.

Mątoftus Profeooriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su dtiagsntu ražas iit* gro

matą. bo tau mane itgydit nuo taip didelio 
kenleiimo lyttiku daliu ak audei ilso, ir ansil- 
poentno o tanku* iiapinimasi kaip** peiliai* 
reta, blogiu sapnu ir sekto* nubegiaio abelno 
nusilpnėjimo, nerviškumo, ak audė įima po visą 
kaną Ir labiau* tonuose ir viduriuose kaip ir 
svaigym* au skuadetim* gaiso* atima austrą 
ir didelio nusiminimo. mrshtaU kad tž ptot* 
Melsiu, kaip Jum* buvau pirmiau* tažes Nora 
pa* daugėti daktaru gydžiausi ir be vau pa* : 
savo vadinančiais ii Koc opos 
ir persitikrinau, kad nėra pri-------------------------
daktarai* o tik iundaklar tat. daug visokiu ligų 
Hmtslino o ne vieno* tigydit negali. O kaip 
perskačiau Jus parašyta VndpvAa taSvetkpt* 
tai patinau savo i aanistes kladias ir ligaanpri- 
etasčia. Jum* aprėžiau ir prisiusiu* vaistu* 
nors dar besuvartoiaa visaa kurion* man pa
taikėt. bet pasilikau sveika* kaip namai atsi
gimė*. nt ką negaliu surast taip gražiu žodžiu 
su kuriai* los aukitam tikram mokslui in už 
gerus vaistus, galečia atidekavot/ Bet kur tik 
galėsiu jus varde augitism. kad visi žinotu 
kaip niek* negali pagelbėt tai Jus tžgydlte,

J. Temishauskas.
jjt So. Yordan Street Allentosm. Pa.

Lietuviu 1 Daktarai 

MarijaDowiatt 
Kauno gubbratjon,Bzlauliu pavieto.

793 W. Dtth •£. .1 CUlcaao. UI. 
TelefonasCaauT IŽOH. Telefonas Csnal TOK!

Teiefnnuot galiam ist kiekvienos aptiakoa. P* 
grižo Chteagoa ir p-alejp gydys** ligonis kaip

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & C0B1ISEL0R at UW 
Chamber oi Comaieree BWą;
S. E. Corner La Seile and Wa*bingtoa Street* 

C HICAGO, ILL. 
TELEPU0IV6 MAIN 3642

EIKITE PAS DR. B. M. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS 
o rJ'iumi ilndvt fra »>«■>«• is PMektanr^uMų 
g.dvtojų Cmcagoj. Toripm.lu

AVJ1 TAVORAI - 
Naujos prekes 
!■ at<las R**taliogasl £

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktą, k. t. 
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir 

feįjjjjlHBP kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas 

mane: iŠ kitų oarašYkile laiškų paduodami savo adresą, tai pri- 
SiŲSiU Savo krautuvės NAuJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra įimtai visokių daiktų paveikslai Ir (luinos) prekės.
Ii kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir 0 raita i pasiunčiu per 

Expressą arba pačtą. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

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