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Metas XV

i POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Mas kol i joj. -
Nors Maskolijoj ir rando 

tarnams atėjo sunkus laikai, 
bet jie dar ir dabar visokioms 
komedijoms stengiasi kvai
linti žmones ir patį menko 
proto carą. Pereitą sanvaitę 
Rygoj, nežinia kas metė į je- 
neral-gubernatorių bombą. 
Ji expliodavo, bet žmonių 
neužgavo, bore ant gatvės 
buvo jų gana. Tas visiems 
pųol# į akis. Ištyrus bom
bą, pasirodė, kad ji buvo vi
sai nevodinga, sutaisyta teip 

’ kaip vartojamos ant geležin
kelių signalinės petardos. 
Tokių bombų revoliucijonie- 
riai nevartoja, todėl ir aišku, 
kad ją metė ne revoliucijo- 
nieriai.

Kasgi todėl galęjo vaiki
škais darbais užsiimti? Nieks 
daugiau, tik pats rando tar
nai. Ne tik Maskolijoj, bet 
ir kituose kraštuose nepai
santi aut doros principų po
litikieriai seniau, pakėlimui 
savo įtekmės, įgavimui sim
patijos ir žmonių pritarimo 
savo mieriams kartais reng
davo nevodiugus neva pasi
kėsinimus ant savo gyvasties, 
bet vakarinėj Europoj, kur 
žmonės protingesni, toki į- 
nagiai išėjo iš mados; Ma- 
Bkolijoj gi, kaip rado mesta 
nevodinga bomba į Latvijos 
jeneral-gubernatorių Sologu- 
bą, toks kitur paniekintas 
įnagis ir dabar būva vartoja
mas. Nežinia tik su kokiu 
mieriu jį parengė jenerolo 
Sologubo tarnai.

Gal caras nepritaria ko
kiems aštriems Sologubo pa- 
davadyjimams, arba gal 
prieš vietinius gyventojus 
šitas jenerolas tokioms kome
dijoms stengiasi išteisinti 
kokius žvėriškus savo pada- 
vadyjimus. Visi vienok ga
li suprasti, kad metimas ne
vertingos bombos buvo pa- 
tie« rando tarnų surengtos 
pakėlimui įtekmės jenerųlo 
Sologubo ir sukėlimui rame
snių, mažiau protaujančių 
Latvijos gyventojų prieš re- 
voliucijouierius.

Vilniuje suareštavo 24 d. 
rugsėjo 38 y patas prigulin
čias prie kareiviškos rovoliu- 
cijinės lygos. Sanariai tos 
lygos varė agitaciją terp kar
eivių. Suareštuotų namuo
se rado daug svarbių raštų, 
iš kurių policija tikisi susek
ti plianus revoliucijonierių 
ir y patas agituojančias terp 
kitų miestų kareivių.

Tambove likosi revoliuci
jonierių pašautas Borisogleb- 
sko policijos viršininkas. 
Jis ir du policistai likosi 
sunkiai šūvių užgauti.

Artinasi Maskolijoj laikas 
rinkimų naujos durnos sąna
rių. TUom tarpu partijos 
pradeda jau kovoti terp sa
vęs. Randas remia teip va
dinamus Spalininkus, taigi 
remiančius caro manifestą iš
leistą ' pereitų metų spalių 
mėnesyj. Partija ta dide
snėj dalyj susideda iš reakci
jos. pasekėjų< Ji atlaikė jau 
susirinkimą ir išreiškė prita 
rimą Stolypinui ir visiems jb 
žiauriems i pavadijimams. 
Kadangi tam nepritarė įtek- 
miiigiausias tos partijos są
narys, buvęs jos vadovu, Ši- 
pov, tai jis turėjo pasitrauk
ti visai iš tos reakcijonierių 
partijos.

Stengiasi randui padėti 
pergalėti liberališkesnes par

biurokra- 
vien savo

parsidavę

visur, užgimus 
policija jų ne- 
ir lengva buvo 
Policija ne tik

tijas ir bajorija. Visos Ma- 
skolijos bajorų vadovai atlai
kė susirinkimą ir užgyrė iš 
savo luomos išskirti bajorus 
išvaikytos durnos atstovus, 
išskyrė net buvusį durnos 
viceprezidentą kunigaikštį 
Dolgorukovą užtai, kad jis 
pasirašė po išleistu Viborge 
buvusios dūmos atsiliepimu į 
Maskolijos žmones.

Tokio bajorijos vadovų už- 
gyrimo reikėjo ir laukti. 
Juk daugumas jų yra tai 
rando paskirti urėdninkai. 
Seniau, rods pats bajorai sa
vo vadovus rinkdavo, bet 
paskui, prie Plehwės, randas 
panaikino tūluose apskri- 
čiuose rinkimus ir bajorų va
dovais skyrė urėdninkus. 
Antai Lietuvoj, išėmus vie
no spaugo rando tarno, daly
vavusio prie atidengimo 
Muravjevo-Koriko paminklo 
Vilniuje, grafo Flaterio, nė
ra nė vieno bajorų vadovo iš 
vietinių dvarponių, visi jie 
atėjūnai maskoliai 
tai, tai jie ir remia 
luomos mierius.

Rando ir jam 
laikraščiai garsina žinias apie 
visokius neesančius caro tar
nų nuopelnus. Dabar tie 
laikraščiai pagarsino, buk 
laike žydiškų naujų metų 
Odesoj juodašimčiai norėjo 
parengti vėl žydų skerdynes, 
bet jas buk savo padavadyji- 
mais perspėjo jenerolas Gri- 
gorjev, Odesos policijos vir
šininkas. Apie tą perspėji
mą vienok nėra ką daug kal
bėti. Visi žino, kad jeigu 
nevisur, tai bent didesnėj 
daly j atsitikimų policija ne 
perspėjinėja žydų skerdynes, 
bet pati jas rengė ir tas ne
visur jai pasisekė parengti. 
Jeigu nevisur aiškiai polici
jos ranką buvo galima maty
ti, tai veik 
skerdynėms, 
stabdė, nors 
tą padaryti.
nestabdė platinimo siundan
čių ant žydų jos pagelbinin- 
kų juodašimčių atsišaukimų 
su visokiais nebūtais apkal
tinimais žydų, bet daugelyje 
vietų, o tame ir pačioj Ode
soj, pats policistai tokius at
sišaukimus platino, nešiojo 
į krikščionių namus. Kaip 
gi galima tikėti, kad tie, ku
rie iki šiol veik visur stengė
si skerdynes ir maišatį kelti, 
kad galima būt lengvai 
drumstame vandenyj žvejoti, 
ant syk perkeistų savo būdą, 
iš vilkų pavirstų į doros pil
nus, nekaltus avinėlius? Gal 
būt, kad jenerolas Grigorjev 
baudė Odesoj parengti pana
šias kaip Sedlecuose ir Balt
stogėj žydų skerdynes, bet 
tas’jam nepasisekė, todėl da
bar giriasi, kad skerdynes 
perspėjo.

Stokholmo laikraštis ,,Af- 
tonbladet” praneša, buk du 
maskoliški kariški laivai, tur
būt eskortuojanti važinėjan
tį ant Baltiko jūrių carą, ne
toli salos Bornholm suėmė 
švedišką garlaivį gabenantį 
Maskolijos revoliucijonie- 
riams ginklus. Ant minėto 
garlaivio buvo 3000 naujau
sių karabinų ir daug amuni
cijos.' '

Kariški sūdai darbuojasi, 
nuolatai nusprendžia ant 
nužudymo nepatinkančias 
randui, y patai. 23 d. rugsė
jo Maskvoj sušaudė keturis 
revoliucijonierius.

Stolypin išleido programą 
jo rengiamų reformų. Bet 

ištikro išviso programo nega
lima žinoti, kokias reformas 
nori įvesti Stolypin, kadangi 
jame tik vardai reformų pa
minėti. Greičiausiai tų re
formų dar ir pats Stolypin 
nežino. Apdirbti dabar re
formas ir visą jų pakraipą 
butų tai vėltas darbas. Juk 
Stolypino užmanymus turi 
užtvirtinti nauja durna. Ne
žinant, kokia bus nauja du
rna, negalima žinoti nė ko
kias reformas ji galės užtvir
tinti.

Todėl Stolypin ir pilno jo 
rengiamų reformų programo 
dabar uegarsina, paduoda 
vien nieko nereiškiančius 
vardus ir tuos pačius teip 
perstato, kad kas ką nori, tą 
gali rasti. Pilnesnį progra
mą Stolypin ‘apdirbs turbut 
tąsyk, kada jis žinos,koki at
stovai pateks į naują durną. 
Rods jis neduoda rinktiesi 
partijoms liberališkesnių pa
žiūriu, galinčių daugiau rei
kalauti, remia reakcijonieri- 
škas, bet tas dar nerodo, kad 
jo remiamos partijos per rin
kimų koštuvą tik pereitų. 
Teip darė juk ir Durnovo 
renkant atstovus pirmutinės 
durnos, o vienok į ją pateko, 
su mažu išėmimu, veik visi 
Vitės-Durnovo, priešai. Tas 
gal atsitikti ir su naujos du
rnos sąnariais. • Išvaikyti ir 
tą butų dar pavojingiau, tas 
dar labiau suerzintų žmones 
ir dar labiau apsilpnytų ran
do įtekmę. Todėl Stolypin 
ir nesiskubina su apdirbimu 
pilno jo rengiamų reformų 
pliano, bet jas ar nori, ar ne, 
turės taikyti prie reikalavi
mų daugumos naujos durnos 
sąnarių. _ 1

Vidurinė Amerika.
Maištai ant Kubos traukia

si savo keliu, partijoms be
veik negalima susitaikyti. 
Ar jas |stengs sutaikyti atka
kę ant Kubos, tam tikslui iš
siųsti, Suvienytų Valstijų 
delegatai Taft ir Bacon, sun
ku įspėti; bent iki šiol tas 
dar jiems nepasisekė, nuo 
Kubos ateina prieštaraujan
čios vien žinios. Amerikos 
kapitalistai pradėjo jau agi
taciją, stengiasi visus perti
krinti, kad Suvienytos Val
stijos turi pasinaudoti iš.da
bartini ų * maištų, kaip visur 
iki šiol naudojosi grėbimui 
svetimų kraštų; jie kalbina 
randą užimti Kubą ir pri
skirti ją prie Amerikos val
dybų, kaip tai padarė su Fi
lipinais ir Portorico. Be 
abejonės visada remiantis 
kapitalistų reikalus Wash- 
ingtono randas išklausytų 
kapitalistų maldų, jeigu nie
kas jo nestabdytų, jeigu iš
klausymas nebūtų per daug 
pavojingu.

Revoliucijonierių vadovai, 
kada juos Amerikos delega 
tai užėmimu Kubos pagrasi
no, atsakė, jog Amerikos ka- 
riumenės nesibijo. Taigi 
tuom pasakė, jog be sunkios, 
daug pinigų ir žmonių gyva
sčių kaštuojančios karės ne
pasiduos. Karę gi kubiečiai 
savo krašte, kur nėra tinka
mų kelių, gali vesti per me
tų eiles. Ką kaštuoja palai
kymas valdybų, * kurių gy
ventojai nenori pasiduoti, ir 
Amerikos politikieriai mato 
ant -Filipinų salų, nors ten 
sukilę gyventojai turi neti
kusius niekam ginklus. Su 
kubiečiai* neitų jau teip len 
gvai; kad jie priešintiesi mo

ka, tą parodė ju nesiliaujan
ti sukilimai prieš Ispanijos 
valdžią.

Apart kubiečių, beosten- 
gimas užimti tą ntm Ameri
kos iš po Išmanijot-fungo iš- 
liuosuotą salą, sukeltų dar 
didesnį neuisitikĮjimą visų 
ispaniškų repu b Ilk ų, jos, at
sigynimui nuo perdaug sve 
timų kraštų geidžiančio ne
ramaus kaimyno galėtų susi
jungti ir susijungusių nega
lima būt įveikti. Ant galo 
ir Europos, bent 'tvirtesnėsės 
viešpatystės galėtų įsikišti, o 
terp jų juk nevisoe teip silp
nos ir nuskurusios kaip Ispa
nija.

Tas tai ir sulaiko Suvieny 
tas Valstijas buo užėmimo 
Kubos, nors to ir reikalauja 
jieškanti dar neišnaudotų 
kraštų Amerikos 
štai.

Bet Suvienytos 
pareugė jau savo 
rengia net karitfmenę, kurios 
viršininku paskyrė atsižymė
jusį ne labai gražiai, priga- 
vyse prie paėmimo fi
lipiniečių vadovo Aguinal- 
do, jenerolą Funstoną. Bet, 
turbut, be tikro bandymo 
taikyti nesutinkančias puses 
nesiskubys ant tos salos išso- 
dyti savo karlnmonę. Ant 
galo reikia dĮr nuraminti 
neužsitikiučias Išropos vie
špatystes, kad jos užėmimui 
Kubos neprieštai^utų. Bet 
ar taikymas išduos vaisius, 
tą tik vėliau pamėtysime.

kapitali-

Valstijos 
laivynę,
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Teismas

Iš Vilniaus.
Ketverge, rugp. 24 d., Vil

niaus karės apskričio teismas 
nagrinėjo Plotkino bylą. 
Plotkin buvo apkaltintas už 
Homelio 'antstolio pagelbi- 
ninko užmušimą.
išteisino Plotkiną. Gynė jį 
prisiekdintas advokatas Vru- 
blevski.

Žuko dažų fabrike streikas 
pasibaigė. Beveik visi dar
bininkų reikalavimai išpildy
ti. Duota 8-nių vai. darbo 
diena, padidinta alga ant 25 
%, išduodama alga bus kiek
vieną sanvaitę. Už straiko 
laiką užmokėta pusė algos, o 
ne visa, kaip relkąlavo darbi
ninkai.

Iš gubernijos kalėjimo pa
leido politiškus kalinius Sarą 
Blocu ir Mazoviarą. Jiems 
Turuchansko šalin ištrėmimą 
perkeitė ištrėmimu užsienin.

Su traikavo leųtų piovimo 
dirbtuvės ir Gordpno malūno 
darbininkai. Viso sustrei
kavusių 88 žmonės. Reika
laujama: 8 valandų darbo 
dienos, padidinimo algos 15 
%, paleidimo vieno tarnau
jančio ir. prĖhnlino naujų 
darbininkų tiktai tuomet, 
kada ant to sotiks seniejie.

Suštraikavo Abramskio ir 
Klembockio malūno darbi
ninkai, reikalaudami sutrum
pinti darbo diertįk padidin
ti algą.

Šiais metais Vilniuje į- 
steigta keli nauji -fabrikai, 
kurie turi svarbą, netiktai 
miestui, bet ir vięai Lietuvai.

Slaptoje spaustuvėje, po
licijos atrastoje, Kalvarijos 
gatvėje,, atradb Užsienio iš- 

lenkų ir žydų kalbose ir ke 
lis šimtus karės sąjungos at
sišaukimų.

Vilniaus policijai paliepta

prižiūrėti, kad vietinėse 
spaustuvėse nebūtų spaudi- 
nami atsišaukimai ir, apskri
tai imant, nelegališkoji lite
ratūra. Dėlto beveik kiek
vieną dieną lanko antstoliai 
spaustuves, ypač tas, kurio
se spausdinami laikraščiai.

22 d. rugpiučio, važiavusį 
iš Vilniaus monopolių pinigų 
rinkėją Tobartovskį užpuolė 
keli revolveriais apsiginklavę 
žmonės, surišę Tobartovskį ir 
vežėją, atėmė iš jo 8,000 ru
blių ir revolverį ir tais pa
čiais arkliais nuvažiavo Vil
niun. Arkliai ir vežimas bu
vo atrasti netoli Vilniaus.

Varšavos oberpolicmeiste- 
ris kreipėsi į Vilniaus guber
natorių, prašydamas užklau
sti Vilniaus policijos, ar ne
norėtų kas nors pereiti į Var- 
šavą, nes ten dėlei užmušimų 
labai sumažėjo policistų skai
čius.

Carui paliepus, panaikin
tas Vilniaus žydų mokytojų 
instituto internatas. Sti- 
pendijatai gaus iš valdžios 
pinigišką pašelpą.

14 d. rugpiučio paleido su
imtus Vokiečių gatvėje, Sol- 
co namuose, tiktai studentą 
Krestinskį uždarė mėnesiui 
kalėjiman.

Kalvarijos gatvėje Nr.2 po
licija rado slaptą spaustuvę, 
5 dėžes raidžių, uždraustą li
teratūrą ir daug atsišaukimų. 
Suėmė 2 jaunu žmogų, krikš
čioniu. Hp

4 rugsėjo, vai. ryto, 
prekių traukinys iš Varšavos 
atvežė kriminališkus ir poli
tikos kalinius. Terp kalinių 
buvo 3 moterys. Viena inte
ligentiška mergaitė, viena 
nebejauna ir viena senutė. 
Terp vyrų, kurių buvo 40 
žmonių, buvo Pagirių gele
žinkelio straiko vedėjas.

Naktį, rugp. 19 d., suimtas 
Antakalnyje savo bute Dras 
Stravinskis.

Rugp. 18 d. suėmė Anta
kalnyje Drą Sarcevičių.

Naktį, rugp. 18 dieną, po
licija padarė kratas: 1) Vo- 
jenno-Hospitalnoje gatvėje n. 
Nr.3pas Rudakovą. Namie 
jos nerado, nes ji čia negy
vena; 2 Novgorodskoje ga
tvėje Urbanavičiaus name 
pas Beičį; 3) Zamkovame 
skersgatvyje n. Nr.5 pas 
spaustuvės rinkėją M. Dvor- 
kiną.

Šiais metais mažiau įmo
kėta žemės mokesčių. Teip 
iki liepos 1 d. Vilniaus gu
bernijos pinigynas gavo | da
lį visų mokesčiu renkamų 
nuo privatiškos žemės; nuo 
valstiečių ir kaimo draugijįj 
gauta truputį daugiau kaip 
4 mokesčių.

Vilniuje steigiama nauja 
žydų kulturos-siouistų par
tija. Partijos tikslai tauti
ški. Kultūriško sionizmo 
idealą partija skaito galimu 
pakeitimą judaizmo krikščio
nių tikėjimu, kuris, žmonėms 
apsišvietus, atsirado iš to pa
čio žydų tikėjimo. Greitu 
laiku vienas tos partijos są
narys perskaitys referatą apie 
tautišką žydų ; klausymą, 
teip kaip į jį žiuri kultūros 
sionizmas. ,V.2.’

M misterių taryba išrado 
reikalingu panaikinti balan 
džio 3 d. 1892 m. įstatymus, 
kuriais buvo persekiojama 
slaptas mokymas Lenkų ka
ralystėje ir vakarų guberni
jose- T

Iš Kauno.
Kauno mergaičių gimnazi

jos mokytoja Losickaja gavo 
leidimą atidengti Kaune mer
gaičių progimnaziją. Terp 
kitko, šitoje mokykloje bus 
išguldoma lietuvių ir lenkų 
kalba ir literatūra.

„Lietuvos Balsas” nuo 16 
d. liepos ikšiol neišėjo. Jo 
redaktorius A. Daukša buvo 
iš Kauno išvažiavęs. Dabar 
„L. Balso” leidimą p. Dauk
ša nori perduoti kitai ypatai. 
Buvusiems atsisakius, naujų 
raidžių rinkikų niekur nega
vo.

11d. rugsėjo, Kauno ap
skričio teismo sesija, drauge 
su prisiekusia’s posėdinin- 
kais, nagrinėjo bylą apie sker- 
dynę, kuri buvo Dusetų mie
ste, Kauno gub., vasario mė
nesyj, 1905 m..

Nukentėjusius žydus gynė 
Peterburgo prisiekusis advo
katas Chronzickis.

Teisman 
nes.
lietuviai.

pašaukti 63 žmo- 
kaltiuamiejie —Visi

„V.2.” 
yra prižadėjusiValdžia 

duoti vietas lietuviams mo
kytojams Kauno ir Vilniaus 
gubernijose. Daug yra lie
tuvių, kurie tų vietų prašo, 
bet jų negauna, nes daugu
mas rusų mokytojų, kurie 
pernai rudenį buvo moky
klas apleidę, dabar vėl gryžo 
ir senas savo vietas apėmė. 
Kaip-kurių lietuvių prašy
mai guli Kauno direkcijoj po 
pusę metų ir ilgiau.

,l. n/

at-
Iš Kauno gub..

Kauno gubernatoriaus 
siša ūkimas, išleistas rugpiu
čio 1 d., uoliai yra platina
mas valdžios tarnų terp Kau
no gubernijos valstiečių. 
Tame atsišaukime Kauno gu
bernatorius peikia buvusios 
durnos darbus. Teippat la
bai peikia tuos durnos atsto
vus, kurie "iš Finlandijos lei
do priešingą valdžiai atsišau
kimą; vienkart pagiria 3 
Kauno gub. lietuvių atsto
vus: kun. Jarulaitį, Milvidą 
ir Sabalį, už tai, kad jie nėję 
išvien* su valdžios priešinin
kais ir nusilenkę prieš caro 
valią. Toliau gubernatorius 
pataria neklausyt kurstyto
jų, tų „užmiršusių Dievą ir 
sąžinę išgamų”, ir perspėja, 
kad už tų išgamų darbus tu
rėsią atsakyti tie, kurie jų 
klausysią. Valdžia visados 
turinti užtektinai pajiegų 
tvarkos ardytojams bausti. 

Iš Ramygalos, Kauno g..
Policija atiminėja nuo 

žmonių ginklus, norėdama 
neva užbėgt už akių gal važu- 
dystėms. Bet pasirodo, kad 
atimtuosius ginklus sargybi
niai vėl pardavinėja žmo
nėms, dagi tokiems, ką atvi
rai prisipažysta norį ką-nors 
nužudyti. Tą liudyja pasi
elgimas Remygalos policijos.

Remigaloj statoma nauja 
mūrinė bažnyčia; beveik visi 
mūrininkai yra „starovierai”. 
Iš jų vienas, susipykęs su 3 
savo draugais, užsimanė juos 
nužudyti. Rugpiučio 8 d. jis 
mėgino vieną iš jų nudurti, 
bet nepasisekė. 4 Kiek vėliau 
nusipirko nub vieno Kraki- 
navo sargybinio revolverį už 
8 riibl. ir policijai ir žmo
nėms girdint, gyrėsi užmu
šiąs savo priešininką. Poli
cija nieko nedarė. Tuo gi 
tarpu tasai mūrininkas yra

žinomas kaipo didelis gir
tuoklis ir buvęs žmogžudis.

,L. U.’

Iš Ei ringai os, Kauno aps..
Kątik dabar vyresnybė da- 

leido įia įkurti vartotojų 
draugiją. Abudu kunigu 
tris nedėldienius iš sakyklos 
skelbė tokios draugijos nau
dą, aiškino draugijos krautu
vės reikalingumą .ir kvietė 
žmones į tą draugiją įsiraši- 
nėti. Galų-gžle visi buvo 
kviečiami rugpiučio 6 dieną 
po pamaldų susirinkti prie 
klebonijos, kad daugiau apie 
tos draugijos tikslą pasiklau
syti. Žmonėms tą dieną su* 
Biriukus, tą viską aiškina 
klebonas Gudžiūnas ir pa
klausė: „ar reikia draugija • . 
įkurti, ar-ne?” Visi atsakė, 
kad reikia. Po to ė m Mitra- 
šinėti pravardes tų, kurie no
rėjo į draugiją įstoti. Užra
šinėjama buvo rusiškai, nes 
„to reikalaujanti valdžia; 
bet esanti viltis, kad vėliau 
busią užrašinėjama lietuvi- - 
škai”. Kvitos ir dabar, ėsą, 
galima lietuviškai rašyti.

Draugijos pirmininku bu
vo išrinktas ponas Džiaugas 
iš Eiriogalos miestelio.

,L. U.’

Iš Joniškio, Šiaulių pav..
Pradžioj rugpiučio likosi 

žemsargių nušautas vaikinas 
Ulcinas, vos 21 metų. Mat 
jis buvo nuvykęs į kokį ten 
dvarą LatvijOlT^Tltireugti 
streikus. Bet tas darbas ne
sisekė. Dvarponis pašaukė 
žemsargius. Jie Ulciną suė
mė ir vežė Joniškiu. Priva- • 
žiavus vieškelį, vaikinas ban
dė pabėgti. Žemsargiai, nie
ko nelaukę, paleido keletą 
šūvių, kurie pasiekė vaikiną 
ir užmušė ant vietos.

Žmonės laukus jau nuvalė, 
liko tik dar bulvės. Ir jas 
jau butų nuvalę jeigu ne ly
tus. ą

Merkurius.

Iš Šačių par., Telšių aps..
Pernai Štrauso dvare buvo ■ 

kilęs kumečių streikas. Dva
ras ne mažas, vienas iš di
džiųjų apielinkėj — 300 su 
viršum deš.. Nuomoja tą 
dvarą jau nuo 15 metų suvo
kietėjęs latvis — Straus. 
Padėjimas kumečių, kaip ir 
visur, vargingas. Taigi jie, 
susitarę, pakėlė straiką. Tie
są pasakius, iki mesti darbą 
neprisiėjo, nes patsai ponas, 
išgirdęs, kad rengiama ^va 
straikas, pasivadino pas sa- 
ve kumečius ir klausė, ko jie 
nori. Turbut kumečiai ma- 
žai tėra susipratę, kad sumi
šo, išsigando. ir visi kartu 
pradėjo pasakoti savo? var- ) 
gus ir bėdas. Žinoma, po- 
nas gerai suprato, kad jo/ 
darbininkai mažai ką besu^ 
pranta — išpildė tik maže
sniuosius reikalavimus ir 
patsai ,,iŠ savo malonės” pri
dėjo po 3 rublius algos.

Tuo streikas ir pasibaigė.
Eikit visi į vienybę, stoki

te petis į petį, visi už vieną 
ir viens už visus — tai pama
tysite’, jog laimėsite ir page- 
rysite savo vargingą gyveni
mą.

L. Uk.”

Iš Šimonių, Ukmergės pv. 
.Pradžioj rugpiučio mėn.

buvo toks atsitikimas: netoli 
Šimonių gyvenantis „girinis” 
nežinia dėlko čia nelabai ri
mo (girdėtis, nelabai tikda*
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vęs žmonėms), išpardavęs sa
vo daiktas norėjo išvažiuoti, 
bet dėlei kaip-kurių prieža- 

t sčių dar vis gyveno ant vie
tos; jo piemuo, nors jau at
buvęs kari limenę, kuris jį da
žnai sergėdavo, pajutęs, kad 

’ „pono” nėra namie, užkure 
jo žmoną, kuri tąsyk buvo su 
vaiku namięj, atiduot pini
gus, ir kirviu smarkiai suka
pojo abu; sako, vaikas var
giai besugysly. Nebegali
ma kartais užsitikėti ir sar
gu!

. „V.Ž.”

Iš Lankeliškių, Vilkavi
škio pav., Suv. gabern..

Kadangi šįmet pas mus ne
paprastai tankiai prasidėjo 
šventadienis peštynės ir 
vogimai, ta? d oresnė ji jau- 
nuomenėa ddCis susitvėrė į 
kuopelę ir žada ui peštynes, 
vogimus ir teip blogus, ken
kiančius visuomenės ramu
mui ir morališkam gyveni
mui darbus, pabausti. Ka
lėjimų neturint (jie užimti 
,,politiškaisiais”), ketinama 
daryti ,, žmonių teismu”. 
Kaip toliau seksis, nežinia, 
bet nuo įsikūrimo, ikšiol jo- 
lelų peštynių nebuvo.

Mokytojų atstatymas.
Iš Kybartų rašo į ,,V. Ž.”, 

kad už politiškąją neištiki
mybę Suvalkų gubernijoje 
esą atstatyti iš savo vietų 
daugelis mokytojų: Griga
liūnuose, Kurpikuose, Pra
puoleniuose (Vilkaviškio a p-' 
skričio), Slavikuose (Naumie
sčio apskr.) ir kitose vietoje. 
Mokytojai su šeimynoms esą 
dideliame varge. Reikėtų, 
kad kiti mokytojai ir direk
cijai siūlant tų vietų neapim
tų. 4
Sąrašas valstiečių ir že

mės savininkų.
Iš Kauno gubernijos tapo 

išrinkti nuo žemės savininkų 
ir valstiečių atstovai žemės 
tvarkymo komisijom

Ukmergės pav.: valstiečiai 
Jonas Voitanis, Petras Jlevi- 
čius, Jonas Banis; žemės sa
vininkai: Radzivilas (8,493 
dešimt, žemės), Tanskis (430 
deš. žem.), Konča (1,547 de

šimt.).
Telšių paviete: valst. Juo

zas Numgavdis, Jonas Voi- 
novskis; žemės savi u.: Voit- 
kevičius (300 dešimt.), Ka- 
minskis (365 deš.), Parčev- 
skis (1,000 deš.).

Raseinių pavieto: valst. 
Aleksandras Narbutas, Mar
tinas Kairečius, Kazys Ko- 
beckis; žemės savininkai sa- 

' vo atstovų dar neišrinko.
Zarasų ir Panevėžio pav. 

nerinko atstovų komiaijon 
dėlto, kad iš 20 valsčių rinko 
tiktai 5 valsčiai, o iš Zarasų 
pavieto iš 23 rinko 11 valstie
čių.

„Koven. Telegraf’ prane
ša, girdėjęs, kad vienon atsi
sakiusiųjų nuo rinkimų pa
vietų bus paskirti rinkimai 
iš Kauno ir Šiaulių pavietų, 
kuriuose jie nebuvo paskirti.

Iš Škotijos.
Gyvenimas čianykščių lie

tuvių eina blogyn. Iškelia
vus kunigui Talmontui, jie 
liko be gero dvasiško vado
vo. Kun. Talmontui atke
liavus, lietuviai džiaugėsi, 
buvo užganėdinti, kadangi 
jis mokėjo su para pi jonais 
apsieiti. Bet neilgai džiau
gėsi. Atkako čia pirma jau 
Škotijoj buvęs kun. Čujterkis 
ir tuojaus lietuviai pasidali
no į dvi dali: vieni rėmė kn. 
Talmontą, kiti Čuberkį. Ir 
prasidėjo tikra kova, kovo
janti gal ir šiądien nežino už 
ką kovojo. Kun. Talmontas 
gavo nervų suerzinimą ir to
kiu budu pergalė krypo į Ču- 
berkio ir jo užtarėjų pusę. 
Gavęs viršų šitas dvasiškas 
piemuo pradėjo keikti tuos, 
kurie pirma jam nepritarė.

Likęs vienas,’ stojosi Škotijos 
lietuvių valdonu ir valde 
juos kaip Maskolijos caras. 
Su vienais elgiasi kaip lapė 
lipšniais žodžiais stengiasi 
juos patraukti, kitus keikia 
ir niekina. Net patraukimui 
žmonių išmislijo ceremonijas, 
kokių Anglijos kunigai ne
vartoja. Biznis kunigui ei 
na gerai, bet jo sėjama sėkla 
blogus išduoda vaisius. Jis 
jau spėjo terp čianykščių lie
tuvių pasėti nesutikimus, ku
rie toliau gal dar išdubti nie^ 
kesnius vaisius.

Škotijos lietuvis.

IŠ AMERIKOS.
Sakosi nunuodinusi.

Brewster, N. Y. Laido
jant kūną pasimirusiuWilbu- 
ro Winship, pradėjus pasto
riui pamokslą, priėjo prie 
grabo jauna mergina ir gar
siai pasimirusio giminėms ap
reiškė, jog jis yra jos vyru ir 
ji jį nunuodinus.Minėta mer
gina yra ligonių dabotoja 
Jenny Burch. Ją suėmė,bet 
ar ji teisingai savą apskundė, 
•to dar nesusekė. Žinoma, 
laidojimą palicija sustabdė, 
kol daktarai ne ištirs mir
ties paiežasties.

Raišiems nori dirbtuvę pareng- 
• ti.

CleVeland, Oh. Čianykš- 
čiai kapitalistai, Connier ir 
Fritz, nori uždėti čia ypatiš- 
ką kompaniją ir parengti 
dirbtuves vien raišiems dar
bininkams negalintiems ki
tur darbo gauti. Jie su rai
šais darbininkais nori dirbti 
žiurstus, taisyti suplyšusius 
mezginius, atlikti visokius 
darbus, kur tik galima raišų 
pajiegas sunaudoti.

Daktarų experimentai.
New York.- Cianykščiai 

daktarai rengiasi ant 9 metų 
vaiko, Karoliaus Fredericks, 
pabandyti atlikti operaciją 
išnaikinimui nedorų jo palin
kimų. Daktarai sako, jog 
jie nori perdidelius vaiko 
smegenis sumažinti, dabar, 
girdi% dėl tų smegenų, vaikas 
negali doro nuo nedoro at
skirti. Pamatysime, ar po 
operacijai vaikas ištikro taps 
doresnių.

Į
Ypatiškas skundas. .

Oyster Bay, N. Y. Admi
rolas Thomas apskundė New- 
port Amusement Co. užtai, 
kad ji iš savo ruimo išvarė 
vieną Amerikos kariškos lai- 
vynės jurininką. Preziden
tas Roosevęlt išreiškė pritari
mą admirolui, kadangi, girdi, 
nešiojimas kariškos laivynės 
jurininko uniformo ne paže
mina žmogaus. Ištikro vie
nok ne uniformas žmogų da
bina, bet jis pats savo pasi
elgimu. Tuom ' tarpu, kaip 
daugelis atsitikimų parodo, 
Amerikos jurininkų unifor
mas ne sulaiko jų nuo negra
žaus pasielgimo. Ne unifor
mas todėl kenkia Amerikos 
laivynės jurininkams, bet jų 
pasielgimas. Kitur kariume- 
nėj ir laivynėj tarnauja visi 
tautos vaikai be jokio išsky
rimo, todėl ten kariumenė ir 
laivyne yra tautiška institu
cija, Amerikoj gi kareiviai 
ir jurininkai yra samdininkai, 
nenorinti j ieškoti kitokio už
siėmimo. Amerikoj armijos ir 
laivynės tautiškumas remia
si vien ant to, kad jas 
užlaiko už tautos pinigus. 
Todėl, turbut, tauta ne labai 
godojo visokių politikierių 
įnagius.

Sūkurys.
Springtield, Min. Šitose 

aplinkinėse 21d. rugsėjo ne
tikėtai užkilo smarkus sūku
rys, kuris sugriovė vienuoli- 
ką namų ir teip nemažai nuo
stolių pridirbo laukuose ir 
soduose. . .

Atgabeno jau pabėgusi banko 
prezidentą.

New York. Atkako į 
New Yorko portą vokiškas 
garlaivys „Prinz Adalbert”. 
Ant minėto garlaivio yra su
imtas šiaurinėj Afrikoj per- 
dėtinis nusibankrntijusio
Chicagos banko ant Milwan- 
kee avenue norvegas Steu- 
sland.

Negrų skerdynės.
Atlanta, Ga. Per visą 

pereitos nedėlios dieną balt- 
veidžiai, matyt, pavydėdami 
garbės Maskolijos juodašim- 
čiams, parengė čia negrų 
skerdynes. Skaitlių užmuš
tų negrų paduoda ant 25— 
30 ypatų; skaitlius sužeistų 
daug didesnis. Į miestą šte- 
to valdžios sutraukė miliciją 
ir apreiškė, jog jeigu skerdy
nės atsinaujintų, miestas bus 
pastatytas po karės laiko tie
soms. Valdininkai politi
kieriai mat nori mėgzdžioti 
caro valdomą Maskoliją.

Banko plėšikai.
Grand Rapids, Mich. Ne

toli nuo čia, į miestelį Whils 
uloud, naktyj atkako penki 
raiti plėšikai, įsiveržė į ban
ką Nuweygo County Bank 
ir į banką Cannono ir sūnų*. 
Išardė pinigines spintas, pa
ėmė pinigus ir išsinešdino. 
Išpiešė jie ir kitus bankus.

Nauja indijonų rezervacija ati
daryta.

Oyster Bay, N. Y. Prezi
dentas Roosevelt išleido pro- 
kliamaciją, kuria kolioniza- 
cijai liekasi atidarytos indi
jonų rezervacijos: Kiova, 
Commanche ir Apachų, Ok- 
lahomoj. Rezervacijos tos 
užima plotj 500000 akerių 
geros žemės.

Sunki bausmė.
WlLMLNGTON, Del. Ne- 

gras Charles Conley, iš už
puolimą ant baltveidės mo
teries, likosi Čianykščio sū
do nuspręstas ant 50 metų 
kalėjimo ir ant 30 kirčių su 
lazda. Mušimas nuspręsto 
atsibuvo pereitos subatosdie-

Pinigų daugumas.
1 d. rugsėjo Suvienytose 

Valstijose šiaurinės Ameri- 
tikos buvo tiek pinigų, kad 
išpuola jų ant kiekvieno iš 
84897000 gyventojų po 
$32.59. taigi daugiau negu 
kokiame nors kitame krašte 
išėmus Prancūzijos, kur iš
puola po 38 dol. ant kiek
vieno gyventojo.

Išgabentos svetur žemdarbiš- 
kos mašinos.

Pereituose metuose Suvie
nytos Valstijos išgabeno į 
svetimus kraštus žemdarbiš- 
kų mašinų už $24544427: į 
Argentiną už $5963714, į 
Maskoliją už $3851455, į 
Prancūziją už $2895243, į Vo
kietiją už $2016894.

Žmogžudystė.
Memppis, Ten. 24 d. rug

sėjo čia likosi užmušti septy
ni negrai ir vienas baltvei- 
dis.

Expliozljos.
Jemco, Ten. Ant Čiąnykš- 

čios geležinkelio stacijos at
sitiko baisi gabenamo dina
mito expliozija, kurios 12 
ypatų likosi užmuštų, o 250 
sunkiai sužeistų. Krautuvių 
ir namų didesnė dalis tapo 
sugriautų. Nuostoliai ezplio- 
zijos padaryti pereina vertę 
milijono doliarių. Explio- 
davo 20000 svarų dinamito.

Gaisrai.
Nashville, Ten. Sudegė 

čia medžių krautuvės Lieber- 
man Loreman <fc O’Brien Co. 
Sudegė 6 milijonai pėdų me
džių. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150000 
doL

Nelaimėt ant įoležinkelių.
Cut BajIk’, M6ntana. Ant 

Great Noftheri geležinkelio 
susimušėhlu dšvorinlai tru
kiai. Pi4b toTf trįs ypatos 
likosi užmfaštd^.

Oklahoma ^City, Okla. 
Terp Dover , i^ Kingsfisher, 
užbėgęs Rock Island pasažie- 
rinis triUps. ąnt tilto per 
Cimardon upę, su Juom nu
puolė 4 upę. - Prie to prigė
rė diktai žmonių, bet tikro 
prigėrusių skaitliaus dar ne
žino.

Minneapolis, Min. Neto 
Ii Pragen, ant Minneapolis <fc 
St. Louis geležinkelio, susi
mušė pasažierinis trūkis su 
tavoriniu. Prie to keturios 
ypatos likosi užmuštos, o 9 
sunkiai sužeistos.

Chawane, Wis. Netoli 
nuo čia, bėgantis į pietus trū
kis susimušė su darbininkiš
ku trukiu. Prie to viena 
ypata likosi užmušta, 12 gi 
tapo sužeistų.

IŠ DARBO LAUKO.
• Chicago, III. Tarnau

janti įtaisose Postai Tele- 
grapli Co nutarė štraikuoti, 
jeigu kompanija ne išpildys 
greitai Jai paduotų tarnau
jančių reikalavimų. Tele
grafistai reikalauja pakėlimo 
algą.

*f WniTtN«i Ino. Strai- 
kuoja čią 250 mašinistų. Prie 
štraiko pHstojo ir darbinin
kai Standard Oil Co.

M PrezMento padavadįjimu 
įvesta 8 vai. č&rbo diena vi
sur, kur tik darbai atsilieka 
viešai naudai jĮo rando prie
žiūra. 5* h. i*

Kaylor, £a.. Kalnaka
siai tegu^ apsisaugos agentų 
Pittsburg7? Bppsemer Great 
Lakęs Coal Co. Agentai tie 
veža jų prikalbintus darbi
ninkus už dyką, bet čia atva
žiavę, tuojaus grįžta atgal, 
katrie turi pinigų — geležin
keliais, o katrie neturi, tai 
dumia pėkšti., Anglys čia 
labai žemai, jų sluogams 2 
pėdų, o 18 colių uola. Agen
tai čia veža tokius darbinin
kus, kurie kastynėse visai ne
dirbo ir mokina, kadangi 
mat dirbusius ne teip lengva 
suvjliot.

B. K.
•’ Portland, Ore. Javų 

krovėjai nutarė pakelti štrai- 
ką, jeigu krautuvių savinin
kai nepakels jiems algų. 
Darbdaviai gazdina partrau- 
kimu neprigulinčių į uniją 
vietoj suštraikavusių, pakelti 
algų nenori.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Kewanee, 111.

Lietuvių yra čia pasėti nas 
būrelis, bet apie tautiškus 
darbus ne visiems galima už- 
simyti. Skaitydami laikraš
čius, randame žinias apie be- 
sidarbavimą lietuvių kituose 
miestuose, matome, kaip kito
se plačiose Amerikos vietose 
lietuviai rūpinasi apie musų 
tautos reikalus, kaip aukau
ja pinigus tokiems reikalams, 
neš, kaipmkiekfrienas numa
no, žiojas gadynėj be pini
gų nieko (negalima nuveikti; 
ypač daug plaukia pinigų 
palaikymnsi revoliucijos Lie
tuvoj, sųfelpimui kovojan
čių už tėvynės laisvę. Pas 
mus apie aukas tokiems mie- 
riams ne visur galima užsi- 
myt. Jeigu kalbi apie au
kas revoliucijai, tai gauni 
vardą „cicilisto” (tame dar 
nieko teip blogo nėra. Rd.). 
nors daugeliu visai nežino, ką 
reiškia socijalisto vardas, 
nežino, kad tai reiškia poli
tišką partiją kovojančią ui 
darbininkų labą, besisten-

giančią Juos išliuosuoti iš ka
pitalistų verguvės. Musų 
socijalistų priešams tas žodis 
nesuprantama, Jie teip jau 
nežino ką tie eocijalistai vei
kia,, kaip pirma, kaip špokai 
išmokyti kalbėti, visai nesu
prato ką veikia Šliupas arba 
šliuptarniai. Dabar Šliupo 
ir šliuptarnių vietą užėmė 
eocijalistai; tą žodį varto
ja kaipo paniekos žodį, norė
dami įžeisti, kaip Varšavos 
vežėjai laiko už baisiausią 
įžeidimą, jeigu kas pavadina 
kardinalu.

Yra čia ir keli lietuviški 
vertelgos: yra du saliuninkai 
ir vienas turintis mėsinyčią. 
Šitiems iš lietuvių mintan- 
tiems ponams apie Lietuvą 
negalima nė užsiminti; jie 
žiuri vien, kad iš lietuvio ki- 
šeniaus pinigai pereitų pas 
juos, tai visas jų lietuvišku
mas. Jie lietuviškų laikraš
čių nelaiko ir neskaito, laiko 
savę už amerikonus ir pyk
sta, jeigu ne visi lietuviai pas 
Juos, viską perka. - ■

Bet ir terp čianykščių lie- 
vių pradeda jau atsirasti su
prantanti tautiškas pareigas, 
tik gaila, kad tbkių dar ne 
daug čia yra. -

9 d. rugsėjo atsibuvo pas 
Juozą Barniskį krikštynos 
dukters Adeliukės, ant ku
rių susirinko būrelis vyrų ir 
kelios merginos. Besilinks
mindami, bedainuodami tau
tiškas dainas, atsiminėme 
apie musu tėvynę. Juozas 
Ramoška užmanė sudėti kiek 
aukų palaikymui revoliuci
jos Lietuvoj. Visi tam pri
tarė ir sumetė $5.75. Ant 
persiuntimo atsitraukia 10c., 
likę pinigai, $5:65 likosi pa
siųsti C. R Š. K. kasieriui 
Dūdai.

Visiems aukavusiems išta
riame širdingą ačiū. Kad 
tai visi, prie kiekvienos pro
gos teip darytų, susirinktų 
ne maža pinigų suma; tas bu
tų kur kas naudingesnių ne
gu daužymas torielkų, ypač 
gi negu besiskaldymas tuš
čių makaulių. Reikia mums 
atsiminti apie musų tėvynės 
vargus. Ten musų broliai 
nesigaili kraujo ir gyvastį 
stato, kad visiems Lietuvos 
žmonėms geresnę ateitį iško
voti; juk iš tos laisvės ir mes 
naudosimės ir jeigu tik Lie
tuva jos sulauks, daugelis 
dabar Amerikoj gyvenančių 
lietuvių grįž į tėvynę. Rem
kime todėl už Lietuvos laisvę 
kovojančius, nors pinigų ne* 
sigailėkime, jeigu negalime 
kraują ir gyvastį aukauti. 
Dirbdami visi, kas tik kuom 
gali prisidėdami prie kovos, 
atsikratysime sykį išnaudo
tojų,’ siurbiančių musų krau
ją, numesime nuo sprando 
netikusio caro sunkų jungą. 
Vienybėj, pildydami musų 
pareigas, viską nuveiksiu!.

Buvęs ant puotos.

Iš Brampton, Mich.
Čia likosi trūkio pervažiuo

tas lietuvis Mikas Battušis. 
Jis mat norėjo važiuoti dar
bo j ieškot, stengėsi į vagoną 
įlipti, bet trūkis bėgo greitai. 
Baltušis paslydo ant relių ir 
trūkis sunkiai sužeidė jam 
koją. Jis yra dabar pavieto 
ligonbutyj. Kaip sako, jis 
turi Chicagoj draugus. Gal 
kas jį sušelps?

J. Lasko.

Iš Hartford, Con.
Čia gyvena ne mažas lietu

vių būrelis, bus jų apie 800, 
bet tautiško supratimo nema
tyt, kadangi jie nenori klau
syt nė jokių aiškinimų ir pa
mokinimų apšviestesniujų 
brolių. Kovojančius už lai
svę žmonių Lietuvoj ir Ame
rikoj apšaukė jie bedieviais, 
šliuptarniais.

Jeigu pakalbini aut vert 
draugystę, arba paaukaut 
kiek tautiškiems reikalams, 
paveikslan sušelpiami revo-

llacljos, tai skubinkis bėgti 
laukan. Jie mano, kad visos 
jų pareigos duotiesi Išnaudo
ti, eiti į bažnyčią ir melsti 
Dievo, kad duotų kantrybę, 
o atiduoti dešimtinę kuni
gui.

Tuom tarpu pareigų yra 
kur kas daugiau ir tai daug 
svarbesnių. Pirmiausiai: šven
čiausia pareiga kiekvieno 
lietuvio yra kokfu nors budu 
prisidėti prie kovos už laisvę 
musų tėvynės; jeigu negali
me prisidėti kuom kitu, nesi
gailėkime bent pinigų, kurie 
revoliucijonieriams labai rei
kalingi, be ko jie revoliucijos 
palaikyti negali.

Yra čia Šv. Jono pagelbi- 
nė draugystė, bet ir ji nesi 
rūpina apie dabartinį judė
jimą Lietuvoj ir apie kokius 
nors tautiškus reikalus.

19 rugpiučio (gal rugsėjo? 
Rd.), pn. 34 Eled st., keli 
draugai sušaukė susirinkimą, 
ant kurio susirinko diktas 
būrelis lietuvių (tas butų 
ženklu, kad čia nėra teip 
blogai,' kaip korespondentas 
perstato. Rd.). Buvo lai
kytos ir prakalbos. Susirim 
kimą atidarė Šimkevičia. 
Kalbėjo Rutkus ir kiti. Mer
ginos dekliamavo eiles. Ka
dangi mūsiškės stovi ne augš- 
čiausial, tai pribuvusios iš 
New Britain ir Naugatuck 
dekliamavo eiles ir padaina
vo marselietę. Merginos pe
rėjo per susirinkusius ir su
rinko $14.25. Atitraukus 
kaštus, ,,Kovos” redakcijon 
nusiuntėmė $11.75. Pasky- 
rėme juos 8. D. P.

Susitvėrė Čia ir kuopa 8. 
D. P. A. su 14 sąnarių. Ku
nigas Žebris neužkenčia so- 
čijalistų ir stengiasi kenkti, 
kaip galėdamas.

Pribuvęs mainierius.

Iš Springtield, 111/
4 d. liepos peršovė lietuvis 

lietuvį, kuris ir dabar tebe
guli ligonbutyj, ir vargei bo 
išliks. Pabaigoje rugpiučio 
farmeris peršovė lietuvį savo 
sode. Mat jis su savo gaspa- 
dorium, pas kurį buvo ant 
kampo, nuėjo vogti vynvuo- 
gių į farmerio sodą ir farme
ris juos užtiko. Juodu leidosi 
bėgti, farmeris šaukė susto
ti, o kad neklausė, tai šovė ir 
peršovė kampininką.Jisligon
butyj pasimirė į trečią dieną. 
16 rugsėjo, nedėlios vakare, 
vėl lietuvis nušovė lietuvį, 
Kleofasą Liūčių, 22 m.; šovi- 
kas paimtas į kalėjimą — P. 
Akelaitis.

Senas Krivaitis.

IšSprlngfield, III.
Lietuvių yra čia diktas 

būrelis, tik terp jų mažai 
yra suprantančių savo tau
tiškas pareigas, 'mažai yra 
norinčių apsišviesti. Dau
gumui čianykščių lietuvių 
nerupi laikraščiai nė ketoki 
lavinanti protą raštai, nieks 
jiems daugiau nerupi kaip 
gėrymai. Tie peikia ir nie
kina skaitančius.

Čianykščiai lietuviai nie
kaip negali sau pasistatyti 
dievnamį (tegul pradeda nuo 
įkūrimo geros mokyklos, o 
kada ji protus apšvies, tai 
gal su dievuamiu eis geriau. 
Rd.). Pernai sutvėrė para
piją ir- norėtų turėti savo 
bažnyčią, bet kad nėra suti
kimo ir vienybės, tai ir baž
nyčios reikalai nežengia pry- 
šakin. . Žinoma, jeigu ne bu
tų tiek saliunų, gal dievnamį 
greičiau pastatytume. Da
bar musų pinigus suėda sa- 
liunai, sūdai, advokatai, tai 
ant naudingų dalykų nekas 
lieka, o dar ir tų naudingų 
nuo nenaudingų dalykų ne
mokame atskirt.

16 d. šio mėnėsio, 10 va
landą vakare, J lietuvišką 
karčiamą Anckio susirinko 
keli lietuviai, o tutėdaml ntio 
seniau terp savęs nesutiki-

mus, čia pradėjo daryti iš-1 
metinėj i mus. Pirmiausiai iš 
saliuno išėjo Petras Jakilai- 
tis ir lauke laukė. Išėjus ki
tiems, jis šovė ir mirtinai pa
šovė Linčevičią. Pašautasis 
buvo dar gyvas 10 minutų. 
Atkako policija ir paėmė 
užmušėją. Jo draugai sten
giasi jį išliuosuoti,bet,rodosi, 
nepasiseks, nes sūdai kauci
jos už užmušėjus nepriima. 
Užmuštasis buvo doras vai
kinas, o užmušėjas turėjo jau 
gana diktai provų, kas ro
do, jog jis neprignli prie 
ramiai užsilaikančių.

Laudotuvės užmušto Lin- 
čevičiaus atsibuvo 19 d. mg* 
sėjo. Jis buvo jaunas, turė
jo 21 m. Turi tėvą ir vieną 
seserį.

S.,Vatkin.

Iš 8o. Brooklyn, N. Y.
15 d. rugsėjo vietinis R. Š. 

komitetas parengė prakalbas. 
Vietiniai kalbėtojai išrodė 
vargus darbininkų ir kaip 
juos į išnaudoja kapitalistai, 
nurodė bėgį revoliucijos Mas- 
kolijoj ir priežastis dėl kurių 
žmonės sukilo prieš šiaurės 
meškiną. Žmonių susirinko 
nedidelis būrelis ir tarpe tų 
buvo visokių nuomonių. 
Vieniems patiko prakalbos ir 
su atida klausė, kiti niekino 
kalbėtojus visokiais žodžiais. 
Atsirado? ir tokių drąsių ko
votojų, kurie norėjo pakelt 
muštynes, tik įsikišus savi
ninkui svetainės p. Mileriui, 
viskas aptyko.

Naudai revoliucijos su
rinkta $14.50 ir perduota vie
tiniam R Š. komitetui.

Liūdna, žiūrint į tokį ma
žą susirinkimą žmonių, ypač 
kad aplinkinėse gyvena gana 
didelis skaitlius lietuvių. 
Laikas mums pamest gėrimą 
svaiginančių gėrimų, o stver
tis už mokslo, o apsišvietę, 
daug galėsime padaryt gero 
sau ir musų tėvynei Lietu
vai.

Darbininko dragas.

Iš Bridgewater, Mas.
Darbai eina čia pasotinai, 

mokanti čeverykus dirbti dar
bą gali čia gauti.

Šitame miestelyj lietuviai 
atsirado neseniai, bet ir atsi
radę ne labai rūpinasi apie 
tautiškus reikalus, kadangi 
čia nėra darbininkų besidar
buojančių ant tautiškos dir- 
vosx arba, geriau sakant, iki 
šiol tokių nebuvo.. Dabar 
jau ir pas mus toki pradeda 
atsirasti.

Tautietis-Jonas Antnlionis 
nuo seniai ragino čianykš- , 
čius lietuvius užsiimti tau
tiškas darbais, bet jo besi- 
stengimai iki šiol buvo nevai- t 
singi.

Dabar jis paėmė salę, su
šaukė susirinkimą ir 'pakvie
tė kalbėtojus, terp jų ir kun. 
M. Pėžą. Susirinkimas tas 
atsibuvo 13 d. rugsėjo.

Kun. M. Pėža kalbėjo apie 
karę maskolių su japonais, 
kurioje maskoliai likosi su
mušti, aiškino priežastis mas
kolių silpnumo. Toliau aiš
kino, kaip takarė pagimdė re 
voliuciją pačioj Maskolijoj. 
Susirinkę klausė kalbos ir 
matyt ji jiems patiko, ka
dangi jie dėkavojo kalbėto
jui dėlnų plojimais.

Po prakalbų likosi užma
nyta paaukaut, kiek kas iš
gali, sušelpiami kovojančių 
už musų tėvynės Lietuvos 
laisvę revoliucijonierių. Su
sirinkę tam pritarė ir sudėjo 
$24.50 (aukautojų pravar
džių negarsiname, pagarsysi- 
me Jas, gavę žinią nuo C. R. 
Š. komiteto kasieriaus, nes 
dabar garsinant, galėtų už
gimti klaida, aukos galėtų 
būt dusyk paganytos: dabar 
ir gavus žinią nuo komiteto 
kasieriaus. Rd.). Pinigai 
tie paskirti sušelpiami revo
liucijos (kokiai partijai!



Rd.). Jie tuom tarpu per
duoti kun. M. Pėžai, prezi
dentui C. R Š. komiteto.

Gaila, kad terp čianykščin 
lietuvių nėra vienybės:ko vie
ni nori, tą kiti peikia ir nie
kina. Nesutikimai terp. vei
kiančiu negali iš miego pri
kelti miegančius. Miegan- 
tiejie sako: tegul sykį Lietu
va bus laisva, tąsyk visi ten 
važiuosime.- Bet Lietuva ne 
sulauks laisvės iš Dievo ma
lonės, reikia visiems jos vai
kams už laisvę kovoti, be ko
vos ir auką ir laisvės nebus.

Lietuvis.

Iš Bristol, Con.
Darbai labai gerai eina. 

Be darbo lietuvių pas mus 
nematyt. Vyru lietuvių yra 
čia gana, tiktai merginų trūk
sta, jeigu kokia atvažiuoja, 
tai tuo jaus gauna darbą arba 
išteka. Turėjome čia pas J. 
Vasiliavičių krikštynas jo sū
naus, ant kurių pribuvo sve
čiu net iš Waterburio. T. 
Tunila ir Magdelena Salis- 
kienė prakalbėjo į susirinku
sius, aiškino revoliuciją Lie
tuvoj ir padėjimą kankinti- 
nią, ragino dėti aukas ją su
šelpiami. Susirinkę sudėjo 
14dol., kuriuos skiriame pu
siau, taigi po 7 dul., revoliu
cijai ir kankintiniams. Pi
nigus siunčiame ..Lietuvos” 
redakcijon (vardai aukavu
sią kitoj vietoj. Rd.).

Tunila.

Iš Conrtney, Pa.
Draugystė Lietuvių Dar

bininkų parengė visuomeniš' 
ką susirinkimą su prakal
ba ms 9 rugsėjo, ant svetai
nes p. D. Liekavičiaus. Kal
bėtojai buvo . užkviesti: at
stovas L. S. D. P. draugas A. 
Žagaras, Fort. J. Bagočlus ir 
mainierių unijos organizato
rius, lietuvis Paul Flin (pui
ki lietuviška pravardėj Rd.). 
5 vai. vakare tapo atydary- 
tas susirinkimas. Pirmas 
kalbėjo drg. Žagaras. Kal
bėjo apie revoliuciją Lietuvoj 
ir visoj Rusijoj, iš ko ji kilo; 
aiškino teipgi darbininkų 
padėjimą visose šalyse, kaip 
juos išnaudoja kapitalistai. 
Fort. J. Bagočius teipgi kal
bėjo apie darbininkų reika
lus, kad reikia jiems vieny
tis: tada nuversime nuo savo 
sprando visus skriaudėjus, 
kada pasakysim visi vienu 
balsu kaip vienas žmogus: 
šaly n gauja skriaudėjų ir iš
naudotojų! P. Flin nežinia 
kodėl pabėgo nekalbėjęs. 
Turbut numanė, kad nieko 
gero negalės pasakyt darbi
ninkams apie dabartinius 
mainierių unijos reikalus, 
nes su ja nėra ką girtis, ka
dangi patįs vadovai nesirū
pina apie darbininkus. P. 
Flin nenori kalbėt, kadan
gi nėra kam klausyti, per- 
mažai žmonių, jeigu butų 
500, tada jis kalbėtų. Mat 
koki rūpestingi mainierių 
unijos organizatoriai. Kur 
mažai dirvos, nereikia sėklą 
sėti.

Teisybė, ant susirinkimo 
nebuvo daugiau kaip 60 
žmonių, kadangi po mažas 
kasyklas išsiskirstę žmones, 
negali susirinkti daugiau, iš
skiriant Courtney, Pa., kur 
yra apie 15 šeimynų ir suly
ginant su kitų miestukų lie
tuviais, augščiau jie pasikėlė 
susipratime. Bet čia lietu
viai labiau lanko to
kius susirinkimus, kur mato 
alaus bertaini. Apskritaijie 
mažai išmano apie tautiškas 
ar darbininkiškus reikalas. 
Užklausk apie prakalbas, tai 
išgirsi atsakymą: „kam mama 
prakalbos, ar mes kvaili, 
mes ir be prakalbų turime 
protą”! Žinoma, kad turime, 
tik neišlavintą, o nenorime 
lavintis, laikomės to paties, 
ką mama mažiems pasakojo, 
o mama nieko dar nesuprato 
apie tai, iš kur vargas ir 
prispaudimas varguolių dar
bininkų. Šiądien, be abejo
nės, musų motinos Lietuvoj 
pasakytų, kad reikia kovoti 
už laisvę, lygias tiesas ir pa
geriu imą būvio darbininko, 
kuris visus dykaduonius mai
tina, o jo niekas nelaiko už 
žmogų! Draugystė Lietuvių 
Darbininkų rengia prakalbas 
ne kvailiams, kaip pasakoja 
nesuprantanti.

Kalbos abiejų kalbėtoją 
su-irinkuMems patiko, jie de
ki vo jo delnų plojimais. Po 
prakalbų buvo užmanyta pa
aukauti revoliucijai. Sudė
jom $15.05, kuriuos pasiun
tė m „Kovos” redakcijon. 
Kasius visus draugystė ap
mokėjo iš savo iždo. Vi
siems aukavusiems ir kalbė
tojams ištariame širdingą 
įčinĮ,

Vardan Dr-tės L. D. pirms. tik lietuviai apgsigyvem
J. Sta&iukelis. sime didelį nuošimtį ne

Iš Johanesbargo, pietinėj 
Afrikoj.

Siaučiant kruvinai revoliu
cijai musą tėvynėje ir atsi
šaukiant kankintinių kasos 
atstovui į visuomenę dėl sto
kos aukų ir tuščio iždo, at
kreipė ant tų reikalų atidą ir 
pietinės Afrikos lietuviai: 
nutarė, pagal išgalėjimą, pri- 
sddėti su aukomis. Pradžio
je šio mėnesio (t. y. rugpiu- 
čio) padaryta rinkliava, pri
jaučianti musą tėvynės rei
kalams musų broliai sudėjo 
s.14.16.6 $66.80. įstos sumos 
atskirta persiuntimo kaštams 
1 š.-6 p., tai lieka svaru 
14.15.0, kuriuos aukautojai 
paskiria: pusę tos sumos 
(svar. 7.7.6) Lietuvos sočijal- 
demokratą partijai; * antrą 
pusę kankintiniams. Visus 
suaukautus pinigus siunčia
me ,, Lietuvos” redakcijon.

Aukų rinkėjas
St. Chasinskis.

Lavinkime čia gimusias.
Žiūrint į čia gimusius, kei

stai apsireiškia j u ją pro
tavimas apie mušą tautos 
judėjimą, ir tiesas musą kal
bos. Kaipo vienas iš čia gi- 
musą, esmi gana susipažinęs 
su vietine jaunąją gent- 
karte. Ka?žin, ar butą gali
ma rasti vieną iš dvidešimties 
penkių čia gimusią nesidro
vintį lietuviškai kalbėti? 
Nors jie paeina iš tėvą lietu
vių, bet su jais negalima su
sikalbėti savo kalba, ar tai 
nedrysta, ar nemoka, tan
kiausiai kalba jų teip sudar
kyta, kad negalima suprast, 
reikia gėrai ausis ištempt, 
kad suprast. Toki yra čia 
gimę lietuviai Ir lietuvaitės.

Kokios priežastys tokio pa
niekinimo savo kalbos? Ar 
ji prastesnė už kitas kalbas, 
ar tik dėlto jos nekenčia,kad 
čia gimusiejie pripratę prie 
angliškos ar kitokios kalbos? 
Kiekvienam liūdna darosi, 
matant, kaip lietuviškuose 
namuose tėvai jau negali su
sikalbėti su savo vaikais, rei
kia vertėjų. Tie vaikai, gi
mę lietuviais, išsižada savo 
prigimtos kalbos.

Turėtume atkreipti didžiau
sią atidą ant auklėjimo čia 
gimusių lietuvių vaiką, tu
rėtume stengtis kuo daugiau
siai jiems įkvėpti lietuviškos 
dvasios, paaiškinti musų pra
eitį, vertę kalbos.

Už tokį atšalimą, atsitoli
nimą nuo savo tautos čia gi
musią lietuvių didžiausia 
kaltė puola ant tėvą. Vai
kams suteikia per didelę lai
svę. Neprižiūri ją jaunystės 
dienose, lavina angliškai ar 
kitaip. Vaikus, sulaukus 
vienuolikos ar dvylykos me
tą, varo darban,neįkvėpia už
tektinai lietuviškos dvasios. 
(Kaip ją įkvėps, jeigu jos ir 
tėvams trūksta. Rd.). Ir do
riškai čia gimę lietuvių vai
kai ne augščiausiai stovi: 
kiekvienoj apielinkėj, kur

lią, peštuką, šmeižėją (ypač 
šmeižė jus visi mėgsta, ne tik 

, čia gimę. Rd.)ir atsižyminčią 
visokiais blogais darbais, net 

. graudu pamislyti, kad tii ga
lėtą būti lietuvių vaikai. Ar 

, matė kas, kad čia gimusiejie 
prigulėtą į lietuvių tautiškas 
organizacijas, draugystes, ar 
kliubus? Ne! Jiems nerupi 
toki dalykai, jiems rupi bas- 
bolės, arkliu lenktynės ir ki
tokį sportiški pasilinksmini
mai. Jeigh yra užsiimanti 
kuom naudingesnių, tai to
kių skaitlių galima ant pirš
tų suskaityti.

Negalime per daug kaltin
ti čia gimusius, ir tėvus. Jie 
apleido savo, tėvynę, atviko 
čia j ieškodami geresnio gyve
nimo ir žinoma, griebėsi kuo 
praktiškiausiu kelio vedan
čio į tokią materijališką lai
mę, kokios jie čia jieškojo. 
Čia atvykę lietuviai nebuvo 
koki mokslinčiai, amatinin
kai, jie griebė darbas, kur 
tik pasipainiojo, kad uždirb
ti duonos kąsnį. Jie neturė
jo nė supratimo, kaip reikia 
auginti vaikus. Nore čia ne
trūksta raštų apie tai moki
nančią, bet musą tėvai iš to 
nesinaudojo. Lietuviai dau
gelio dalyką nesupranta, per 
tai ir nepaiso ant savo vaiką 
pasielgimo, jie nesupran
ta, kad jeigu vaikai pradeda 
tėvą neklausyti, didžiuotis, 
niekinti, toki vaikai pastoja 
išgamoms. Tėvams tokius 
vaikus labai sunku suvaldyti, 
todėl turi stengtis paduoti 
į pataisos namus. -

Mėgink tėvą paklausti, 
kodėl savo vaikų ueišmokina 
doros, mokslą, arba kokio 
bent amato, ar nors geriau 
lietuviškai kalbėti, tai tan
kiausiai išgirsi visokius iš
metinėjimus su koliojimais, 
išniekinimais, o tankiausiai 
atsako: ,,ką čia paisyti apie 
tuos reikalus, užaugs, bus 
geri vaikai, mano vaikas ar
ba duktė nebus lojeriu, dak
taru, inžinierių, bet papra
stu darbiniku.

Ar matėte kaip tėvai savo 
vaikus pratina prie pikto; 
pjie alkoholiam*, apkalbų,pa- 
mėdzdžiojimų, intrigų, lyg 
nežinodami, kad tas turi iš
duoti blogus vaisius? Pa m iš
likime, ar mes galim iš teip 
augintų vaiką sulaukti gere
sniu veikėju.Koki vaikai,toki 
ir suaugę:tėvus pameta,išsiža
da ją ir eina į nežinomus 
kampus pasaulės, viską už
miršta, tėvns, tautą ir drau
gus. Aš norėčia paklausti 
tokią tėvą, keno kaltė, ar 
ją ar vaiką? Jie ne dabo
jo, kada vaikas pradėjo augti. 
Kodėl tąsyk ne įkvėpė gero, 
doros, mokslo ir guodonės sa
vo lietuviškos tautos?

Tūli lietuviai, gyvenanti 
Suvienytose Valstijose sako: 
,,kas iš lietuviškos kalbos, 
kaip toli su ja ja galime nu
žengti, čia, sako, vartojama 
angliška ar kitokia kalba”. 
Iš šalies žiūrint, čia gali būt 
tiesa, vienok tas dar neduo
da mums tiesos, dėl svetimą 
su savo prigimta kalba slėp- 
tiesi, duoti musų prigimtai 
kalbai išnykti; jeigu teip da
rytą anglijonai, prancūzai ar 
vokiečiai ir ją kalbos nyktą, 
tuom tarpu matome visai ką 
kitą. Šiądien žmonės už kal
bą, už savo papročius nesi
gaili nė kraujo, mes gi, ypač 
čia Amerikoj,darome atbulai: 
musą čia gimusi gentkartė 
niekina savo prigimtą kai- į

Teisybė, musą tauta maža, 
negali lygintiesi su didelėms, 
bet laimė ir galybė tautą 
paeina nuo pačią žmonių, ir 
mes turime viltį, kad su lai
ku ir musą tauta pasikels, 
kaip kitos matos arba didelės 
tautos pasikėlė; tas paeis nuo 
mus pačių. Mum* trūksta 
sustiprinimui musą tautos 
vien supratimo,darbo ir ener
gijom

Jeigu mes geidžiame pa
kelti musą tautą, jeigu nori
me, kad ji neišdyktą, auklė
kime musą jaunuomenę, 
stengkimės jai įkvėpti meilę 
prigimtos kalte?, musų pa
pročių ir apskritai tą^ ypaty
bių, kurios mus padaro atski
ra tauta.

J. Šuąskis.
’ t

Dėlko mums traktatą ap
šviestą lietuvaičių.

Prisižiūrėjus į stovį lietu
vių Amerikoj, nekarta užei
na mislis, dėlko mums trūk
sta inteligenčių lietuvaičių 
(trūksta tokių ir vyrą. Rd.). 
Priežasčių yra daug, bet aš 
noriu nurodyti keletą prie
žasčių, kurios trukdo pakė
limą musą lietuvaičių ypa
tingai čia Amerikoj, nore jos 
yra labai pageidaujamos mu
są gyvenime.

Dvidešimtas amžius lošia 
svarbią rolę, mokslas žengia 
sparčiu žingsniu, apšvietimas 
platinas, suteikdamas milži
nišką naudą kiekvienam žmo
gui, tai ir mes lietuviai nega
lime liktis užpakalyj kitų. 
Terp lietuvių Amerikoj teip- 
gi apšvietimas padarė nema
žą žingsnį, bet liūdna ma
tant stoką apšviestų lietu
vaičių. Prisieina ne su vie
nu inteligentu kalbėti, visi 
sako, jog butą linksma gy
venti ir darbuotis labui tau
tos apsivedus, bet kur rasti 
prakilnesnių nuomonių lie
tuvaitę? Daugelis lietuvių, 
norėdami apsipačiuoti, pa- 
jieško per laikraštį (turbut 
ne inteligenčių? Rd.), tikė
damiesi kitur rasti. Ant ne
laimės neranda, jeigu ir yra 
kur tokia, tai ant vietos pa
geidaujama ir guodojama 
prakilnesnių ypatų.

Visi gerai žinom, kad vis
kas turi išsidirbti, o išsidir- 
bimui reikia laiko.

Ne vienas gal pasakys: ar 
nėra čia išaugytų ir augan
čių lietuvaičių? Teisybė, 
yra nemažai, bet pažiurėjus 
į čia užaugusias, mažai pagei
daujamą draugijai ypatybių 
galima rasti: tautiškumo, 
pafrijotizmo visai nepažysta, 
kadangi nieks joms neįkvė
pė. Suaugusios, persiima 
amerikonišku patrijotizmu ir 
apie lietuvystę nė ne užsi- 
myk; kitos paskendusios fa
natiškuose (tokią niekas in
teligentėms nevadina. Rd.) 
prietaruose, tuom ir pasiga- 
nėdina.

Pažiūrėkime į atvykstan
čias į čią šalį: inteligenčią 
visai mažai atvažiuoja į Su
vienytas Valstijas, nes ir 
Lietuvoje ją ne daug. Gal 
kas pasakys: ar nėra dvaruose 
lietuvių dvarponiu dukterų 
(ir dvarponių dukterų mažai 
yra inteligenčią. Rd.)? Tei
sybė, yra, bet kas iš to, nes 
ją negalima priskaityti prie 
lietuvią inteligencijos, -jos 
pereiėmusios lenkyste ne
sirūpina apie lietuvystę, nie
kina viską, kas yra lietuviš
ko, jeigu iš tokią ir atvyksta, 
tai draugauja vien su len
kais arba su sulenkėjusiais 
lietuviais ir kalba vien len, 
kiškai. »f .e

Pasižiūrėkime į atkeliau
jančias kaimų ir miestų mer
ginas. Visi žinomi kad čia 
gyvenanti lietuviai didesnėj 
dalyj yra darbininkais, turi 
dirbti ant duoųes kąsnio, bet 
palyginus su Lietuvos uždar
biu, čia daug geriau;'

Daugelis, turėdami Lietu
voje gimines, stengiasi pa-, 
traukti į Ameriką, ypatin 
gai merginos, turinčios bro
lius Amerikoje, meldžia jas 
čia partraukti. Dauge 
lis išklauso maldavimo; sako: 
ką ten turi pas ūkininką tar
nauti už 10—12 rublių ir 
sunkiai dirbti, č\a bus daug 
geriau. Klausymas tik ar 
ištikro geriau. Atvažiavusi

nyČioj ar kur pas žydą už 50 
centą ant dienos. Atvykusi 
mergelė randa brolį su viso
kiais peiktinais palinkimais: 
vienas myli kazyras, skitas 
gėry mus ir tt.; kas su tokiais 
draugauja, žinoma, toki jau 
drangai. Tose sanlygose mer
gelė, turėdama ir labai gerą 
būdą, greitai susigadina, ka
dangi nieko daugiau nemato 
apart gėriittą ir visokią šlykš
čią kalbą ir greitai dar že
miau nupuola negu buvo Lie
tuvoj.

Tankiai tenka snseiti ant 
piknyką ar balių su musų 
merginoms. Pradėjus aiš
kinti naudingumą mokslo, 
raginant apsišviesti, daugu
mas nusuka ausis, nė klausy
ti nenori; sako: „kam man 
mokslo, juk aš ir teip vaiki
ną gausiu; tokių dailią vaiki
nų ateina paš mus, jeigu 
įmanytų, ant rankų nešiotų. 
Aš nė šnekėfvdaug nenoriu 
su tamsta, nes man kiti vai
kinai "pasakojo, kad tamsta 
ėsi cincilikas ir tt.”

Matom todėl kad už žemąsto 
vį musą merginą kaltė puola 
ant vyrą. Mes patys turime 
išdirbti merginoms kelią prie 
apsišvietimo.Aiškinkime tam 
siems broliams naudą apšvie
timo ir mokslo visokiose gy
venimo aplinkybėse, nepra- 
leiskime nė mažiausios pro
gos, ar tai ant varduvių ar 
krikštynų, ar vestuvių, o la
biausiai ant susirinkimą. 
Tada sulauksime daugiau 
apsišvietusią lietuvaičių. To
dėl į darbą!

F. Eismontas.
Čia rašantis užgriebia, teip 

sakant, menkiausias atsiliki
mo musą merginą priežastis. 
Priežasčių jų atsilikimo yra 
daug ir daug svarbesnių, ne
gu čia nurodytos. Svarbiau
sia priežastis yra nenorma- 
1 iškas gyvenimas lietuvių 
Amerikoj. Tas nenormališ- 
kurnas stabdo ne vien mote
rų, bet ir vyrą pasikėlimą. 
Kol vyrams užtenka mote
ries kanojos ir rūpinasi apie 
kūną. Kad vyrai nuo mote
ries reikalautą ko daugiau, 
reikia ir vyrus protiškai ir 
doriškai pakelti, reikia ir 
juos, visą mošą tautą, neski
riant lyčių, pastatyti į gėrės 
nes sanlygas. Prikalbinėji
mas svarbus, bet jp vieno |ne 
pakaks. Kokia draugija, to
kios ir moterys. Pastatyki
me sykį draugiją į norma- 
liškas vėžes, o pamatysime, 
kad ir musų merginos bus ki
tokios. Normališkas sanly- 
gas ne žodžiais, bet vien per 
kovą galime laimėti ir tai 
pirmaLietuvoj. Jeigu Lietu
voj žmones doriškai ir pro
tiškai pakils, geresni atkaks 
ir į Ameriką.

Perduota Centr. kas. 
Dūdai .

Pas vietinį kasierių nelie
ka nieko.

110.28

Komitetas.

kun

Red.

ka rtą

kad kovos ne tuščio darbo 
butą, kad prieš vėją galima 
papusti.

Atgavę spaudą, pradėjome 
tolyn žengti, pradejome,drau
ge su kitomis Rusijos tauto
mis, reikalauti daugiau sau 
žmoniškų tiesą. Ir vėl atsi
rado tokią, kurie sakė, kad 
nieko* nenuveiksime, kad jau 
toks musą likimas esąs.... 
Bet tie, kurie teip sakė, tegu 
patįs savęs paklaus, argi iš- 
tikro mes nesame nieko išga- 
n’

Kova nepabaigta
atsiranda terp musą tokią 
kurie abejoja, ar mes 
sime tai, dėlko kovojome, ir 
vėl jie, kaip juodvarniai, 
krankia, kad prieš vėją ne
papusime. Daugelis iš mu
są nesupranta ir nenori su
prasti, kad kitaip gali virsti 
musų krašte, kad gali įvykti 
visai kita tvarka.

Žvilkterėkime į kitus pa
saulio kraštus ir pamatysi
me, jogei tenai pirma buvo

ir vėl

išgau-

j Vadovėlių rašymo 
, kursas.

Turime garbę dar 
kreiptis į rašytojus, apskelb
dami naują mokslo vadovėlių 
konkursą.

Kunigas Pėža, kuris drau
ge su kunigą Žilinsku jau 
nemažai yra pasidarbavęs 
tėvynės labui, o ypač moky- 
klų.naudai, prašo musų ap
skelbti konkursą parašymui 
tokios chrestomatijos, iš ku
rios musų jaunuonenė galėtų 
lietuvių literatūrą (rašliavą) 
pažinti. Ta chrestomatija, 
musų nuomone, turėtų užva 
duoti trečiųjų metų skaity
mo knygelę. Tam konkur
sui skiriam 200 rublių, ku* 
r i uos kunigo Pėžos rupesniu 
sudėjo Brocktono lietuviai.

Dar kartą primename ger* Vienaip, ilgainiui gi virto ki- 
biamiems rašytojams iy se
niau apskelbtuosius konkur
sus (,, Vilniaus Žinių” N N.
74 ir 98) ir paskutinįjį kon
kursą, kurį apskelbė Bostono 
lietuviai „Vilniaus Žinią” 
No. 121.

Visus rankraščius, teippat 
atspauzdintus jau raštus, 
laiškus ir t. meldžiame sių
sti po šiuo adresu: p. F. 
Bortkevičienė — Vilnius, Šv. 
Jurgio prospektas Na 41—5; 
p. Ona Pleirytė-Puidienė — 
Vilnius, Antakalnio krantas 
No. 15—3; p. Tamošius Žilin
skas — Kaunas, Mykolo pro
spektas No. 8.

Tuom tarpu mums prisių
sta tiktai trečioji laida Mai
ronio „Lietuvos Istorijos”.

I^nkurso komiteto sąna
riai: ’ <

F. Borkevičienė,
O. Pleirytė-Puidienė,
T. Žilinskas.

Visus lietuvių laikraščius 
meldžiame atspauzdinti tą 
musų atsišaukimą į tašyto- 
jus. v

Komitetas.

taip.
Štai Šveicarijoje, kur da

bar yra liuosi, prieš keliata 
šimtą metų buvo įsigalėjusi 
Austrijos valdžia. Austri
jos valdonai ją teip valdė, 
kaip jiems patiko. Jie rū
pindavosi tik savo,ne žmonių, 
gerove, jieskodavo sau lai
mės ir gėrybių, vargindavo ir 
kraujais užliedavo visą šalį, 
prikišdavo kalėjimus nakal- 
tą žmonių. Galą gale pri
truko kantrybės pamiluriems 
laisvę šveicarams. Niekina
mi ir persekiojami nuožmią 
valdininką, jie sukilo, veda
mi prakilnesniųjų savo vy
rą, terp kurią pagarsėjo Vi
liaus Tell’io vardas. Suki
lusiųjų šveicarą išpradžią 
buyo.labai maža, todėl ir ko
va buvo sunki, bet ant galo 
vis dėlto jie nuveiks savo 
priešininkus ir apskelbė savę 
liuesais; nuo to meto šveica. 
rai liuosi yra. Ęuvo tat val
stiečių sukilimas prieš savo 
prispaudėjus.

Aštuoniolikto amžio . gale 
Prancūzijoje labai sukilo 
žmonės prieš savo valdžią, 
kuri tuomet buvo didžią po
nų ir galiūnų rankose. Jie 
valdė kraštą savaip, visai 
nesiklauzdami darbo žmonių 
iš kurių kruvino darbo jie 
patįs gyveno, laikė didelę 
valdininkėlių gaują ir karei- 
viją, kuri ponams tetarnavo 
ir ją reikalus tegynė. Dar 
bo gi žmonės dirbo, prakai
tavo, kaip vargo pelės, žudė 
sveikatą tik tam. kad po
nams gerai butų gyventi, kad 
jie galėtų ramiai linksmi n- 
ties ir pokylius daryti. Bet 
galiūnai tik toliai tegalėjo 
teip elgties, koliai vargdie
niai žmonės nesusipratę bu
vo, kol neišvydo, jogei jų 
rankose yra galybė, jogei 
gyvenimas gali būti visai ki
toks, jogei nuo jų pačių pri
dera panaikinti vargas. Su
sipratę žmonės sukilo, ir po 
ilgos ir sunkios kovos, kuri 
traukėsi daugelį metą, išplė
šė valdžią iš savo prispaudė
jų rauką. Tik sunkiai ir il
gai kovodami, prancūzai įia-' 
bojo savo. prispaudėjns. Juk 
ir jiems kovojau! nevisu.-met 
sekdavos, ir, jų tarpe buvo 
daug nesusipratusių žmonių, 
kurie ne tik nėjo prieš vy- , 
riausybę, bet, dėl savo tamsu- 
mįo, padėdavo jai ir eidavo 
prieš kovotojas, norėjusius 
ją pačią laimės. Buvo dau
gelis tokiu, kurie sakė, kad 
prieš vėją nepapūsi....

Kiek tat metą ir Rusą 
viešpatijos valstiečiai liejo 
savo kraują, kad išsiliuosuo- 
tą iš baudžiavos pančių! 
Kiek vargo buvo padėta, ligi 
jie išgavo iš poną ranką tuos 
žemės sklypelius, kuriuos jie 
dabar valdo!....

Niekur žmonės nąra ramiai 
įgiję savo tiesą, niekur nėra

, Nenusileiskime!
Męs ilgą laiką , miegojome. 

Tuomet maža kas mums te* 
rūpėjo. Žinojome, kad šven
tadienio sulaukę, turime nu- ] 
eiti bažnyčion pasimelsti, 
paskui, susitikę su pažįsta
mais, pasišnekėti su jais apie 
savo kasdieninius vargus ir 
rupesnius ir vėl ramiai grįžti 
namo!

Jau ir tuomet kartais ras
davos tokią žmonių, kurie 
sakydavo, kad mums sunku 
gyventi, kad mums reikia 
šviesos, kuri buvo ginama, 
kad reikia mums atgauti iš
plėštosios musą tiesos. ' Mes 
gi, mostelėję ranka, atsaky
davome tiems ,,galvočiams’’, 
kad musą vargai yra Dievo 
leisti, kad sviesos, savo rašto, 
mes niekad negalime turėti, 
kad visa tat yra veltas dar
bas, kad prieš vėją nepapu
sime ir teip toliau....

Tuo-tarpu musą prakilnes
nis jie vyrai ir moters jau ko
vojo dėl spaudos sugrąžini
mo, jau kamavos kalėjimuo
se, Rusijos tyralaukiuose; i 
daugelis iš ją turėdavo amži
nai atsisveikinti su savo pri 
gimtuoju kraštu ir žmonė
mis.

Žmonės gi vis dar tebesa
kydavo, kad visa tat veltas 
darbas esąs, kad teip visados 
busią, kad prieš vėją nepapū
si....

Bet štai kova dėl spaudos 
Lietuvoje vis didyn ir garsyn 
ėjo, pagaliuos ji teip sunki 
pasidarė musą priešinin
kams, kad jie, noroms-neno- 
roms, turėjo mums nusileisti 
ir sugražinti išplėštąją spau
dą. Ir tik tuomet išvydome,

c

Atskaita Philadelpijos vie
tinio Rev. Šelp. Komiteto 
nuo 9 birželio 1905 iki 15 

d. liepos 1900.,
Paduodame abelną atskai

tą, kiek philadelphiečiai su
rinkome aukų ir pereiuatė- 
me Europon šelpimui revo
liucijos. Auką tapė persią- 
ta: <

Per Dr. J. Šliupą, Centro 
kasierių..:.........  .$414.04

Per „Kovos” redakc..84i41 
Per T.Duda, Centr. ka

steriu............................474.13
Viso išsiųsta $972.58 

Pas vietinį kasierių
raudasis...................... 110.26

Viso suriEL
Ant susirink

liepos 1906 m. tuos, ką 
pas vietinį kasierių bu
vo.................................110.28

Paskirstėme teip:
Lietuvių Sočijal-Demo- 

kratams................. ...100.00
__  j/Liet.Demokratams.

čia, g« n na darbą kur skurdi- Pas kasieną buvo .. 110.28

4a 11082.88
■' X
mo 17 d.



be kovos pagerinę savo bu 
ties. Kiekvienas išsiliuosa- 
vimo žingsnis daug vargo 
žmonėms kaštavo. Bet visi, 
kurie mėgdavo liuosybę, ir 
žmonių gerovę, niekuomet 

• nesigailėdavo vargo, nes ma
tė, kad be liuosybės yra men
kas žmogaus gyvenimas! Jie 
numanė, kad jei ir netektų 
jiems patiems naudoties savo 
darbu, tad pasinahdos jų vai
kai, tad jiems bus lengvesnis 
gyvenimas.

Išgavus laisvę, darbo žmo
nių kova prieš šio pa
saulio galinguosius nepa
sibaigs: žmonija vis dėlto te- 
bekentės vargus ir prispau
dimus nuo tų, kurie stipres
ni yra; tik tada bus liuoses- 
nės musų rankos, liuesas bus 
musų žodis, ir mes lengviau 
galėsime kovoti dėl žmonių 
gerovės.

Tik kova išgausime savo 
tiesas!

piauja tą storą tamsybės 
šikšninę, nepermatomą, tar
pe saulės ir žemės ore pludu- 
ruojančią šviesybės žaibas 
plėvę ir tegul už viešpatauja 
šviesa!....

J. Šliburis.

M. N.
.Ūkininkas”

Buvo tai

Raugų aidas.
Užvažiavo baisus, apsvai

gintas raugu aidas, iš liežuvį 
neapverčiančios gerklės lei
do kvaitulio dievaitis....

Su visa savo dorybes ir iš
minties paniekinta pajiegtf 
ir galybe apvaldė gražiai ža
liuojantį ant jūrių kranto 
gojų, kuris vadinas vakarų 
prieplauka. Aptraukė visų 
nelinksmus, prakaito nugu
lėto'*, menkai išmanančių 
žmouių veidus paniekinanti 
žmoniškumą plėvė girtybės, 
ir jie išrodė, kaipi būt su pri
gimimu ir žmoniška dorybe 
suvis atsiskyrę,
baisus išmintį į grabą de
dantis, žmoniją į pražūtį 
kemšantis raugas.... 'ŠVel] 
niai, nuolatos šiurenantis va
karų vėjas pradėjo smarkiai 
jūrių pakraščiuose esančių 
prie žemės lenkti viršūnes 
nendrių. Juoda, tamsi,šikšni
nė. plėvė aptraukė visą pa
dangę, nepermatoma, nusi
minimą reiškenti debesis — 
užviešpatavo tamsybė!.... 
Sėdėjo ten, savo traukian
čioms akimis žiūrinti vaizbos 
ir žmonių prakaitą siurbian
ti gyvenimo pražutybės dei
vė; visus jį pro save einan
čius leido: prie jos einančius 
su meile, o pro šalį su panie
kos ir piktybės akims. Ne
laiminga, šviesos apleista bu
vo ta vieta, buvo tai į pražū
ties varžą, nejaučiamai mū
siškius kemšantį ūkai —tam
sybės pavėsis ir raugų aidos 
nuolatos ten buvo girdžia- 
mos. Į šiaurę nuo tvik- 
sančių jūrių riogsojo senas 
apdumtas griuvėsiais didelis 
dvokiantis miestas. Gyveno 
ten keli šimtai ar tūkstančiai 
apleido si uju savo vergijos 
retežiuose esančiają tėvynę ir 
laukė jos išgelbėjimo; vietoj, 
kad skambėtų aidas: „išgel- 
bėkim tėvynę!” skambėjo: 
,,važiuokim į vakarų prie
plauką pasigert!” Ir vėl vi
sur blaivu, karai į visas mie
sto šalis spiečiaus balsu ziuz- 
gia; žmonių jūrės miesto gat
vėn linguoja; varpai didelių 
akmenų, ant kraštų gatvės 
riogsančių,visokių svaiginan
čių minios protą tikybų 
skalambina savo tą patį neiš
mintingą ausims, pritrau
kiantį balsą. Jie nedide
liais žingsniais, kalbėdamiesi 
ramiai, eina ir vėl sutinka 
ant krašto gatvės stovintį 
didelį maudulį vyrų, iš ku
rių gerklės vėl tos pačios 
rugų aidas, negarsus pampė
jimas: „mes trįs per pusant

ros dienos devynes aląus iš
gėrėm bačkutes.” 'Nusiste
bėjimas ir apgailestavimas iš 
tos teip didelios, neperma
tomos tamsybės!....

Visų,su pasitikėjimu ir vil- 
čia,yra suvis kitokia, geresnė 
laukiama šviesos, dorybes ir 
meilės gadynė! Tegul *per-

Bet veltui!....
Skęstąs ir peilio griebias. 

Teip dabar ir Rusijos biuro
kratai (valdininkai): jie ne
pildo žmonių reikalavimų; 
bet tik karia, šaudo, kiša 
juos kalėjimuosna ir tokiu 
badu patįs skubina kasti sau 
duobę, kurion stačia • galva 
įdribs ir bus palaidoti drau
ge su savo bjauriais darbais.

Biurokratams baisi naujo
ji tvarka, kurios žmonės rei
kalauja. Tos naujosios tvar
kos jie bijo, kaip pelėda sau
lės šviesos. Biurokratai su
pranta, jogei krašto valdžiai 
patekus žmonių atstovų ran- 
kosna, pasibaigs jų aukso 
dienos, jogei reiks atsisvei
kinti su šiltomis vietomis. 
Taigi, kaip įmanydami, jie 
stengiasi kuoilgiauBiai užlai
kyti -krašto valdymą savo 
rankose, ypač dabar, kada 
reikia pasiimti iš užsienio 
bankinių paskolintiejie pini
gai. Tik viena nelaimė: už
sienio bankieriai apsiima 
duoti pažadėtuosius pinigus 
tik tuomet, kada Rusijos 
kraštas nurims, kada bus 
įvesta nauja tvarka,' tokia 
tvarka,kokios reikalauja žmo
nės.

Dėlto dabartinė rusų vy
riausybė visaip stengiasi pa- 
rodyti svetimųjų šalių banki
ninkams, kad visoje rusi) 
viešpatystėje ramu esą ir kad 
trumpu laiku busianti įvesta 
nauja, geresnė tvarka. Mini- 
sterių pirmininkas Stolypin 
net viešai skelbia pildysiąs 
žmonių reikalavimus, ir had 
žmones labiau tikėtųsi jo 
prižadėjimais, buvo kvietęs 
kai-kuriuos visuomenės vei
kėjus (iš dūmos atstovų) į 
ministerius. Bet ir čia išėjo 
aikštėn valdžios melas: jos ir 
ketinti neketinama pagerin
ti žmonių būtis, jai tik rupi, 
kaip čia išviliojus iš už
sienio bankininkų pažadė
tuosius pinigus. Kad teip, o 
nekitaip yra, tad matyti iš 
to: kviečiami®jie visuomenės 
veikėjai sutiko būti ministe- 
riais, jei tuojau busią išpil
dyti kai-kurie žmonių reika
lavimai. Valdžia begėdiškai 
atsisakė nuo tokio veikėjų 
sumanymo, todėl ir šie neti
ko tapti ministeriais. Dau
giau. sodiečiams nuraminti 
valdžia prasimanė žemės ko
misijas; bet sodiečiai daugy
bėje vietų atsisakė rinkti sa
vo žmones toena niekam neti- 
kusiosna komisijosna.

Rodos jau ir valdžiai butų 
metas suprasti, jogoi savo 
tuščiais prižadėjimais ir men
kais darbeliais nebeįtiksi 
žmonėms ir jų nebenuramįsi. 
Gyvenimas reikalauja, kad 
visa dabartinė tvarka bu
tų iš pamatų permainyta. 
Nėra ko supuvusios rudinės 
lopyti, kada reikia nauja 
siudinties! Vyriausybė ne- 
besuturės gyvenimo bėgio ir 
nebenuramdys kulkomis ir 
durtuvais kaskart labyn kl
iaučių žmonių!

Žvilkterėkime į Lenkiją, 
kur jau tiek laiko smaugia 
vietinius gyventojus karo 
stovia. Ar nuramdytas čia 
kerštas? Ar neužmušinėjami 
čia kareiviai ir policistai?! 
Ar liovėsi plėšimai ir galva- 
žudybės? Nieko panašaus 
mes nematome! Priešingai, 
re voli uci j os liepsna * kaskart 
eina didyn, plečiasi ir perei
na iš miestų kaimųosna.

Iš to ir iš kitų pavyzdžių, 
rodos, visiems turėtų būti 
aišku, jogei prievarta negali
ma tvarkos įvesti. Tačiaus 
kitaip galvoja biurokratai: 
jie, kad sumanytų, visą pa-

šaulį išnaikintų,kad tik neiš
sižadėti senosios supuvusios 
tvarkos. , Jiems baisus yra 
kiekvienas laisvės ir šviesos 
spindulys, baisus jiems ir 
kiekvienas žingsnis pirmyn, 
į geresnį žmonių gyvenimą.

Užtat biurokratai siunčia 
perkūnijas ant visų, kurie 
kovoja dėl laisvės. Kaip 
valdžia elgiasi su geresniai- 
siais durnos atstovais, su tais 
atstovais, kurie prieš visą 
pasaulį balsiai kalbėjo teisin
gus žodžius, gindami laisvę 
ir laimę tų, kurie prislėgti, 
išalkę ir nuskriausti! Valdžia 
išvaikė atstovus iš Viborgo, 
kur jie buvo susirinkę, dūmą 
paleidus, apkaltino juos, 
atidavė policijos priežiūrai, 
sukišo daugybę kalėjimuos
na, kitus gi išvijo iš Rusi
jos.

Bet veltui! Gyvenimo bė
gis galima sutrukdyti, bet 
sustabdyti jis negalima, ir 
veikiai ateis ta valanda, ka
da valdžiai reiks stoti prieš 
žmonių teismą atsakyti už sa
vo darbus.

Ernestas Barzdyla.
(„Ukinikas”)

REIKALAI
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje. 
Reikale Prieglados Namo.
Nors XXI seimas S. L. A., 

sulyg reikalavimo daugumos 
kuopų, draugysčių, bei pa
vienių ypatų užgyrė rengimą 
PrleglaudosNamo su kolioni- 
ja ir kad darbas pradėtas 
butų varomas pirmyn, tam 
tikslui išrinko komisiją, bet 
praėjo 4 mėnesiai nuo seimo, 
o da nebuvo garsinta, ar jau 
tą pradėjo dirbti ar ne. 
Trūkstant žinių ir aukos per
stojo plaukę. Mes, Lietuvių 
Neprigulmingas Ukėsų Kliu- 
bas New Britain,Conn., nors 
ir neperaugščiausiai finansiš
kai stovime, tam tikslui au
kaujame $10.00. Pinigus 
pasiuntėme 8. L. A. kasieriui 
Skritulskui. Prižadam kas 
metas aukauti po $10.00, jei 
ne daugiau, jeigu ta institu
cija taps invygdyta, kadan
gi ir parengus kolioniją, rei
kės pinigiškos medegos ko- 
lionijos užlaikymui./ Geisti
na butų, kad draugystės, 
kliubai, bei kuopos apsiimtų 
tam reikalui kas metas po 
kiek aukauti, iš ko butų už
tikrintas tolymesnisPrieglau* 
do Namo su kolioniją užsilai
kymas. Bet jeigu 8. L. A. 
seimo išrinkta komisija to
liau teip darbuosis kaip iki 
šiol, tai ateis ir kitas seimas, 
o vieta Prieglaudos Namui 
su kolioniją nebus aprinkta. 
Iš to visuomenė ne bos užga
nėdinta. Laikas todėl jau 
stumti darbą pirmyn!

L. N. U. Kliubo prez.
Jonas J.Gerdaųskas.

Sako, ~j<*g pinigai pasiųsti 
jo pašėltai (Vištalio) iš Sus. 
L. A. iždb yra* tik paskola, o 
nedovanu, ne? turys Argen
tinoje nąpajų£inamą turtą ir 
iš to gftlys .atlyginti savo 
skolas: ii 887 i metuose ėsa 
nupirkta/' 8 jftototai (lotai) 
žemės mjfe^te[J1„La Plata”, už 
kuriuos užmokėjęs vienuoli
ka tūkstančių frankų, arba 
120CK pesjfc auksu. Taigi da
bar klausymas, ar. Vištalio 
turtas nėra suspenduotas 
rando už tšxas arba už jo 
užlaikymą ligonbutyje, nes 
ir patsai Vištalis, kaip matyt 
iš jo laiško, patsai ne žino, 
kaip jo ' žemė stovi. Man 
rodosi, kad Vištalis prie sa
vęs ne turi ištikimų priete- 
lių ir nėra kam tuomi užsi
imti. Ar ne vertėtų, kad 
tuomi reikalu užsiimtų Sus. 
L. A. ir ištirtų viską vėl per 
advokatą ten Buenos Ayrese, 
nes kitaip jo turtą panaudos 
vietinis randas. Aš paduo
du šį dalyką ant apsvarstymo 
S. L. A. sąnariams. Tuomi 
reikalu galį užsiimti Centrą- 
liškas Komitetas,arba išrink
ti tam tikrą komitetą.

Buvęs Vištelio reikaluose 
komitete

V. Ambrozevičia.
Kiek mes žinome, Vištalis 

turi pačią ir sūnų inžinierių, 
kuris, rodosi, yra teipgi Ar
gentinoj; ne krutanti todėl 
turtai, kokios gali turėti, 
jiems sulyg tiesų pripultų. 
Dabartiniame padėjime jis 
negali savo turtus kam kitam 
pavesti, nes, kol jis laikomas 
ligonbutyj ir ne bus pripa
žintas už žmogų sveiko pro
to, jis savo turtais disponuo
ti negali, negali jų perduoti 
kam nors kitam. Gal būt, 
kad palaikėjai tuos turtus 
jau perdavė kam kitam, tė
vui nežiųsnt. .■ Tą jie galėjo 
padaryti,, pasinaudodami iš 
Vištalio padėjimo.

A J. Vištelio reikaluose.
Gavau laišką ir Argentinos 

nuo vargšo A. J. Vištelio, 
kuriame praneša, jog priėmė 
paskutinius mano pasiųstus 
S. L. A. pinigus $15.00 kaipo 
auką. Už tai ištaria 8. L. A. 
širdingą ačiū ir sako: „Su- 
sivienyjimas, šelpdamas jo 
vargingą ypatą, ne daro jam 
geradėjystę, bet tik kelia 
garbę musų tėvynės Lietuvos 
ir jos didvyrių. Apgailestau
ja, jog nieko nežinojęs apie 
buvusį Susivienyjimo seimą 
Chicagoj, nes jau. negaunąs 
per ilgą laiką ,,Vienybės” ir 
„Lietuvos”. Butų pasiuntęs 
širdingą pasveikinimą seimo 
delegatams ir tt.”

Rašo, jog gavęs teipgi per 
Paukštį iš , .Vienybės” redak
cijos $36.70 arba 80 popieri
nių pezų. Taigi liepė ne 
siųst pinigų nors per kokią 
10 mėnesių (laiškas rašytas 
liepos 12 d. 1906) o per tą 
laiką gal sulauksęs šiokį ar
ba tokį savo peklos galą.

Red.

NAUJI RAŠTAI
n 
m o.

Šventa istorijas®- 
o i r naujo įstaty- 

Parašė vyskupas Mo
tiejus Volončauskas. Tre
čias su pateisimu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Chi- 
cago, III. ,,Kataliko” išlei
dimas. 1906 m. 180 pusi.

Yra tai II, laida. Vysku
pas Volončauskas žinomas 
lietuviškas raštininkas, o 
Šventą istoriją jis galėjo pa
rašyti geriau negu kokį kitą 
raštą. Antros laidos kalba 
taisyta, ji taikyta prie varto
jamos šiądien .lietuviškuose 
raštuose,Volončaukas gi rašė 
vienoj tarmėj.

IŠ VISUR.
| Ant terptautiško dakta

rų ir gamtininkų kongreso 
Muencbene, Leipcigo profe
sores Gaire laike pranešimą 
apie savo besistengimus 
įskiepyti sergantiems krauji
nius indelius ir kitokius or
ganus, paimtus nuo kitų 
žmonių. Profesoriaus Garre 
bandymai, buvo gana pasek
mingi. Iki šipl bandymus 
profesorius daro vien ant žvė
rių. Jis perkelia net inkstus 
vieno žvėries ant kito, pri- 
skiepija ir jie prigija.

| Valdžios giriasi; buk lai
ke žydiškų nauju metų Ode
soj surengtos Įj buvo žydų 
skerdynėe-ik buk jas tik po
licija perspėjo. Odesoj vie
nok, kaip iki Šiol, policija 
pati rengdavo žydų skerdy
nes. Argi ji teip greitai iš
vilko į nekaltą avinėlį galėjo 
persikeisti! « Kad geriau 
krikščionis ant žydų užsiun
dyti, juodašimčių laikraščiai 
leido paskalos apie skerdimą 
žydų tikėjimiškiems reika
lams krikščioniškų vaikų.

Vsevolod Garsiu

KARĖS LAUKUOSE
Kareivio atsiminimai

Iš rusų kalbos vertė A. L-IS.

atsirokuos. Blogai. Teip tai, mano mielas 
eilini?

Ivan Platonič meiliai paplakšnojo man 
per pet|; paskui išsitraukė iš kišeniaus taba
kinę ir ėmė sukti sau stori ausį papirosą. Į- 
kišęs jį į milžinišką gintaro cigarninką su si
dabro apsodu ir parašu juodu emali ūmi 
„Kavkaz”, ir įsikišęs jį į burną, jis tylėda
mas pakišo mums savo tabokinę. Visi trys 
užsirūkėme, ir kapitonas vėl pradėjo:

— Kartais, ištlkro, pasitaiko teip, kad 
negali nepaplakti. Juk jie — tai kaip vai
kai. Žinote Balu novą?

.Stebelkov staiga pasileido juokais.
— Na, na, ko teip, Stebelkuti! —pra- 

niurzgėjo Ivan Platonič. — Taigi tas Balu- 
nov — senas kareivis, baustas. Jis jau dvi
dešimtus metus tarnauja: vis mat už viso
kius prasikaltimus nepaleidžia. Na, tai ma
tote jis, šelmis.... Jūsų da tuomet nebu
vo: prieš Kišinevą ėjome sykį iš kaimo. Vy
riausybė įsakė peržiūrėti, ar visi turi po an
trą čebatų porą. Sustačiau į eilę, einu už
pakaliu irAiuriu, ar kiekvienam iš dėklo ky
šo čebatų galvos. Pas Balunovą nėra. „Kur 
čebatai?” — Į dėklą sudėjau, vąše blagorodi- 
je.— „Meluoji!” — Nikakniet, vąše blogo 
rodije: kad nesulytų, aš juos dėklan paslė
piau. — Teip vis mitriai, bestija, atsako. 
„Nusiimk dėklą ir atidaryk.” Matau, nea
tidaro, ir traukia aulą iš-po dangčio. „Ati
daryk!” — Aš, vąše blagorodije, ir teip išim
siu. — TeČiaus priverčiau jį atidaryti. Ir 
ką jus sau manote? Traukia iš dėklo už au
siu gyvą paršiuką! Snukutis virvute užverž
tas, mat kad nerėktų. Dešine ranka prie 
šliko, miną tokią nekaltą ir nulankią padarė, 
o kairia ranka laiko paršą. Pašlavė mat, 
nevidonas, nuo moldavietės. Na, užtat aš 
jam truputį ir sudaviau!

Stebelkov nesiliovė kvatojęs ir vos išta
rė: •

/—Tik, žinote, Ivanov, kuom sudavė?.. 
Gi tuo pačiu paršo! /O-cho-cho-cho!.... Iš
traukė tam iš nagų paršą, ir na pliekti!....

— Argi jau be to negalima apseiti, Ivan 
Platonič?

— Ak, Vladimir Michailič! Ir klausyti 
jūsų apmaudas! Begu butų buvę geriau jį 
į teismo rankas pavedus?

VIL
Naktį iš 14 į 15 sėjos, Fiodorov išbudino 

mane.
— Michailič, girdite?

• — Ką tokio?
— Šaudymą*: * Per Dunojų eina.
Ėmiau prisiklausyti. Putė smarkus vė

jas ir gainiojo žemai nusidriekusius juodus 
debesius, uždengusius mėnulį; vėjas plake ir 
draskė šėtros audeklą, kaukė užkliūdamas už 
virvių ir plonai švilpė kur ten sustatytose 
šautuvų rikėse. Per tuos garsus kartais gir
dėjosi duslus trenksmas.

— O žmonių, žmonių, kiek dabar ten jų 
verčiasi! — atsidusęs prašnabždėjo Fiodorov. 
— Mus kažin, ar ves, ar ne? Kaip manote? 
O dundėjimas, tartum griaute-griauja!

— Gal ir ištikro audra?
— Ei, ne! Kokia ten audra! Labai 

jau taisyklingai. Girdite? Viena po kitos, 
viena po kitos.

Trenksmai, ištikrųjų, dundėjo taisyklin
gai, lygiais laiko tarpais. Aš išlindau iš 
šėtros ir ėmiau žiūrėti ton pusėn, iš kur gir
dėjos trenksmas. Ugnies žybterėjimų nesi
matė. Kartais išplėstoms akims vaidijos 
šviesa toj pusėj, iš kur anuotos griovė, bet 
tai buvo tik apsivylimas.

— Štai ji, antgalo! — maniau sau.
Ir aš stengiausi persistatyti sau, kas de

dasi ten, tamsumoje. Man vaidijos plati 
juoda upė su stačiais kriaušiais, visiškai ne
panaši į tikrąjį Dunojų, kokiu aš paskui jį 
pamačiau. Plaukia šimtai valčių, tie tan
kus, nuomatingi šaudymai atkreipti į jąs. 
Ar daug jų sveikų išliks? Saitas drebulis, 
visą mane nuputė. — „Ar tu norėtum dabar 
ten būti?” — priešais norą uždaviau patsai 
sau klausimą.

Pažvelgiau į miegančią stovyklą. Visa 
buvo ramu. Tarp tolimo kanuollų griovimo 
ir vėjo ūžimo girdėjos ramus miegančių žmo
nių knarkimas. Ir staiga pradėjau neapsa
komai trokšti, kad viso to nebūtų, kad ke
lionė da toliau prasitęstų, kad visiems tiems 
ramiai miegantiems, o drauge su jais ir man, 
neprisieitų eiti ten, iškur girdėjos šaudymai.

Kartais kanonada darėsi smarkesnė; kar
tais vėl, rodos, girdėjau daug silpnesnį, 
duslų trenksmą. — Tai šaudoma iš karabi
nų, — mąsčiau, nežinodamas, kad iki Duno
jaus da dvidešimt varstų, ir kad tuos du
slius garsus sutveria mano paties perdaug 
įtempti girdėjimo organai. Vienok nors ir 
tariami, jie vistik vertė vaidentuvę veikti ir 
piešti juobaisiausius vaizdus. Tartum gir
disi riksmai ir vaitojimai, vaidijas tūkstan
čiai kraujuose besivartančių žmonių, įnirtęs 
kimus „ura!” antpuolis durtuvais, skerdy- 
nė.... O jeigu atmuš atgal ir visa 
tui?

Tamsus 
sni; vėjas 
išsisklaidė.

tas vel-

rytai
pradėjo aptilti.
Ant

pasidare palše- 
Debesiai 

pablankusio, žalsvo

dangaus kaip-kur da matėsi gęstančios žvaig
ždelės. Ėmė šviesti. - Stovykloje vienas, 
kitas prabudo ir išgirdę mūšio garsus, budi
no ir kitus. Kalbėjo mažai ir tyloms. Bai
si nežinia arti prislinko prie įmonių: niekas 
nežinojo, kas bus rytoj ir nenorėjo nė many
ti, nė kalbėti apie tą rytdieną.

Aš tik auštant tenimigau ir nubudau 
gana vėlai. Armotos vis kurčiai griovė, 
ir nors nuo Dunojaus nebuvo jokių žinių, 
tarp musų vaikščiojo gandai viens nž kitą 
baisesni. Vieni pasakojo, buk mūsiškiai jau 
perėję per Dunojų ir besigeną turkus, kiti 
gi — buk persikėlimas nenusisekęs, buk visi 
pulkai esą sunaikinti.

— Kiti užmušti, kiti paskandinti! —pa
sakojo tūlas kareivis.

— Meluok daugiau, meluok! — atšovė 
jam Vasilij Karpič.

— Kam Čia man meluoti, jeigu teisybė!
— Teisyė! O kas gi tau sakė?
— Ką?
— Kas tau tą teisybę pasakė? Iš kur 

ją žinai? Męs visi tik tiek težinome, kad te
nai šaudosi, o daugiau nieko!

— Visi teip kalba. Pas generolą kazo
kas ....

— Kazokas! Matei tu tą kazoką? O 
koks jis yra, tas tavo kazokas?....

— Kazokas, žinoma ... Koks gi ki
toks kazokas gali būti?

— Koks gali būti! Liežiuviu moki mal
ti geriau ir už bobą! Geriau jau sėdėtum 
sau ir tylėtum. Niekas nebuvo, nėra iš kur 
ir žinoti!

Aš nuėjau pas Ivaną Platoničą. Oficie- 
riai sėdėjo visai jau prisirengę, susi segioję 
ir su revolveriais pajuostėje. Ivan Platonič 
buvo, kaip visada, raudonas; jis stenėjo, 
pukščiojo ir suodina skepetaite šluostėsi sau 
kaklą. Stebelkov buvo susijudinęs, akys 
jo žibėjo, ūselius, kurie paprastai būdavo 
nudribę, dabar kažikam turėjo užrietęs, teip 
kad jie savo smailioms viršūnėlėms styrojo 
it šeriai augštyn. *

— Štai, žiūrėkite, koks musų vieliavi- 
ninkas! išsipuošė prieš bataliją! — mirkčio
damas į jį tarė Ivan Platonič. — Ak, Ste
belkuti, Stebelkuti! gaila man tavęs! Ne
bebus musų susirinkime tokių ūselių! Su
laužys tave, Stebelkuti! — kalbėjo kapitonas 
pajuokiamai-gailiu balsu. — Na, ką, nebi
jai? v

— Pasistengsiu nebijoti, — mitriai at
sakė Stebelkov. /

— Na, o jums, kariauninke, baisu?
— Patsai nežinau, Ivan Platonič.... Iš 

tenai nieko nesigirdėti?
— Nieko. Viešpats žiu’, kas ten deda

si. — Ivan Platonič sunkiai atsiduso. — 
Pirmą valandą trauksime ir męs, — pridūrė 
jis, patylėjęs.

Šėtros užlaida prasiskėtė; p raski epo j pa
sirodė adjutanto Lukino veidas, šiuo sykiu 
rimtas ir išblyškęs.

— Jus čia, Ivanov? Įsakyta prisiekdin
ti jus.... Ne tuojau, tik prieš išeisiant iš 
stovyklos. Ivan Platonič! Padalykite žmo
nėms po peiktą patronų dėžę.

Jis atsisakė įeiti šėtron ir pasėdėti su > 
mumis, sakydamasis turįs daug darbo, ir ka
ži kur nubėgo. Aš teipjau išėjau.

Apie dvyliktą valandą buvo parengti 
pietus. Žmonės menkai tevalgė. Po pietų 
įsakyta nuėminėti užmovus nuo 
vamzdžių ir tapo padalyti kareiviams priedi- 
niai patronai. Rengdamiesi mušiu, karei
viai ėmė apžiūrėti savo dėklus ir mesti' iš jų 
visokius nereikalingus daiktus. Mėtė rsu- 
plyšusius marškinius ir kelines, įvairius sku
durus, senus čebatus, šepečius, suterštas kar
eivių knygutes. Kiti, kaip pasirodė, savo 
dėkluose atgabeno lig Dunojaus daugybę xi- 
sai bereikalingų daiktų. Mačiau ant žemės 
numestą ypatingą medinę kaladaitę, kdria, • 
ramiame laike, prieš parodas ir kariaunų 
peržiūras kareiviai išlygina amunicijos dir
žus; mačiau sunkius akmeninius indelius 
nuo tepalų, kažinkokias dėžutes ir lenteles, 
mačiau dagi visą kurpalių numestą.

— Meskite daugiau, vyručiai! Vis bus 
lengviau eiti į mūšį. Ryto’ jau nieko nebe
reikės!

— Penkis šimtus varstų vilkau.... ir 
kam man ji? — balsiai galvojo kareivis Liu- 
tikov, vartydamas rankose kažikokią suveltą 
skepetą: — su savim nenusineš!....

Mėtyti visokius daiktus, valyti savo 
dėklus tą dieną įėjo į madą. Kada paskui 
išėjome iš stovyklos, visa ta vieta, kurioje 
stovėjome, tamsiame stepų dugne išrodė tie
siu, ketvirtainiu, marguojančiu nuo daugy
bės visokių skepetaičių, skudurių ir kitokių 
daiktų.

Prieš išeisiant, kada vjsai jau pasiren
gęs pulkas stovėjo ir laukė komandbs, pry- 
šakyj susirinko keletas oficierių ir musų jau
nutis pulko kunigas. Iš fronto pašaukė 
mane ir keturis liuosnorius iš kitų batalijo- 
nų; visi buvome įstoję pulkan karžygyje. 
Palikę šautuvus savo kaimynams, išėjome iš 
eilių ir sustojome apie vieliavą; nepažysta
mieji mano draugai buvo susijudinę, mano 
širdis teipjau smarkiau, negu paprastai, pla
kė.

— Pasiimkite už vieliavos! — tarė bata- 
Ii jono komanduoto jas.

Viejiavinis palenkė vieliavą; jo pagel- 
bininkai nuėmė apvalkalą. Senas, apiblu
kęs žalias audimas suplazdo ore. Męs susto
jome aplinkui ir, viena ranka laikydamies 
vieliavos koto, kitą pakėlę augštyn, atkarto
jome žodžius kunigo, kuris iš popieros lakšto 
skaitė senovinę, Petro laikų, karišką priesai
ką. Atsiminiau Vaši liaus Karpičo žodžius, 
sykį jo pasakytus laike pirmosios pereities

parengti

šautuvų



Kame gi tas yra! — mąsčiau sau. Ir po 
ilgų išskaitymų atsitikimų ir vietų jėvo im- 
peratorskavo velicestva tarnystoję: karažygių, 
užpuolimų, avangardų ir ariergardų, tvirty
bių, sargaviečių ir kariškų vežimų, pagalios 
išgirdau tuos žodžius. ,,Nesigailėdamas gy
vasties" — garsiai ir vienu balsu atkartojo
me visi penki; ir žiūrėdamas į eiles rūsčių, 
pasirengusių į mūšį žmonių, jaučiau, kad tai 
ne tušti žodžiai.

Sugryžome į eiles. Pulkas sukrutėjo, 
sujudo ir, išsitiesęs į ilgą koliumną ir, išsitie
sęs į ilgą koliumną, priskubintu žingsniu 
ėjo Dunojaus linkui. Šaudymai, iki nese- 
nei iš ten girdėti, nutilo.

Tą persikėlimą pamenu kaip kokį sap
ną. Dulkių debesiai, pakelti ristele jojan
čių pro mus kazokų pulkų, platus stepas pa- 
šliodniai nusileidžiąs į Dunojų, kurio antrą 
krantą matėme mėlynuojantį atokume gal 
kokios penkiolikos varstų, pailsimas, kaitra, 
besigrudimas ir peštynės apie užeitą jau ties 
Zimnica šulinį; purvinas mažas miestelis, 
pilnai-pilnas kareivių ir kokių ten generolų, 
mojuojančių mums nuo balkonų kepurėmis 
ir šukaujančiij ,,ura!”, ant ko męs tuo patim 
atsakinėjome.

— Persikėlėme! persikėlėme! — suskam
bo aplinkui balsai.

’ — Du šimtu užmuštų, penki šimtai su
žeistų!.... ~ *

Viii.
. Buvo jau tamsu, kada męs, nusileidę nuo 

kranto, nedideliu tiltu perėjome per Duno
jaus prietaką ir keliavome toliaus žema smil
ei uotą sala, da visai šlapia nuo neseniai nu
sekusio nuo jos vandens. Pamenu aštrų 
žvangėjimą durtuvų besistumdančių tamsoje 
kareivių, duslų tarškėjimą pralenkiančios 
mus artilerijos, juoduojančius plačios upės 
vandenis, žiburėlius ant kito kranto, kur 
męs turėjome rytoj persikelti ir kur, maniau, 
rytoj bus naujas mušis.... Geriau apie tai 
negalvoti, geriau užmigti, — tariau sau ir 
atsiguliau pšlapią, vandens prisigėrusį smil
tyną.

Saulė buvo jau augštai, kada pravėriau 
akis. Ant smilčiuoto kranto buvo pilna ka
riaunų, vežimų, aptvarų; prie pat vandens 
buvo jau iškastos batarėjos ir šauliams gra
butės. Anapus Dunojaus, ant augšto kran
to buvo galima įžiūrėti sodai ir vyndaržiai, 
kuriuose musų kariaunos kribždėjo; už jų, 
vis augštyn ir augštyn, aštriai užbrėždami 
horizontą stūksojo kalnai. Po dešinės, apie 
tris varstus nuo jų, ant kalvų baltavo savo 
namais ir minaretais Sistovas. Garlaivis su 
prijungta prie jo barka gabeno antro n pu- 
>ėn batalijomis vieną po kitam. Prie musų 
kranto šnypštė besiveržiančiais garais nedi
delis minininkas.

— Sveikinu su laimingu persikėlimu, 
Vladimir Michailič! — linksmai pasveikino 
mane Fiodorov.

— Jus teipjau. Tiktai męs juk da ne
esame persikėlę!

— Tai nieko. Štai tuojau ateis čia gar
laivis ir paims. Sako, netoli esąs turkų šar
vuočius, taigi antai tas virdulėlis yra jam 
parengtas! — numojo jis į musų minininką.
— O žmonių kiek primušta, Dieve susimilk!
— tęsė jis toliau, permainęs balsą. — Lavo
nus tik gabeno ir gabeno iš anos pusės....

Ir jis apipasakojo man žinomas visiems 
Sistovo mūšio smulkmenas.

— Dabar musų žygis. Pereisime į aną 
pusę, turkai apipuls.... Na, vistik.šiek-tiek 
pratęsėme: męs tatai vis da gyvi, o jau 
anie..».. — jis mostelėjo į stovinčią netoli 
kuopelę kareivių ir oficierių, apstojusių ka- 
žikokį man neįmatomą daiktą, į kurį visi jie 
žiurėjo.

— Kas ten yra?
— Musų žuvusieji kareiviai, iš ten at

gabenti. E kitę pažiūrėti, Michailič: kokios 
baisybės!

. Prisiartinau prie kuopelės. Visį, nusi
ėmę kepures ir tylėdami žiurėjo į suguldy-; 
tus ant smilties šalę kits-kito lavonus. Tarp 
stovinčių buvo teipjau Ivan Platonič, Ste- 
belkov ir Vencel. Ivan Platonič,rūsčiai kak
tą suraukęs, stenėjo ir pukščiojo; iš-už jo nu
garos žiurėjo, kaklą ištiesęs ir baimės perim
tas, Stebelkov; Vencel stovėjo giliai užsimą
stęs.

Gulinčių ant žemės buvo du. Vienas
— augalotas, gražus gvardietis suomiškojo 
pulko; iš parinktinio gvardijos pusiauročio, 
to paties, kuris laike užpuolimo pražudė pu- 
nę savo žmonių. Jis buvo sužeistas į pilvą 
ir, turbūt, iki mirties ilgai kankinosi. Ken
tėjimas paliko ant jo veido lengvą ženklą 
kaži ko tokio, sakytum, nežemiško, puikaus 
ir maloniai gailingo. Akys buvo užmerktos, 
rankos ant krutinės sudėtos. Ar jis patsai 
prieš mirtį priėmė tokį pavidalą, ar draugai 
apie jį pasirūpino? Žiūrint į jį nejautei nė 
pasibaisėjimo, nė grasumo, tik begalinę gai
lestį tos jaunos, karštos pražuvusios gyvy
bės.

Ivan Platonič pasilenkė prie lavono, pa
kėlė gulinčią ties galva kepurę ir ant dangte
lio perskaitė: „Ivan Žurenko, trečios rotos.”
— Mažarusis buvo, vargšas! — tyloms jis 
pratarė. Ir man prisivaidijo tėviškė, kar
štas stepų vėjas, kaimas padaubiu nusidrie
kiąs, gluosniais apaugusios sėdybos, balta 
krėbtiuė grinčia su raudonomis langavietė- 
niis.... Kas ten tavęs laukia?

Antrasis buvo Voliniaus armijos pulko 
kareivis. Mirtis jį netikėtai pagriebė. Jis, 
didžiausiame įniršime, kuone dusdamas nuo 
riksmo, bėgo atakon; kulka pataikė į tarpa*

kį ir išlindo pakaušyj, palikdama juodą vėp
sančią skylę. Teip jis ir gulėjo su plačiai 
išplėstomis dabar jau nžgęsusiomis akimis, 
atvira burna ir įniršimo iškraipytu, pamėly
navusiu veidu.

— Atsirokavo, — tarė Ivan Platonič.
— Grynais atsirokavo. Dabar jiems nieko 
nebereikia.

Jis apsisuko; kareiviai skubiai prasisky
rė, kad duoti jam kelią. Mudu su Stebel- 
kovu nuėjova paskui jį. Vencel pasivijo 
mudu.

— Na ką, Ivanov, matėte? — tarė jis.
— Mačiau, Piotr Nikolajevič, — atsa

kiau.
— Ką gi jus manėte žiūrėdami į juos? — 

apsiblausęs paklausė jis.
Ir staiga užsidegiau apmaudu ant to 

pikto žmogaus ir noru pasakyti jam ką-nors 
nemalonaus, sunkaus.

— Daug. Ir daugiausia apie tai, kad 
dabar jie jau nebe kanuolių mėsa. Jiems 
jau nebereikia nė eilių laikymo, nė discipli
nos, ir dėl tos pačios disciplinos niekas jau 
jų nebekankins.... Jie jau ne kareiviai, 
ne pavaldiniai! — kalbėjau drebančiu balsu:
— jie — žmonės!

Vencelio akys sužaibavo. Garsas išsi
veržė iš jo gerklės ir nutruko: turi būt jis 
norėjo man atsakyti, bet ir šiuo sykiu susi
laikė. Jis ėjo greta su manim, galvą nulei
dęs, ir už keleto žingsnių, nežiūrėdamas į 
mane, tarė:

— Teip, Ivanov, jūsų teisybė. Jie — 
žmonės.... Numirę žmonės.

IX.
Mus pergabeno per Dunojų. Keletą 

dienų stovėjome apie Sistovą, laukdami tur
kų; paskui kariaunos traukė į šalies gilumą. 
Nutraukėme, ir męs. Mus ilgai siuntinėjo 
tai šen, tai ten: buvome ir apie Tirnovą, ir 
netoli Plevnos; bet praslinko trys savaitės, 
o mums da vis nepasitaikė muštis. Pagalios 
patekome į ypatingą kariaunos skyrių, ku
rio pareiga buvo sulaikyti didelis turkų ar
mijos užplūdimas. Keturios dešimtys tūk
stančių rusų buvo išdriekta ant septynių de
šimčių varstų; priešais mus stovėjo apie šim
tas tūkstančių turkų; ir tik atsargus veiksmai 
musų viršininko, nenorėjusio savo žmonių 
statyti ant žut-but, bet besitenkinusio staty
mu didesnių ar mažesnių kliūčių atplau
kiančiam priešini, beto ir turkų pašos nepa- 
rangumas, leido mums savo uždavinį išpildy
ti: neleisti turkams prasimušti ir musų vy
riausiąją armiją atkirsti nuo Dunojaus.

Musų buvo mažai; musų linija buvo di
delė; todėl mums retai pasisekdavo pasilsį 
gauti. Męs apvaikščiojome daugybę kaimų, 
pasirodydami tai čia, tai ten, kad sutikti me
namą užpuolimą; nuklyzdavome į tokias 
Bulgarijos gelmes, jog ir transportai su mai
stu nesurasdavo musų, teip kad prisieidavo 
badauti, ištęsiant vienos dienos džiovimų 
porciją penkioms dienoms. Badaujantieji 
žmonės trynė pagaliais nenunokusius kvie
čius ant ištemptų šėtrų palų, virė iš jų ir 
rūgščių laukinių obuolių sriubą be druskos
— kadangi jos nebuvo galima niekur gauti
— ir nuo to susirgdavo. Batalijonai, nors 
ir ne mūšyje, tirpte-tirpo....

Apie pusę sėjos mėnesio musų brigada 
su keletu kavalerijos eskadronų ir dviem ka
nuolių batarėjom atvyko į gyventojų aplei
stą, sunaikintą ir pusiau išdegintą turkų kai
mą. Musų stovykla buvo parengta ant aug
što, stataus kalno; kaimas buvo žemai, gilu 
moj klonio, kuriuo vingiavosi siaurutė upė. 
Antroje klonio pusėje styrojo skardžios, 
augštos uolos. Tai buvo, kaip męs manėme, 
turkų pusė, bet pačių turkų arti nesimatė. 
Prastovėjome ant musų kalno keletą dienų, 
beveik be duonos ir su dideliu vargu gauda
mi vandens, kurio atsinešti reikėjo eiti toli 
žemyn, pas besiverčiantį iš uolos šaltinį. 
Buvome visai atskirti nuo armijos ir nežino
jome, kas margame sviete dedasi. Penkioli
ka varstų musų pryšakyje skrajojo kazokų 
būreliai; dvi ar trys jų šimtinės buvo nutę
stos ant dvidešimties varstų. Turkų nebuvo 
nė ten. i

Nežiūrint į tai, kad negalėjome susekti 
priešiaus, mažas musų kariaunos skyrius už
laikė didžiausią atsargą. Dieną ir naktį ap
link stovyklą stovėjo tankus avanposto retė- 
žins. Sulyg vietos apystovų, jo linija buvo 
labai ilga, ir kasdien kelios rotos buvo užim
tos ta beveiklinga, bet labai nuoalsia tarny- 
sta. Beveikmė, nuolatinis badavimas ir vi
siškas padėjimo nežinojimas blogai ant žmo
nių veikė.

Pulko ligonbučiai buvo pilnut-pilni; 
kasdien gabeno nusilpusius, drugio ir kruvi
no viduriavimo nukankintus kareivius ka- 
žikur į divizijos ligonbutį. Rotose, iš viso 
žmonių skaičiaus, sveikų buvo nuo pusės iki 
dviejų trečdalių. Visi buvo apsiblausę, visi 
geidė eiti į mūšį: vis tatai buvo šioks-toks 
išėjimas.

Pagalios sulaukėme. Nuo kazokų šim
tinės komanduotojo atlėkė kazokas su prane
šimu, kad turkai jau užeiną ir kad jis, ko- 
manduotojas, turėjęs savo žmones atšaukti ir 
pasitraukti penkis varstus atgal.* Paskui 
pasirodė, kad turkai sugryžo, nemanydami 
daryti iš savo pusės užpuolimo, ir kad męs 
galėjome ramiai sau ant vietos pasilikti, juo 
labiau, kad mums niekas gi ir neliepė pa
tiems užpuolimą rengti. Bet komandavusia 
tuomet mumis generolas, neseniai prieš tai 
atvykęs iš Petrapilio, jautė tąpat, ką ir kiti 
musų skyriaus žmonės. O žmonėms buvo 
nepakeliamai sunku rankas sudėjus sėdėti, 
arba pilnomis paromis stovėti ant sargos 
priešais nematomą ir, kaip visi tvirtai tikėjo,

neesamą priių^,maitintis netikusiu maistu 
ir laukti savę žygio susirgti. Visi geidė eiti 
muštis. Ir generolas įsakė užpuolimą.

Pusę skyriaus palikome stovykloje. Da
lykų padėjimas ifcuvo teip menkai žinomos, 
jog užpuolimo buvo galima laukti iš kitų pu
sių. Keturiolika rotų, uzarai ir keturios ar- 
motos po pięįų iškaukė kelionėn. Niekada 
męs teip sparčiai^ ir gaiviai nėjome, kaip tą 
dieną, nebeit kada ėjome pro carą.

Keliavome Iclonin, praeidami vieną po 
kito a pleistds tVirkų ir bulgarų kaimus. 
Šiauriuose, kug&ais statiniais aptvertuose 
kiemuose nebuvo galima užtikti nė žmogaus, 
nė gyvulio, nė šuns; tik vištos, kudakšėda- 
mos, lakstė puo musų tvoromis ir stogais, 
bei žąsys, girgsėdamos, stengėsi į orą pakilti 
ir pabėgti. Sodeliuose augo įvairių rųšių 
slyvos, kurių šakos buvo tartum aplipę nu
nokusiais vaisiais. Paskutiniame kaime, už 
penkių varstų nuo tos vietos, kur manyta 
turkus rasti, mums davė pusvalandį pasilsio. 
Išbadėję kareiviai, kaip bematant, prisikrėtė 
daugybę slyvų, prisivalgė jų ant vietos ir du 
prisipildė savo džiovinių maišelius. -Kai-ku- 
rie — tiesa, nedaug tokių atsirado — prisi- 
gaudė vištų ir žąsų, kuriąs paplovę ir nupešę 
pasiėmė su savimi. Atsimehu, kaip tie pa
tys kareiviai, prieš persikėlimą ties Sistovu, 
laukdami mūšio, mėtė iš dėklų visus savo 
daiktus, ir neiškentęs išsitariau apie tatai 
Žitkovui, kurs dabar buvo užimtas pešimu 
didelės žąsies.

— Vai ką, Michailič, nors muštis da ne- 
prisėjo, bet lankti pripratome. Vis rodosi, 
kad tik teip sau einame ir gana. O Jei 
ir priseis muštis — sądėlis valgyti neprašo. 
Na, o jeigu neužmuš? Ve ir turi ko užsiką
sti.

— Ar jums ne baisu? — paklausiau.
— Tai ką čia, rasi da nieko ir nebus, — 

negreitai atsakė jis, primerkdamas akį ir rū
pestingai išpešdamas paskutinį pasilikusį 
baltų pūkų žiupsnelį.

— O jei bus?
— Jeigu bus, — baisu, nebaisu, vistiek, 

reikia eiti. , Niekas tavęs neklaus.... Eik, 
ir gana!.... Duok, meldžiamas, peilį; tavo 
peilis puikus.

Padaviau jam savo medžiojamąjį peilį. 
Jis, perpjovęs žąsį išilgai, vieną pusę atkišo 
man. 1 A

— Imk, dėl viso ko. O apie tai: baisu, 
ar nebaisu, geriau^ ponulis, negalvok. Visa 
nuo Dievo paeina. Niekur nuo jo nepabėg
si- i

— Jei tiesiog į tave lekia kulka ar gra
nata, tai kur ja u bepabėgsi! — patvirtino 
Fiodorov, gulėdamas prie mus ant žemės. — 
Aš manau, Vladimir Michailič, kad bėgime 
yra didesnis pkvojus. nes kulka pagal trajek
toriją turi ve šitaip lėkti (jis parodė pir
štais), ir nuo to užpakalyje pasidaro juobai- 
siausia žaizdai _

— Teip, — atsakiau, — ypač su turkais. 
Sako, buk jie augštai taiką.

— Na, mokslinčiau! — tarė Žitkov Fio
dorovui: — pasakok da daugiau! Tenai 
tau tokią trajektoriją parodys, kad bėda! 
Tas tiesa, žinoma, — pridūrė jis, pagalvojęs: 
— geriau jau p ry šakiu....

— Kur vyriausybė lieps, — tarė Fiodo
rov. — O kareivis eis ir ugnin, nepabijos.

— Eis, žinoma, eis.... Ir Niemcev 
teipjau eis.

— Kaip tau, dėde, rodos: ar išliks jis 
šiądie’ gyvas, ar ne? — paklausė Fiodorov.

— Žitkov nuleido akis.
— Apie ką tu Čia kalbi? — paklausė jis.
— Žinai juk apie ką! Ar matei jį? Vi

skas, rodos, jame teip ir eina.
Žitkov da labiau apsiblausė.
— Bet tik niekus šneki, — kurčiai pra

tarė jis.
— Ne niekus. Lig Dunojaus juk ką 

kalbėjo? — tarė Fiodorov.
— Lig Dunojaus!.... Žmonės supykę, 

įširdę visaip poškėjo. Žinoma, sunku buvo 
pakęsti, tik ar tau rodos, kad jie galvažu
džiai, ar kas? — atsisukęs ir žiūrėdamas Fio
dorovui tiesiog į akis tarė Žitkov. — Ar ma
nai, kad jie Dievo nebijo? Nesižino kur 
einą? Kitą Dievas gali šiądie-pat pas save 
ant rokundos pasišaukti, kur jau dabar apie 
tokį darbą bemanyti! Pasakė, lig Duno
jaus! Lig Dunojaus antai ir aš pats sykį iš
sitariau Michailičui (jis linkterėjo į mane). 
O išsitariau dėlto, kad ir žiūrėti buvo sun
ku.... Pasakė, girdi, lig Dunojaus!

Jis išsitraukė iš aulo tabako kapšelį ir, 
kimšdamas pypkę ;ir užsirūkydamas ilgai da 
niurzgėjo. Paskui įsikišo atgal kapšelį, pa
sitaikė geriau sėdynę ir, rankomis kelius ap
sikabinęs, pasibėrė kokiose tai sunkiose min
tyse. oi- ar

Už pusvafondtio išėjome iš kaimo ir, pa
ėję kiek slenki, pradėjome kopti į kalnus. 
Už augštumos, kurią mums reikėjo perlipti, 
buvo turkai. Užėjome ant kalno. Priešais 
mus atsidengė platus, kalvoti, palengva že
myn nusileidMant&ji plotai, išsklypuoti tai 
purų, tai turkiškiįĮkviečių laukais, tai milži
niškais sužėldaių brūzgų sklypais. Dviejose 
vietose balavo minaretai kaimų, besislepian
čių tarp žalių kalvų. Mums reikėjo paimti 
po dešinės esantį kaimą. Už jo, bgrizonto 
kraštu, vos-vos buvo matoma balzganuojauti 
juostelė: tai buvo plentas, pirmiau jau mu
sų kazokų užimtas. Greitai visa tatai pra
nyko iš akių: męs įėjome į tankų atžalyną, 
kur-nekur tik pertraukiamą nedidelėmis 
eikštelėmis.

Mūšio pradžią pamenu menkai. Išėji s 
mums į atviresnę vietą, nuo kalvos, nuo kur 
turkai galėjo aiškiai matyti, kaip musų ro
tos, išeidamos iš krūmų, glitąvosi į eiles ir

retėžiumi skirstėsi, sutrenkė vienos kanuo- 
lės šūvis. Tai mat turkai paleido į mus gra
natą. Žmonės krūpterėjo. Visi įsmeigė 
akis į besidriekianti, tyloms nuo kalvos slen
kantį baltą durnų debesėlį. Ir toje-pat aky- 
mirkoje prisiartinąs skambus, zvembiąs gar
sas bombos, lekiančios, kaip rodėsi, tuojau 
viršum musų galvų, privertė visus pasilenk
ti. Granata, perlėkusi per mus, nupuolė 
ant žemės ties einanč;a paskui mus rota; pa
menu jos duslų sprogimo balsą ir tuojau po 
to — keno tai gailų riksmą. Granatos ske- 
veidą nutraukė paoficieriui koją. Tą suži
nojau vėliaus; tuomet aš to riksmo negalė
jau suprasti: ausis girdėjo jį — ir tiek. Tuo 
met yisa susiliejo į tą neaiškų žodžiais neiš
reiškiamą, jausmą, koks apvaldo žmogų pir
mą sykį einantį ugnin. Sako, kad nėra nė 
vieno, kurs mūšyje nesibijotų; kiekvienas 
ne pagyrūnas ir atviras žmogus, paklaustas, 
ar jam baisu, atsakys: baisu. Tečiaus ne
buvo tai ta fiziška baimė, kokia apima žmo
gų naktį tamsiame užkaboryje susitikus su 
plėšiku; buvo pilna, aiški sąmonė mirties 
neišvengiamybės ir artybės. Ir — keistai ir 
nuožmiai skamba tie žodžiai — ta sąmonė 
nestengė sulaikyti žmonių, nevertė jų many
ti apie pabėgimą, bet vedė pirmyn. Ne 
kraujagodingi instinktai prabudo, ne geidu
lys vedė pirmyn, kad ką-nors užmušti, bet 
buvo tai neatsispiriamas stūmimas eiti pa
akiui, nepaisant kad ir baisiausių kliūčių, ir 
mintis apie tai, kas reikia daryti mūšyje, ne- 
išsireikštų žodžiais: — reikia užmušti, tik 
greičiau: — reikia numirti.

Pakolaik perėjome eikštį, turkai spėjo 
padaryti keletą šūvių. Mus skyrė nuo jų 
tik paskutinis didesnis atžalynas, einąs aug- 
štin - kaimo linkui. Įėjome į krumus. Vi
skas nutilo.

Eiti buvo sunku. Tankus, daugiausia 
aštrus akstinuoti krūmai buvo tankiai sužėlę 
ir reikėjo arba apeiti juos, arba pro juos ly
sti. Pryšakyje ėjusieji šauliai jau iškriko 
retėžiumi ir, kad nepasimesti, tylomis su 
kits-kitu šukavosi. Męs, pakol kas, visa 
rota laikėmės da krūvoj. Girioj viešpatavo 
gili tyluma.

Ir štai pasigirdo pirmas, negarsus, pa
našus į užgavimą kirviu į medį, karabino šū
vis. Turkai ant nuomonės ėmė laidyti į 
mus kulkas. Jos švilpė augštai ore visokiais 
balsais, zvembdamos lakstė krūmais, kapoda- 
mos šakeles, bet į žmones nepataikė. Šūvių 
garsai darėsi vis taukesni ir tankesni ir, pa
galios, susiliejo į vienodą tratėjimą. Atskb 
rų pyškėjimų ir švilpimų jau nebesigirdėjo: 
visas oras švilpė ir kaukė. Ėjome skubiai 
pirmyn. Visi aplink mane buvo sveiki, ir 
aš patsai buvau sveikas. Tas labai mane 
nustebino. *

Staiga išėjome iš krūmų. Kelią perkir
to gili dauba su tekančiu jos dugnu upeliu. 
Žmonės valandėlę pasilsėjo ir atsigėrė van
dens.

Iščia rotos tapo išvadžiotos į visas puses, 
idant apsiausti priešių iš šonų; musų rota 
buvo atsargiai palikta dauboj. Šauliai tu
rėjo eiti tiesiog ir, perėję krūmynus, įsiverž
ti į kaimą. Turkų šaudymai traškėjo kaip 
ir pirma be paliovos, tik dabar jau daug 
garsiau.

Išlipus ant kito daubos krašto, Vencel 
sustatė savo rotą. Jie pasakė žmonėms ka
liką tokio, ko aš nenugirdau.

— Pasistengsime, pasistengsime! — at
siliepė šaulių balsai.

Aš iš apačios žiurėjau į jį: jis buvo iš
blyškęs ir, kaip man pasirodė, liūdnas, bet 
visai ramus. Pamatęs Ivaną Platoničą ir 
Stebelkovą, jis pamojavo jiems skepetaite, 
paskui kažiko pradėjo akimis jieškoti musų 
krūvoj. Supratau, kad jis nori ir su manim 
atsisveikinti, todėl atsistojau, kad jis galėtų 
mane pastebėti. Vencel nusišypsojo, keletą 
sykių linkterėjo man galva ir sukomandavo 
rotai retėžium eiti. Krūvelės po keturis 
žmones skirstėsi į dešinę ir į kairę, išsitiesė 
ilgu retėžiumi ir susykiu pranyko krūmuo
se, apart vieno kareivio, kurs staiga trukte- 
rėjo visu kunu, iškėlė rankas augštin ir sun
kiai krito ant žemės. Du iš musų iššoko iš 
daubos ir pakėlę atgabeno lavoną.

Prabėgo pusvalandis sunkios nežinios.
Kova virė. Karabinų šūviai susiliejo į 

nuolatinį baisingą staugimą. Dešiniame šo
ne sugriovė kanuolės. Iš krūmų ėmė rody
tis einanti ir šliaužianti kruvini žmonės; iš- 
pradžių jų buvo nedaug, bet kasvalandėlę 
atsirado vis daugiau ir daugiau. Mūsiškiai 
gelbėjo jiems nusileisti daubon, girdė van
deniu ir guldė pavėsiuose iki sulauksiant sa
nitarų su neštuvais. 7 Šaulys su sutrupinta 
rankos letena, baisiai vaitodamas ir akis var
tydamas, su pamėlynavusiu nuo skausmo ir 
kraujo nubėgimo veidu, atėjo patsai ir atsi
sėdo prie upelio. Jam užveržė ranką ir pa
guldė ant ploščiaus; kraujas paliovė bėgęs. 
Jį karštligė krėtė; lupos drebėjo, jis visas 
trukčiojo ir verkė.

— Broleliai, broleliai!.... broliukai jus 
mano!....

— Ar daug išmušė?
— Teip ir krinta!
— Rotos komanduotojas sveikas?
— Ligšiol da sveikas. Jeigu ne jis, bu

tų atmušę. Paims. Su juo paims, — silp
nu balsu kalbėjo sužeistasis. — Tris kartus į 
vedė, vis atmušė. Nuvedė ketvirtą sykį.... 
Rūsiuose sėdi; patronų pas juos daugybė: 
teip ir beria, ir beria.... Bet ne! — staiga 
piktai suriko sužeistasis pasikėlęs ir mojuo
damas skaudama ranka: — veltui! Veltui, 
prakeiktas!....

Vartydamas iššokusiomis akimis jis pa
leido baisų, biaurų keiksmą ir, kaip rąstas, 
krito paslikas ant žemės.

Ant daubos krašto pasirodė Lukin.

ISZ VISUR.
| Gandavoj likosi atidarys 

tas terptautiškas terptautiš- 
kų tiesų kongresas. . Ant su
sirinkimo 20 d. rugsėjo liko
si apkalbėtas klausymas pra« 
dėjimo karės, kadangi mat 
Maskolija skundėsi, jog Ja< 
ponija karę pradėjo be jokie 
jos apšaukimo. Susirinkę 
nutarė: 1) jog karę negalima 
pradėti be atsakančio abiem 
pusėms apreiškimo; 2) a p- 
reiškimas tas turi būt arba 
tiesiog apreiškimu karės ar
ba kaipo ultimatum; 3) pra
dedant karę, priešui reikia 
duoti atsakantį laiką išduoti 
reikalingus padavadijimus. 
Tuom tarpu iki šiol daug bu
vo karių be atsakančio ka
rės apreiškimo, be tokio ap
reiškimo ne vieną karę pra
dėjo ir Maskolija. Ir pasku- 
kutinę karė Amerikos su Iš 
panija prasidėjo be atsakan
čio jos apreiškimo.

| Ties Hongkongu ir Chi- 
nų pakrantėse vėl siautė 
smarki vėtra, bet ji ne pada
rė tiek nuostolių ką permu- 
tinis tifunas, kadangi ištikto 
jau viską paskutinis išnaiki
no. Nuostolius paskutinio 
tifuno skaito jau ant 20 mi
lijonų doliarių, paskendo 
apie 30 laivų, o tame skait- 
liuje ir du amerikoniški. 
Netoli Futaumsu paskendo 
garlaivy s ,, Albatros’’. Iš 
buvusių ant jo 150 pasažie- 
rių,tik 6 išgelbėjo.

| Ant Trepovo laidotuvią 
caro nebuvo, kadangi, kaip 
sako, paslaptį šnipai susekė, 
jog revoliucijonieriąi buvo 
sutarę laike laidotuvių išžu
dyti visą caro šeimyną: jie 
norėjo su dinamitų sugriauti 
koplyčią, kur turėjo atsibūti 
Trepovo laidojimo ceremoni
jos. Apie sukalbį Stolypin 
pranešė carui ir todėl tas, pa
būgęs, ne buvo ant laidotu
vių savo tarno ir apginėjo.

_ | Kaip paduoda laikraš
čiai, 8 buvusios dūmos atsto
vai yra areštuoti ir sėdi ka
lėjimuose.

| 20 d. rugsėjo, mieste Bu
enos Ayres, pietinėj Ameri
koj, likosi atidarytas terptau
tiškas kongresas laisvai ma
nančių. Ant kongreso susi
rinko laisvamaniai iš viso 
svieto.

| Laikraščiai garsina na u 
jas Maskolijai tiesas, Stolypi
no užmanytas apie tikėjimo 
laisvę caro viešpatystėj. Su
lyg tų naujų tiesų, visi tikė
jimai, išėmus nemorališkų 
arba sveikatai vodingų sek
tų, turės lygias su stačiatL 
kyste tiesas, galės rengti mo
kyklas.

| Indijose nuo nuodingų 
gyvačių įkandimo pasimirė 
21880 žmonių; 796 sudraskė 
tigrai, 399 leopardai, 951 ki
tokį draskanti žvėrys. Na
minių gyvulių sudraskė žvė
rys 98581.

| Mieste Tomašove, Lenki
joj, laike alaidų, nuo mėsos 
virtos nebaltytame varinia
me puode, užsinuodino 40 
žmonių; 19 ypatų numirė, o 
daug yra dar pavojingai ser
gančių.

| Revoliucijonieriąi vėl iš
leido naują manifestą, ku
ri uom kviečia visus kovoti 
su nepažįstančiu teisybės ca
rizmu, jam mokėti už gyva
stį, tuom pačiu.

| Prancūzai neužilgo pra
dės dirbdinti geležinkeliui 
tunelį per augščiausią Euro
pos kalną Mont Blanc. Tu
nelis turės 10 kyliometrų il
gio, jo padirbimas kaštuos 
80 milijonų frankų.



*

— Ivan Platųnič! — sušuko jis nesavu 
balsu: — veskite!

Dūmai, trenksmas, vaitojimai, įniršęs 
„ura!”.... Kraujo ir parako kvapas.... 
Durnų apsupti keisti, svetinę žmonės su iš
blyškusiais veidais 
ška, baisi skerdynė . , __ „

. kad tokios valandos pamenamos tik kaip 
sapne.

Nuožmi, nežmoni- 
Ačiu Dievui už tai,

Kada męs pribuvome pagelbon, Vencel 
Trenktų sykį vedė savo rotos likučius prieš 
turkus, užbėriusius jį švinu. Šiuo sykiu 
šauliai įsiveržė į kaimų. Nedaugelis iš gy- 
nusių jį toje vietoj turkų spėjo pabėgti. 
Antroji šaulių rota iš šimto ir kelių žmonių 
pražudė į dvi mūšio valandi penkiasdešimt du 
savo kareiviu. Musų rota, mažai dalyvavu
si musyj, nužudė tik keletu.

Męs nepasilikome užimtose pozicijose, 
nors turkai visur buvo sumušti. Kada mu
sų generolas pamatė, kad iš kaimo eina plen
to linkui batalijonas paskui batalijonų, juda 
raitelių daugybė ir traukia ilgos anuotų ei
lės, jis persigando. Matomai turkai nežino
jo musų pajiegų, paslėptų krūmuose: jeigu 
jiems butų žinoma, kad viso tik keturiolika 
rotų išstūmė juos iš gilių grebiu, kelių ir 
pintinių tvorų, apsiaučiančių kaimų, jie tuo
jau sugryžtų ir sutrintų mus. Jų buvo tri
gubai daugiau....

Vakare męs jau buvome savo senoje 
vietoj.

Ivan Platonič pašaukė mane ant arba- 
• tos.

— Matėte Vencelį? — paklausė jis.
— Da ne.
— Nueikite pas jį į šėtrų ir pakvieskite 

čia. Nenusiramina žmogus. — „Penkiosde- 
šimtdu! penkiosdešimt du!” — tiek tik ir 
girdėtis iš jo lupų. Nueikite pas jį.

Plonas žvakės galelis silpnai apšvietė 
Vencelio šėtrų. Prisiglaudęs šėtros kampu
tyje ir nuleidęs galvų ant kaži kokios skryne
lės, jis kurčiai verkė....

GALAS.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prof. lojeikov’a.

Tėmyjimo budeli.

Prietaisų tokių patalpina medinėj bude
lėj drauge su psichometru ir kitokiais tėmy
jimo instrumentais. Atliekant tėmyjimus, 
indelį pripildo distiliuotu vandeniu ir jį pa- 

, sveria ir paženklina rodyklo parodymų. Pa- 
l skui, paskirtoj valandoj indelį su vandeniu 

vėl pasveria. Skirtumas terp vieno ir kito 
svarumo rodo augštį išgaravusio vandens.

Šita prietaisa vienok netinka matavimui 
/garavimo vandens upėse ar ežeruose, kadan
gi,indelis permažas ir jis apsaugotas nuo sau
lės, o atidarytus vandenis kaitina saulė ir 
per tai suskubina vandens garavimų.

• Matavimui garavimo atidarytų vandenių 
todėl vartoja plaukinėjantį evaporometrų pa
dirbtų Lubosi a vskio.

Evaporometras Luboslavskio.

Jis susideda iš dvigubo cinkinio inde
lio, viršutinis indelis (AA) paskirtas vande
niui, kurio garavimų norime išmatuoti, apa
tinis rezervoaras (BB) pripildytas iš dalies

oru, palaiko prietaisų ant vandens pavir
šiaus. - Abidvi dalys sujungtos gana stora 
dūdele (C), ji palaiko švininį svarstį, palai
kantį lygsvarystoj visų prietaisų. Dūdelė 
(C) apačioj užlipinta, o ant dugno apatinio 
rezervoaro yra 8 skylutės. Viršutinis galas 
nuplautas ir jį galima su kamščiu (E) už
kimšti. Laiba kraštinė dūdelė (FF) jungia 
apatinį rezeivoarų su lauko oru. Į viršutinį 
indelį įdeda termometrų (TT), kuris matuo
ja vandens temperatūrų indely].

Kamštis susideda iš žalvario dūdelės E, 
kurios diametras mažesnis už diametrų C; 
pirmutinę įdeda į antrųjų teip giliai, kol 
jos galas neatsirems į dugnų. Žemiau įdėtas 
storas guminis žiedas H; dar žemiau yra pa
stovas I, sujungtas su rankena K, esančia 
dūdelės E viduryj.

Jeigu tėmytojas nori atskirti viršutinį 
rezervoarų nuo apatinio, jis įdeda kamštį į 
dūdelę ir užsuka su šriubeliu L, pakelia į vir
šų pastovų su rankena I ir suspaudžia žiedų 
H, kuris su visu uždengia skylę. Pradedant 
tėmyjimų, pirmiausiai užrašo temperatūrų 
vandens esančio garavimo rezervoare ir van
dens esančio aplink, atsuka sriubų teip, kad 
galima būt iš dūdelės išimti kamštį. Išėmus 
kamštį, vanduo teka į apačių prietaisus, o 
oras iš ten išeina per kraštinę dūdelę. Pa
skui į prietaisų pripila tiek vandens, kad jo 
paviršius butų prie viršutinio krašto dūdelės 
C. Apėmis pripilto vandens bus lygus tam, 
koks išgaravo iš prietaisos laiko tarpe terp 
dviejų tėmyjimų.

Prietaisa ta turi plaukinėti vandenyj, 
paprastai jų pririša prie indelio rėmo ir pri
tvirtina ant vietos atsakančiu inkaru.

Daugumų vandens garų, kaip jau minė
jome, parodo jų spaudimas.

Paimkime apėmį oro prie parinktos tem- 
teratnros ir spaudimo. Jame yra tūlas nuo’- 
šimtis vandens garų; prileiskime į tų orų 
daugiau vandens garų. Oras perims tuos 
garus, bet į kokį laikų jis jais prisisotys ir 
negalės priimti daugiau. Garai, nepriimami 
oro pavirs į vandenį.

Pakelkime dabar oro temperatūrų. Pa
virtę pirma į vandenį vaudens garai vėl išga
ruos, vėl pavirs į* garus ir tas šiltesnis oras 
paims garus tol, kol jais vėl neprisisotys.

Pradėkime dabar šaldyti neprisotytr 
orų. Greitai patėmysime, kad su nupuoli
mu oro temperatūros atsidalys iš jo vanduo, 
kadangi dalis jame buvusių garų persikeis jį 
vandenį. Prie kiekvienos temperatūros oras 
tik atsakantį nuošimtį gali turėti garų; juo 
temperatūra jo žemesnė, juo mažiau garų ga
li priimti ir palaikyti. Žemindami oro tem
peratūrų, męs jį privedame prie prisisotini
mo, vanduo atsiskiria pavidale rasos.

Daugumas garų, prisotinančių orų prie 
atsakančios temperatūros, matuojasi jjj spau
dimu, taigi lankumu.

Bet oras nevisada būva prisotytas garų: 
jis kartais būva sausesnių, tai vėl drėgne
snių. S ura skini spaudimų garų neprisotinan
čių orų prie atsakančios temperatūros, o pa
skui spaudimų garų prisotinančių orų 
jrie tos pačios temperatūros, tai skirtu 
mus terp tų dviejų spaudimų ir vadinasi oro 
drėgnumu.

Juo daugumas ore esančių garų artesnis 
jo prisotinimui — juo oras drėgnesnis. To
dėl nors dienų ore daugiau yra vandens garų 
negu naktyj, vienok kad dienų oro tempera- 
’ura augštesnė, taigi jis šiltesnis, tai ir 

poliau stovi nuo punkto pasotinimo. Nak
tyj gi, nors dalis garų iš jo nupuola rasos 
pavidale arba ūkų, bet oras drėgnesnis negu 

, dienų, kadangi temperatūra jo žemesnė, tai 
jis labiau garų prisotytas.

• Vidutiniškose geografiškose platumose 
garų spaudimas paeina nuo metų dalių: žie
mų jų spaudimas arba lankomas būva beveik 
vienodas, mažai skiriasi per ištisų dienų: už
tekėjus saulei, garų spaudimas didinasi, di
džiausiu, taigi maximum būva 2—3 valandų 
po pietų; paskui pradeda pulti, — minimum 
būva rytmety] prieš saulės užtekėjimų sekan
čių dienų. Taigi čia matome tų patį, kų ma
tėme peržiūrėdami šilumos persikeitimus per 
ištisų dienų. Vasaros laike vienok skirtu
mas garų spaudimo būva truputį kitoks. 
Paprastai galima patėmyti du minimumu ir 
du maximumu. Tas paeina nuo to, kad va
sarų žemės įšilimas būva daug didesnis negu 
žiemų; apie pietus kyla įšilęs oras į viršų, 
jis paima ir daug vandens garų, iš kurių 
augštai darosi debesys; tą šilto oro kilimų 
galima patėmyti jau apie 8 valandų ryto, pa
skui pajiega kilimo didinasi ir apie 2 valan
dų pasiekia maximumų: todėl apie 2 vai. po 
pietų apačioj vandens garų ore bus mažiau
siai. ;

Dieninis bėgis oro drėgnumo būva prie
šingas bėgiui oro temperatūros: naktyj, 
ypač rytmety] oro drėgnumas būva didžiau
sias, dienų gi, po pietų — mažiausias.

Peržiūrėdami metinį bėgį oro drėgnumo, 
galim patėmyti tų patĮ: juo koksai metų 
mėnesis šaltesnis, juo mažesnis ir garų spau
dimas; drėgnumas, vienok, žiemų, kada ore 
vaudens garų mažiau, būva didesnis. Taigi 
aiškų, kad oro drėgnumas nepaeina nuo 
daugumo jame esančių vandens garų, bet 
ant to atsiliepia dar ir kitokios priežastys. 
Žinoma, iš tos teorijos yra ir išėmimai pa
gimdyti vėjų atgabenančių drėgnų arba sau
sų orų iš jūrių arba išdžiuvusių tirų. Su
prantama, kad pučiant drėgniems mussonams 
pasididina ir oro drėgnumas, bet pučiant nuo 
išdžiuvusių tirų sausiems vėjams, kaip mato
me, viskas išdžiųsta.

Suprantama teipgi, kad kraštuose ar
čiau ekvatoriaus ir vandens garų spaudimas 
didesnis, kadangi didelė tuose kraštuose ši
luma suskubina vandenių garavimų. Bet 

(Toliaus bus.)

I ItalįjpJ, . Jnieete Milane, 
20 d. rugsėjo^žatslbuvo surin
kimas išfeišrfimui pritarimo 
maskoli^ienįįrevoliucijonie- 
riams. i<PrezMentu susirin
kimo buVb profesorius Pary
žiaus universiteto, žinomas 
prancūziukas raštininkas, 
Charles jįicher. Visi kalbė
tojai nesigailfejo papeikimų 
maskoliškiems. reakcijonie- 
riams ir ^pritarimo už laisvę 
kovojantiems.

f Australijos parlamente 
prezidento paduotas užmany
mas ant 10% pakelti muitus 
ant visų svetimų ta vorų, at
gabenamų į Australiją;. nuo 
angliškų gi tavorų, atgaben
tų angliškų garlaivių, imti 
muitus ant 10% mažesnius.

f Sulyg paskutinio gyven
tojų suskaitymp, didžiausias 
ant žemės paviršiaus miestas, 
Anglijos scstapilisLondonas, 
su priemiesčiais turi dabar 
7113000 gyventojų, taigi du
syk daugiau negu visas lietu
vių skaitlius. Daug ant že
mės yra viešpatysčių turin
čių mažiau negu Londonas 
gyventojų.

Mieste Buenos Ayres, 
pietine^ Amerikoj, - sudegė 
laivųxlokii. Nuostolius skai
to milijonais pesetų r

| . Minieterių perdėtinis 
Stolypin ir užrubežinių daly
kų ministeris Izvolskyj važi
nėjo ant jūrių jieškodami ca
ro. Mat jam turėjo pranešti 
apie paskutinius atsitikimus. 
Matyt ir užrubežinių dalykų 
reikaluose kasnors svarbaus 
atsitiko. Mano, kad dėl ne
ramumo Maekolijoj caras sa
vo kelionę pailgys ir neteip 
greitai sugrįž į Maskolijų.

Vindobonos laikraščiai 
garsina žinias apie sukalbį 
ant gyvasties didžiųjų kuni
gaikščių Maskolijoj, ypač ant 
Mikalojaus ir Vladimiro. Su
areštavo daug kunigaikščių 
tarnų ir sodaunikų Peterhofo 
sodų.

| Kadangi pietinėj Masko- 
Ii jo j kaimiečiai atsisakė mo
kėti prigulinčius viešpaty
stės iždui mokesčius, tai je- 
neral-guberna torius apreiškė, 
jog dėl pinigų stokos bus už
darytos mokyklos ir ligonbu- 
čiai.

| Tiflise, darant kratų gy
venime revoliucijonierio Al- 
coli, expliodavo bomba, ku
rios du policijos oficierai ir 
komisorius likosi ant vietos 
užmušti, o vienas policistas 
ir kareivis sunkiai sužeisti.

--------------- | Muenchene, Bavarijoj,
| Laike paskutinio tifuno vagiliai, per požeminį kana- 

ant Chiniškų jūrių pražuvo į lų įlindo į pinigų mušinyčių 
apie 1000 europiečių ir 5000 ir pašlavė už 32500 dol. kųtik 
chiniečių. Paskendo 30 lai- atmuštų auksinių 
vų, o daug tapo drūčiai pa- 
gadytų; .pražuvo veik pusė 
visų chiniškų laivelių.

pinigų. 
Pavogti pinigai svėrė 110 sva
rų.

| Kanados muitininkai su- 
konfiskayo amerikoniškų lai
vų ,,Arthur Binney”, ka
dangi buk jis gabeno kontra
bandų | Khnadų.

| Ąnt fil ipilų salų susekė 
visokias įprigayyjtdsl su ka
riu menės pinigais. Suareš
tuotas likosi kapitonas Fre- 
deudall. Įmaišytų yra ir 
daugiau amerikoniškų oficie- 
rų ir urėdninkų.

| Tvirtynėj Petro ir Povi
lo, prie Peterburgo, likosi 
nuginkluotas vienas artileri
jos batalijonas; nuginkluotų Į 
kareivių vietoj atsiuntė gvar
dijos šovėjus, kurie laike 
manevrų prię Kresnoje Belo 
šovė 
Jn-

į kunigaikštį Mikalo-

| Taškente, studentas 
Brodrickyj pašovė sūdo pra- 
kuratorių Šariginą.

Variavo], ant Didelės 
gatvės, penkių ginkluotų vy-

ant ilgesnio ar trumpesnio 
kalėjimo, tik 11 apskųstų iš
teisino.

| Varsavoj kariumenė kra
tė darbininkus dirbančius 
prie naujo tilto. Mat poli
cijai kas pranešė, jog po til
tu yra paslėpta revoliucijo- 
nierių spaustuvė. Daryti 
kratų policija pasikvietė: 6 
batalijouus pėkštininkų, 6 
eskadronus raitelių ir dvi 
bateriji artilerijos ‘su užpro- 
vytoms kanuolėms. Ar ra
do spaustuvę, nežinia, bet 
suareštavo 800 darbininkų.

| Ant Chiniškų jūrių, ap
linkinėse Hongkong užkilęs 
tifunas labai daug nuostolių 
pridirbo. Pražuvo tuzinas 
visokių tautų laivų. Trįs 
prancūziški kanuoliniai lai
vai likosi drūčiai pagadyti, 
ant laivo Troude prigėrė 80 
prancūziškų jurininkų. Daug 
laivų jūrių vilnys išmetė ant 
kranto. Skaitlių pražuvu
sių žmonių paduoda mažiau
siai ant 2000,o materijališkus 
nuostolius skaito milijonais 
dbliarių.
|. Anglijoj, ant Great 

Northern geležinkelio, netoli 
Grentham, greitasis Škotijos 
trūkis iššoko iš relių ir nuo 
tilto nupuolė. Daug prie to 
žmonių likosi užmuštų, o dar 
daugiau sunkiai sužeistų.

| Šiaurinėj Afrikoj, Mo- 
rokkp sultanate, šerifas Tae- 
kinen, su 250 kareivių atka
ko į miestų Casaldama, iš
naikino prancūzų . geležies 
dirbtuves, išvaikė europie
čius ir daug jų sužeidė.

| Odesoj, juodašimčiai,ant 
medžių stovinčių prie žydų 
namų, padarė ženklus, kad 
norinti skersti žydus žinotų 
ant kokių namų užpulti. 
Miesto valdžios dabar pasam
dė sodauninkus tuos ženklus 
išnaikyti.

| Maskoliškas randas net 
demokratams nedaleido su
šaukti susirinkimo, kadangi 
mat ir jų bijosi. Todėl jie 
sušaukė susirinkimų Finlan- 
dijoj. Dabar vienok randas 
perkeitė savo pažiūras ir da- 
leido demokratams susirink
ti kur nors, išėmus vien Pe-

imti už kiekvienų telegrafo 
ar telefono stulpų nuo kom
panijų po $7.50 kas metas.

— Ant kranto upės, prie 
Randolph et., indo negyvų 
kontraktorių Williamų Her- 
zogų. Jis turėjo 40 metų, 
gyveno pn. 9134 Ontario 
avė. Ar jis staiga ant gat
vės pasimirė, ar likosi užmuš
tas, tas dar nesusekta.

— Ant Archer avė. perei
tos nedėlios dienų vyskupas 
Quingley pašventino naujų 
katalikiškų bažnyčių. - Pasta
tymas jos kaštavo 100000 do- 
liarių.

— Lincoln parke pasiskan
dino pereitos nedėlios dienų 
70 metų senelis. Kūnų jo 
išgriebė iš lagūnos.

— Policijos perdėtinis pri
sakė policistams gerai prižiū
rėti saliunus, daboti, kad sa
linusi butų uždaromi ne vė
liau kaip 1 vaL Už peržen
gimų to padavadijimo žada 
atimti išpirktus laisniue.

— Pereitos nedėlios vaka
re atsilankė policistai į na
mus ant kertės 46 str. ir 5 
avė, ir užtiko pulkų negrų 
lošiančių kauliukais. Negrai 
teip buvo jsigilinę į loši, kad 
ne patėmijo policistų, pajuto 
kada tvarkos dabotojai padė
jo rankų ant pečių, 
čia devynis negrus.

Suėmė

| 19 d. rugsėjo, naktyj,per ,
Berlynu perbėgo maskoliško į rų likosi nušautas artilerijos 
caro trūkis, kuriame, kaip jenerolas Nikolajev. Užmu
ša k ė, važiavo didiejie Masko- ,&ėjai mat jį palaikė už sanarį terburgo. 
Įlįsta L-11 n i rr«i i L-tSAi o i rJ inonZo Irni’lulm j i iI Švedijos Boatapuej Stok- 

holme, gyvenime finiškų pa
bėgėlių rado dirbtuvę dina
mitinių, bombų. Bombos 
per Finlandijų buvo siunčia 
mos į Maskolijų.

| 16 d. rugsėjo, paskendo 
laike smarkios vėtns mexi- 
koniškasgarlaivys „Morales”. 
Prigėrė laivcF kapitonas ir 
keturi jurininkai, keturis ju
rininkus išgelbėjo.

| Vokietija, pasinaudoda
ma iš dabartinio Maskolijos 
silpnumo, stengiasi Persijoj 
išplatinti savo įtekmę. Da
bar vokiečiai parengė Persi
joj bankų, kadangi pinigai 
visur geriausiai platinimui 
politiškos įtekmės tarnauja. 
Ir Masko! i ja antai Mandžu- 
rijoj pradėjo nuo parengimo 
banko, žinoma už gautus nuo 
Prancūzijos pinigus.

lijos kunigaikščiai. Žmonės kariško sūdo.
manė, kad jie bėga iš Masko-į | Maskvos policijos virsi- 
lijos, kur jiems buvo per.ninkas uždraudė darbinin- 
kašta. Paskui atėjo žinia , Raths rinkti savo atstovus į 
iš Baden-Badeu maudynių, a-------

Jog tenai 'atkako kunigaikš
tis Mikola ir jo sūnūs Jur
gis.

ateinančių durnų.
| Valdžios laukia Peter

burge -žmonių sukilimo, to
dėl kareiviams išdalino ran-
_ r i

| Grenoblej, Prancūzijoj, 
štraikuoja darbininkai. Bu
vo čia didelis susirėmimas su 
kariumene, kuriame diktai 
žmonių likosi sužeistų.

| 80 d. rugsėjo Paryžiuj 
atsibus terptautiškos orlai
vių lenktynės, jose daly
vaus ir Amerikos orlaivių pa- 
gerintojai.

| Maekolijoj zokininkai iš 
dioštorių stengiasi tvirtynes 
padaryti, juop, ginkluoja, 
kadangi, dėl daugybės juose 
esančių pĄdg^ ir brangeny-* 
bių, zokoninkai bijosi kai? 
miečių ir užpuoli
mų.

| Vokietijoj,.mieste Muen 
chene, 28 dl- rugsėjo likosi 
atidarytas ^kišįįų socijalistų 
kongresas, o*nt kurio atkako 
delegatai iŠ kittf'kraštų, bu
vo delegatai ir iš,Australijos. 
Kongreso prezidentais išrin
ko Singerį ir Dięsbachų.

| Kurske atsibuvo susirin. 
kimas Maskolijos bajorų va
dovų. Susirinkę, 98 prieš 8 
balsais nutarė išskirti iš ba
jorų buvusius durnos at 
stovus, o tame ir buvus| 
durnos vice-prezidentų kuni
gaikštį Dolgorukovų.

| Kaukazo jeneral-guber- 
natorius pranešė į Peterbur
gu, jog apsRtityj Saugesni- 
armėnai išnokino, išgriovė 
keturis totorių kaimus.

| Odesoj vis’iv svetimi kon- 
suliai linų jeneral-guberna- 
toriąu«Į pareikalavo, saugoji
mui kousuliatų, kariumenės 
sargybos. Vokietijos pgsinn- 
tinys perdavė Maskolijos už
rubežinių dalykų ministeriui 
savo rando notų su nurody
mais, jog ypač Latvijoj vo
kiški pavaldiniai ne turi ga
nėtino valdžių apgynimo. 
Tas išrodo, lyg kad Vokieti
ja j ieškotų priekabių ir no
rėtų siųsti kariumenę užimti 
Latviją.

| Poznaniuj lenkiški laik
raštininkai rengė susivažia
vimų, bet Prūsų valdžios ne 
davė daleidimo.

| Port Baide, Egipte, ant 
turkiško kariško laivo ,,As- 
sar i Tewflk”, susibun- 
tavojo jurininkai, suvaldant 
kuriuos, šimtas laivo įgu
los žmonių likosi sužeistų.

“I Kinlandijos * sostapilėj 
Helsingfprse, 18 d. rugsėjo 
sušaudė 17 kareivių, dalyva
vusių maištuose Sveaborge.

Vietines Žinios.
— Buvęs ApVeizdos Dievo 

lietuviškos parapijos komite
tas, kuris buvo sudu apskų
stas už kėlimų bažnyčioj 
maišto ir jam likosi uždrau
sta stabdyti dievmaldystų, 
dabar padavė sudui skundų 
ant kunigo Steponavičiaus 
su išrodymu, kad maištus 
bažnyčioj savo pasielgimu 
kunigas pate surengė, juos 
iššaukė.

— Miesto rodą užgyrė už 
dėti ypatiškus mokesčius ant 
besinaudojančių iš miesto 
gatvių telegrafų ir telefonų

Sūdąs 80 kareivių nusprendė kompanijų. Mie.-tu uzgrta

Mano atsakymas.
Nr. 35 „Lietuvos” paii.po 

korespondencija B. Stanisl? 
vičiaus,kurioje tiipo visokios 
apie mauę melagystės. Sta
nislavičia plepia, nieko nesr - 
prasdamas. Rašo, buk suf
lerio nebuvo (tas dalykas 
apeina tik teatro perstatyto- 
jus, visuomenei vis tiek ar 
sufleris buvo, ar jo nebuvo. 
Tai nevertas minėjimo maž
možis. Rd.)» bet aš. galiu 
darodyti, kad buvo. Visi 
juk žino, kad sufleris būva 
pasislėpęs, o čia buvo ant 
scenos su aktoriais, nes ir jis 
lošė (tai jau ne buvo sufleriu 
bet lošėju. Rd.), sakė ki
tiems aktoriams ką daryt ir 
kų sakyt (tai jau ne buvo 
sufleriu, bet režiseriu. Terp 
suflerio ir reziserio yra gana 
didelis skirtumas. Rd.). 
Jeigu Stanislavičia netiki, 
tai gali išrinkt kokius 6 vy
rus, aš teipgi išsirinksiu. 
Tegul jie nuspręs, ar buvo 
sufleris ar ne. Paskui žino- r 
sime, kam reikės užmokėti 
100 dol. revoliucijos ar lietu
vystės naudai. Gal Stanis- 
lavičia nepripažysta už suflė- . • 
rį, jeigu rolę turėjo?

Toliau Stan. sako, jog kun. 
Zdanavtčia, kur ten Lenkijoj 
Judamas, darbavosi žmonių 
labui ir stengėsi juos apšvie 
šti, taigi darbavosi turbut len
kų, o ne lietuvių labui, o tas 
juk ne vis tiek. Bet iš kur 
ir apie darbus lenkų labui 
Stanislavičia gali žinoti, ka
dangi jis yra iš Kauno gu-, 
bernijos, o kunigas Zdanavi- 
čia yra iš Dzūkijos, Suvalkų 
gubernijos ir greitai iškelia
vo į Lenkijų. Ar ten jis < ‘ 
lenkams padarė kų gero, nė 
aš, nė Stanislavičia ne gal ži
noti, gal jis ten darbavosi ne 
žmonių, bet savo kišeniaus 
labui? Ant galo mums ne *
galvoj, kų jis lenkams gero 
padarė.

Stanislavičia sako, jog 
kunigas Zdanavičia uždėjo 
savo kaštais knygynų, bet 
gal kas kitas tam knygynui Je . 
pinigus davė? Mat ypač čia / 
Amerikoj nėra tokių, kurie 
dirbtų už dykų ir dagi žmo
nių labui savo pinigus duo-1 
tų.

Stanislavičia sako, buk ku
nigas aksomus ir veidrodžius 
pirko nuo italijono, bet žmo
nės supranta, kad negalima 
už 87 dol. nupirkti to visko, . 
kadangi viens veidrodis dau-

..
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giau prekiuoja. ** Gal vien 
kunigas pigiai perka ar už 
dyką gauna? Jeigu teip, tai 
kodėl kunigas negali bažny
čios pastatyti? Jau koli me
tai renka aukas ’ ne tik mie
ste, bet ir po aplinkines, kaip 
girdėt, surinko apie 50 tūk
stančių doliariųt o bažnyčios 
tik skiepas pradėtas statyti, 
o pinigų jau neturi, nežinia,

daugumas jų turi madinį al
koholį, kuris yra baisiais 
nuodai?. Vienas atsitikimas 
buvo pranešama apie mergi
nu, kuri pagadino akio varto
dama tokį sutaisymą savo 
veidui. Besanžiniški dirbėjai 
ne tik vartoja alkoholį brau- 
kalama, bet teipgi paskaniji- 
mo ekstraktams ir pigioms 
degtinėms, ir širdvaiščiams,

kur jie dingo. Nora diev»- kilrie visuomet turi sunaiky* 
ti vidurius. Vienintėlis vai
stas sugedusioms viduriams 
Trinerio Amerikoniškasis E- 
liksyras Karčiojo Vyno, ka
riame yra tik grynas vynvuo- 
gių vynas ir parinktos žole
lės. Nėra jame nė lašo che 
mikalijų. Jis išgydis kož- 
nua vidurius, kariuos tik ga
lima išgydyti, jis padarys 
juos galinčiais priimti ir gro- 
mulioti visokį maistą. Jis 
padarys naują,\ gryną krau
ną ir kaip reikia sugromu- 
libto maisto.Jis sustiprins ner
vus ir padaris kūną skaištum 
Gaunamas aptiekose, arba 
pas patį fabrikantą Juozapą 
Trinerį, 799 S. Ashland av., 
Chicago, III.• -

maldysią reikia laikyti "po 
skylėtu stogu, bet kunigas 
rūpinasi ne apie bažnyčią, 
tik apie pagražinimąaavo gy
venimo.

V. J, Dapkeviči'a.

■

Keiksmai nepagelbės.
Nors ir pirmiau?, bet pas

kutiniam laike, kaip matyt iš 
laikraščių padekavonių ir 
apgarsinime, jog daugybes ir 
tokių ligų išgydėme, kurių 
kiti daktarai ar Hospitalės 
negalėjo, labiause svarbių ir 
užsendytų ligų, tai dabar ne
laimingi serganti vėliausiam 
laike, teip daug atsišaukia su 
visokioms ir senoms ligoms, 
ir visokiais žodžiais keikdami 
savo pirmutinius gydytojus 
bei šundaktarius, kurie ne 
tik neišgydė, bet ligij užsen- 
dino, daug kentėjimo prida
vė ir pinigų ištraukė, o vie
toje pagelbėjimo dar biau- 
riau padarė, su pridėčkais, 
kad tikėjosi išsigydyt už pa- 
mestinai kaip prižadėjo, bet 
tas ilgas gydymlę tiek kašta
vo, kad geri daktarai, už tuos 
'pačius pinigus butų dėšims 
tokių ligų išgydę. Tų ne
laimingųjų skundimas! toks 
širdingas yra ir keiksmai, 
kad net per laišką matyt aiš
kiai jų verksmingu padėji
mą.

Žinoma atsišaukusius ir to
kius, mes stengiamės kola- 
biausiai pagelbėt ir visas In
stituto geriausias daktariš
kas, moksliškas ir specialistų 
pajiegas suvartot kaip ir ge
niausius vaistus, kuriuos var
tojant daugybės apturi sau 
gerą sveikatą, jei • dar nėra 
sunaikytas nuvargusiam ku- 

gyvastis, bet už tai ant 
kart panašiems kaip viršui 
prasergstim ir pasakom: kain- 
gi laukti ir stovėt iki pasku
tines ant kranto prapulties, 
papuolus į nelaimę ligos ir 
paskui keikt ir piktžodžiaut, 
jog keiksmas nepagelbės, 
vienok geriausiai iš kart pa
sijutus savije nesveikumą 
kuris yra pavojingas gyvas
čiai, tai atsiduot į tikras 
moksliškas rankas ir be jo
kių didelių kaštų ir kentėji
mų, liga greit ir lengvai tam. 
pa išgydyta, nes prasti dak 
tarai be pasekmės ir be ta
lento nors nori, bet negali, o 
jau apie šundaktarius nėra 
ką kalbėt, užtai ir nereikia 
lyst kaip peliai į jų spąstus; 
kad yra vieta ir Institutas, 
kurioj yra daug gerų dakta
rų ir ligas be apsirikimo iš
gydo, atsišaukiant per laišką 
ir aprašant prigimtoj *avo 
lietuviškoj kalboje apie Ii. 
gos kankinimus teip kaip 
jaučiatės, bet nedaugiau. 
Jug šimtai padėkavanių laik
raščiuose nuo išgydytų, pa
tvirtina teisybę.

Kurie gyvena New Yorke, 
Brooklyne ir aplinkėje, ne 
reikalauja rašyt, Jpet tik 
ateit į Institutą pagal afiso 
padėtas apgarsinime valan
das ir kitaip nereikia šnekėt 
kaip tik lietuviškai su profe
sorium ir spesialistais, kad 
ėsi lietu vys ar lietuvė. Su 
guodone
DR. COLLINS MEDiCAL INSTIT.
140 W.84 st, netoli Brodway

New York, N. Y<

Apjako nuo alkoholio.
Dr. R. E. Doolittle iš New 

Yorko analyzavo daugelį gar
sinamų gydyklų ir išradojog

Bell Clothiūg Co.
Bell Clothlng Lietuvisakas Drapanų 

Sztoras atsidarys apie pradžia lapkri 
cxio menesio. Korporacija jau turi di
duma tavoro supirkusi, tik laukia kada 
kontraktoriai narna užbaigs. Žmones 
dabar akcijas gerai perka ir kaip rodosi 
tai iki atidarymui jas visas ieapirka. 
Todėl kurie mialijste prie lietuviszko 
sztoro prigulėti, tai pasiskubinkite akci
jas nusipirkti kol dar yra gaunamos po 
110.00. Akcijas galita užsiraszyti-pas 
sztoro direktorių KAZIMIERA 
SLUŽINSKA, kuris turi tavo va
landas „Lietuvos ’ redakcijoje ketvor,- 
gaiš nuo 8 tai 9 vakarais ir nedelioma 
nuo 9 iki 12 rytais, arba pas korporaci
jos reprezentantą DOMININKĄ 
ENDZELI 144 Wabansla avė.

„LIETUVOS ŪKININKAS“ 
Lietuviu Demokratu Partijos Lai k ra sz- 
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. 
Užeina du kartus per taraite in Vii* 
niaus, Liet.ivoj.

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

Kam yra miela prizini ta s žalis tevyne- 
Lletuva, tai uisiraszykit minėtąjį laik- 
raizti o i i nesi t kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 S. Haisted st., Chlcago, 111.

Ketvirtinis susirinkimas.
Chicago. 29 d. rugsėjo sziu metu 

7:30 vakare L. Aluko salėj e 3301 Auburn 
avė., Ldetnviu Neprigulmingas Kliubas 
laikys savo ketvirtini susirinkimą. No
rinti prigulėti prie virsz minėto Kllubo, 
meldžiami ateiti ir prūiraszyu, nes vinx 
minėti vakare bus pigus inatsjimas, tik 
91.00, vėliaus gi instoj imas bus branges
nis, pagtl metus. Prigulintis In salta 
Kliuba moka kas menesis po 25c., be 
jokiu e'žtra mokeseziu, gauna ligoje 
35.00 pdr savaite passelpos ir posmertl- 
nes »5v.Q0į teipgi Kliubas suteikia savo 
sąnariams pradini mokslą.

Komitetas.
Siestas Metinis Balius.

Chicago. Draugyste A pašvietimo 
Broliu parengs dideli baltu nedelloj,spa
liu 7 d. 1906, Pulaskio saleje, 800 8o. 
Ashland avė., \prie pat asztuonioliktoc 
ulyczios. I n žengs 25c. porai. Prasidės 
5 valanda. Visus lietuvius ir lietuves 
užpruzo koskaitlingiausiai susirinkti. 
Bus puiki muzika Ir gardus ateissvieži- 
nimai.

Komitetas. 
(X-5)

Didelis Antras Metinis Balina.
Kenosha, Wis. Apszvietlmo Kliubas 

tursa dideli balių 6 d. spalio Cougress sa
lėjo, 304 Chicago st; ptasldes 7:80 vaka
ro ir trauksis iki rytui: muzika žais ant 
pastiniu instrumentu; kas ateis, galės 
likimai laika praleisti. Visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoakaitlingiausiai k Vin
cai a atsilankyti.

Pajieaskau savo brolio Vinco Tamo- 
szaiesio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jurbarko vol., 4 metai kaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žino 
adresu: .

Jurgis Tamoczkiiia, 
150 18 st, Chicago, 111-

(»-IX)
Pajieaskau savo puceseres Agotos Bak- 

szikes, szt pavasari pribuvo isz Lietuvos 
in Amerika; paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav , Baltakiu vol.. Varnaiczia 
kaimo. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu;

A. Bakszas,
Box 2, Kuodeli MonL

Pajieszkau savo brolio Antano Ma- 
oziulako, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Raudenlaus gm., Tabaraucku kaimo* 
apie 13 metu kaip Amerikoje. Kas apie 
ji pranesz gaus 85.00 dovanu.

Jurgis Maoziulakla, 
18 Rubel si, Chicago, IlL

Pajieszkau savo vyre Juozo l amosza- 
vicsiaus. Vilniaus gub., Jezdno vol.,Dva- 
rialiszkiu kaimo, apie 11 metu kaip 
Amerikoje; turiu jam praneszti apte 
svarbu reikale. Ataiszaukti reikia ad
resu:

Geudruta Tamsazaviczlone, 
541 W Markei M., Bcranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio Kazimiero 
Jomanto, pirm 3 metu gyveno Chlcagoj, 
paskui įsivažiavo In farmas.. J s pats 
ar kaa kitas teiksis duoti žinia adresu:

Jonas Jomantas, 
Camp I, Sheltoa, Waah.

Pajieszkau Jcno ir Izidoriaus K ve de
ri u, abu Kauno gub., Raseinių pav., 
Kreivuliu sod., Pagrasoanesio parap.: 
pereita meta jieBaltimoreje,Md.lalkesx- 
liuna;turiu paa juos labai svarbu reikale. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu

Izidorius Petrauskis, 
250 Valiey st., Providenco, R. I.

Pajieszkau Julijono Pupszio,, Kauno 
gub., Telsaiu pav., apie 50 metu am
žiaus. Nedalioj, 16 d. rugsėjo man isz- 
ejus in bažnyczia jis tszejo neužmokejes 
už burda.Kas apie ji praoesz žemiau pa
duotu adresu, gaus 85.00 dovanu.

Juzefą Kavaliauckieae, 
106 W. I4th sL, Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Juozo Za- 
bliacko, gyveno kur apie minkaztastas 
anglis. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Kaz. Žaldarys, 
29 Butler st., Pittston, Pa.

Pajieszkau Jono Girdvainio, Kauno 
gub., Teisi!u pav., Žaronu parapijos 5 
motai kaip Amerikoje, gyvena rodosi 
Cbicagoje. Kas pranesz apie ji žemiau 
paduotu akresu gaus 85.(K) dovanu.

Jonas Girdvainis,
237 W. 45(h P!., Chicago, UI.

Pajieszkau apsivedimut merginos lie
tuvaites ne jaunesnes kaip 20 ir ne se
nesnes kaip 80 metu amž aus. Artės 
nems žinioms malones kreiptis adresu: 

J. S. Neženoias, .
10628 Kurtis ava., Chicago, IlL

Pajieszkau savo draugo Juozapo Pu- 
pionio, Kauno gub., Panevėžio pav.. Ga
isu c žiu kaimo, Linkuvos parap., du me
tai Amerikoje, pirmiau gyveno Wqr- 
cestaryj, Mass. Jis pats ar kas kitas 
telksią duoti žinia adresu:

Jca Geneikis, 
225 Mtllbury, st., Worcester, Mass.

Pajieszktu savo szvogerio, Fr. Pet 
raiczlo, Kauno gub., Raseinių pav., Va- 
lusku kaimo, 15 motu Amerikoje, apie 
40 metu amžiaus, 19 d. rugpiucio jis 
prasiszalino Ir iszsineste 860 svetimu pi
nigu, jis yra 5> pėdu aukkzciio, pailgo 
veido, smailos nosies, liesam veido* ant 
nosies turi randa ir ant kairiojo veido 
pliku plauku, nemoka jokiu svetimu 
kalbu, labai mėgsta meluot, apsivilkės 
languotu siutu, raudoni caeverlkal, ru
da ungariszka skrybėlė; turi su savim 
mėlyna valiza. Rodosi, kad jis nuvažia
vo in minksztas anglis kur apie Pitts- 
burga. Kas ji kur putomis, malones 
man pranesztL už ka busiu dėkingas.

P. V. Zambys, 
227 Pearl st., Hartford, Conn.

Pajieszkau Juozapo Barkūno, Kauno 
gub., Panevėžio pav.,8ubačziaus parap., 
Btumbriskio vol.. Patraktu kaimo, pir
miau gyveno Glenirood, O.; turiu pas ji 
svarbu reikalu. Jis pate ar kas kitas 
teiksis duoti žino adresu:

K. Ramanauckas, 
834 st., Waterbury, Conn.

Pajieszkau Antano Bzlmku, Kauno 
gub., Raseinių pav., Bzvieksznos parap., 
apie 8 menesiai kaip apsivedė Pittatone, 
Pa.; turiu pus f i labai svarbu reikale. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žini> 
adresu:

Naujas piik^asztis.
Szluomi praneštu, jog ui poros savai- 

esiu pradės isseidfaeti Saujas savaitinis 
įsikrausite „Pasatl?’1, didume „Vieny
bes". Preke jo 62 00 tostams. Prenu
meratos priėmimas jau prasidėjo. Kas

M. J. Damijonaiti, 
3130 So. Haisted sL, Chie«go, UI. 

(21—IX)
Reikslaula 100 darbininku prie akme

nų skaldinyczios luojaua. Atatasauklte 
paa

A r tęsiau Stove and Lima Works Grand 
and Campbe'l avės.

Reikalaujame 500 dubininku in Mt- 
chigano misakua, mokėsite nuo 328 iki 
635 ant menesio ir pragyvenimas, pas
kolinsime ant keliones isz Chicagoc; 1000 
vyru ir amatininku in Kalifornijos val
stija, didele* mokeslys, kelione isz Cbi
cagos 333; 2000 darbininku prie geležin
kelio darbu Washtogtono valstijoje mo
kėsite nuo 82.25 Iki 83-00 ant dienos, ke
lione iss Cbicagos 112; teipgi reikalau
jame moterų ir merginu prie visokiu 
užsiėmimu šiltame mieste. Lietuviu
kas agentas; ateik tuojaus arba raižyk, 
indedamaa ui 2j pienine įtemps atsa
kymui. Adresas:

J. Lucas, 
666 Milwaukee avė..

Reikalingas tuojaus aptiekorlaua pa
galbininkas arba mokinys mokantis ge
rai lietu visa kai, lenkiukai ir auglisskai 
kalbėti. Gera vieta. Reikalaujamas 
paliudijimu.

Stafan K. 8ass, aptiekbrius, 
749 W. 18th ai, Cbioago, UI.

Reikalauja liejiku ir hejeou dirbėjo, 
ataissaukli ruimas 503—134 E Van Bu
res sL (28—IX)

Mes reikalsujsme jauno moterų prie 
ranku mezgimo (ant rėmeliu) musu So
stai gote. Yienval darbu, mokestis nuo

Akiu ligų Speciaiistas-Optikas.
Pasakmiugal gydo akiu ligaa, atgrie- I 

bis nuo apakimo, atitaiso žvairas akl>, ! 
prirenka akinius silpnoms akims, pia- 
*zal i na galvos skaude de i ąnua. Ka*di*n 
ir nedelioma nuo 9 ryto įsi 4 vai. vakaro 
arba raižyk 43—45 La 8al|e si Chicago. ;

A< sidare įtietuviszkai 
-Lenkiszkas1 'Gėlynas 

(Kvietkų sankrova). ,
Rūpinsis visokiais užsisakymais ve

stuvėms ir pakasynoms, teipgi parslda- 
vinea labai pigiai poodines gėles.

jog moo turimo didele, gražia »alo. ap- 
srvtesta elektrikoe žiburini Jeigu ku- 
rioe Dt-teo norėtu padaryti balių, mel-; 
dilu pasiskubinti, nea vėliaus, kad ne
botu užimta. Balo yra labui graži ir 
gera mitingams vsaelijoms, prakalboms 
ir il Teipgi caion randasi Ir saliuose, 
kur užlaiko ssalta alų, geras cigarus ir 
užkandi. Žodžiu sakant, stliuna* yra 
numerio pirmo.

JOS. ŽILIS,
IW. 24 st., Chicago, 111

(X-S)

Ant pardavimo sankrova vaikoma 
daiktą (eroje vietoje, p«r septynis ac
tus biznis Issdirbtas tarp lenku, 
lietuviu, slavioku Ir chorvatu; 84 koslu- 
meriai, kuriems reikia nturežiotl. Par
duodu dėlto, kad tunu kita bizni; visas 
bisnis už81700. Ataiszaukti adresu: 

Fel. Nowsckl,
464 Pine et., Keuosha, Wis.

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

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

kelionė kaštuos

BARBARO83A.....................
BRF.MEN.............................
BRESLAU............................
BALTI C...............................
CKLTIO................................

CYMRIC......j................
OEDRIC................................
CARMANIA..........................
CARONIA ............................
qAMPANIA..........................
DOMINION . .......................
EMPRESS OF IRELAND.. 
EMPKHėri OF BRITAIN... 
ETBUBIA............................
FRIESLANDj......................
FINLAND............................
FRIEDRICHd GROSAS.. 
GROSSER KURFUERST.. 
HAVERFORD.....................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAISERMTIL. d GROSSE. 
KAISER WILHF.LM II.... 
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA 
LAKE MANITOBA............
LAKE CHAMPLAiN..........
LAKE ERIE.............
LOCANIA.....................
MAIN........... .........................
MAJE8TIC............................
MERION..............................
NECKAR ...į.......................
NEW YORK.......................
NORDLAND........................
OTTA5VA.............................
OCEANIC................. . ...........
PHILADELPHIA...............
PENNSYLVANIA ..............
PATEKTA........................
RHEIN........................ .........
REPUBLIO..........................
SAXONIA ...:.......................
SAINT PAUL.....................
8A1NT LOUI3.....................
SOUTHWARK...................
TEUTONIC........... ...........
UMBR1A... ................
VADEKLANIi........... .........
WESTERLAND..................
ZEELAND..........................

Cunard
American 
Red Star 
North Gennan

American 
Cunard 
North German

23 
28 
10 
24 
5 

20 
21 
23 

9 
18 
18 

Lapkričio 2 
Spalio

Se

I?

MfkOrt* Imituoja

Cunard
North German Lloyd 
White Star 
American 
North German 
American

Dominion . 
White Star 
American 
Hamburg American

North German 
Whit« Star 
Cunard 
American

Dominion 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

16 
20 
27 
27 
18 
15 
15
2 
2 
9 

16 
13 
11 
13 
29 
18

17
3 
6 
3

25 
13 
15 
10 

G 
6

2U 
19
11 
18 
15
37 

lapkričio 3. 
Spalio 17

.. 6
20 
3 
6

valanda 
lipiau kimo

Tittg |l

4.30 vak. 9 36.65 36.70
12 diena 10 37.80 37.95
7.30 ryto 10 37.80 37.95
10 „ . 10 38.15 38.20
10 „ 11 38.15 38.20
2 vakaro 13 30 65 36 7o

10.30 ryto 41.80 41.95
10 „ 7 41.80 41.95
9 9 37.80 37.95
8 41.80 41.95

10 „ 7 41.80- 41.95
10 „ 7 41.8U 41.95

4 vakaro 7 43.80 43.95
7 ,. 10 36.65 30.70
3 diena 6 37.90 37.95
7 ., 6 37.90 37.95
7 ryto 8 41.80 41 95

10 8 3«65 36.70
12 diena 8 39.80 39.95
1B ryto 10 38.15 38.30
10 ,, 10 38.15 38.20
10 „ 9 36 65 36.70
9.30 ryto 9 36.30 36.45•5 44.15 44.20
10 ., 7 44.15 44 20
6 .. 44.15 44 20
2 vakaro 8 39.80 39.95

12 diena 10 37.80 37.95
11 ryto 9 36.65 36.70
7 ,, 9 36.6.5 36.70
7 9 36.65 36.70

12 diena 9 43 80 43.95
10 ryto 13 38 15 38.20
10 ,1 7 43.80 43.95
10 „ 9 36.65 36.70
2 vakaro H 36.65 36.70
9 ryio d 43.80 43.95

10 „ 9 36.65 36.70
7 „ 10 36.65 36 70

10 ryto 7 43 80 43.95
9 ,, 7 43.80 43 95
8 14 37.80 37 95

6.30,,. 14 37.80 37.95
2 vakaro 14 36 65 36.70

y 36.65 36.70
u y 36.30 36.45

• 9 „ . 8 43.80 43 95
9 „ 8 43.80 43.95
7 10 36.65 36.70

10 ryto 8 43.80 43 95
8 8 41.80 41.95

7.30,, 8 39.80 39.95
10 „ y 36 65 36/fb
8 ., 8 39.80 39.95

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

Cbicagos į New Yorką.,
,, „ Bostoną....
,, ,, Philadelphią
,, ,, Baltiioorę..
,, „ Montreal....

geležrakęlio. Žemiau paro-

„$16,00.
..rie.oo
..*15.50
..^15.00
JĮ5.00

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

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

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

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

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

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

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

Komitetas.
Didelis P i kn y kas.

W. Pullman. Užbaigi m vasariniu 
isialgu Povilas Karecki* parengs Paui’s 
dane, 123 ui. dideli piknyka 30 d. rug- 
•ejo savo pažystamiems; muzika gera, 
inejimas dykai. Užpraasoml kuoakait- 
i n gi a ašiai susirinkti seni ir jauni pesi- 

ssoktiir pasilinksminti.
SUSIRINKIMAS.

Brooklyn, N. Y. 38 kuopos S. L. A. 
bertaiulnis susirinkimas atsibus nede- 
Itoj 7 d. spaliu 3 vai. po pietų, svetainė
je po nr. 73 Grand st. Visi sanariai teik
sitės pribūti neatbūtinai, nes daug svar
biu reikalu bus apkalbėjimui ir užsimo- 
keHmui mėnesinės mokesties; sanariai 
atsiveskite naujus sąnarius prisiraszyti.

. Sekr. A I/tsniauskas.

Box702,
Pajieaskau savo brolio Jono Mac-ziulo 

ir Juozapo Grelczio, abudu Jurbarko 
parap., Kuturlu kaimo ir Domininko 
Grolozio Pan įvardi sakiu kaimo, Skire- 
namunio parap., Raseinių pav.,Kauno g. 
Jie patys ar kaa kitas teiksią duoti žinia 
adresu:

Antanas Macu uite, 
33M8. Haisted sL, Chicago, UI.

Pajieaskau Benedikto Paulanikio, 
Kauno gub., Tolaziu puv.^ Varnių parap. 
5 motai atgal kai* rasze paskutine gro
tuota Isz Chioagoe. Jte pata ar kas ki
tan teiksis duoti žinia adresu:

1211 Leely Rov., Camden, N. J.
Pajieaskau savo dėdės Stanislovo 

Moatvilo, Kauno gub., Panevėžio pev., 
Rozalimo parap., Žesnentisrkiu sodos. 
16 metu kaip Asserikoje, gyvena Con- 
nectlkuto valstijoj. Jte pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Marcele Monlvllaite, 
927 So. 6th si., Philadelphia, Pa.

Pajlecakau savo brolio Vincento Po- 
vllaiczio Ir xz vogė no Sianislovo A dobic- 
kio, abudu Kauno gub., Ezianliu pav., 
gyveno apie Ssaukiete Lilijae miesteli. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ti-

Ar turi gera vieta?
Ar kalbi angliukai ? Jei De, tai mes 

iazmokyaime tave tos kalbos in trumpa 
laika ir pasirūpinsime apie gerinus ap
mokama vieta, kaip tik norą ten dalies 
pramokai. Kožnaa gali Užmokti szi- 
tuo nauju budu, daugumas tu. kurie 
naudojom szituo nkuju budu, issmoko 
kalbeL raszyt ir akaltyVtoi pirmu mene
siu, be knygų, be vaikMcziojlmo mo
kyklon. Jei nori pagerint savo padėji
mą, savo mokesti! trasz*k> pas mue,oateo 
pasiusimo tau viSM iiajas. Adresuok:

Inter.-Slovanic Co., 
1314 Polk sL, Chicago, IR.

Drakuojamos Murzinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kuojama Malšina.
Maarina Odeli Typewriter No. 4, 

kurios ikszioloi preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už.......................... $0.95

Mat mes nupirkome szitu massmu 
1000 isz vienos subankrutylusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti ju p 
gini. Mazzinos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamos 
massinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nea kaip axi 1000 issparduosime, tat jau 
kitu teip pigiai negausite.

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

Gausite ju po 86.95 pu:
A. OLSZEV8KI,

934 33rd 8L . Chicago, iii.

VTESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

KENSINGTON, ILL.
Mikolas Valatkas, 2461 Kenaington avė.

BROCKTON, MASS.
Petras Marciuonis, 63 Biendale, SL

MINERSVILLE, PA. 
Juozas Ramanauskai.

SPR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

Farmoe, Fermos.
Apgarsinu aavę> tautltcsiams, kurio 

nenori vežti svetima vežimą, tai yra pu 
kita dirbti, kad džbar galima pigiai nu
pirkti gera ferma Valstijoje Miaouri, Oo. 
Taxaa, kur gali sau rpipiai gyventi ir 
lengvai dirbti. Cpa yra sveiku ores, 
žiemos vidutines,^ va>aHn tokios kaip 
Lietureje. Žemei'preke su missku nuo 
82.00 iki 85.00 ui akėti, o Uždirbi a žemo 
nuo 86.00 iki 630.00 už akėti. -Jau mes 
tris lietuviai ctia pirkome ir norėtume

NAUJI TAUTIbZKI

PAVEIKSLAI
Dabar tik išėjo iš po spaudos la

bai gražus tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

8, Didis 
Algirdas..

4, Didis
Gediminas.

Paveikslu mtera 22x28 colig.
Prekė 35c kožnas.

Nusipirk po jrieną šių paveikslų, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.

tis versti tix angį laikos kalbos in lietu- 
viszka Ir lenkiuką kalba*.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 131 8. Main sl

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? SL

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponta, 72 Jubilee 8t,

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Waahington at 
Jonas Želvi a, 711 W. Lembard sL

VVORCESTER, MAS3. 
Ant. Bernotas, 13 Harletn sl

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box4

M c K EEB ROCKŠ, PA.
Fort. J. Bagoczitu, 149 Ohio SL

NEW HAVEN, OONN.
K. Blaiailis, 524 East Si.

M0UNT CARMEL PA.
Jonas Bania Box 541
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia

P1TTSBURG, PA.

Knr gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos" redakcija tart savo agentas 
Bruoklyne, Philadelphi joj, Baltimorej. 
Bostone ir Brocktone.

Batai agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand sL
Dicžulaitit, 155 Metropolitan ava. 

Philadelphia, Pa.
ootas, 1028 So. 2-nd St.. 
Smolenski, 783 So. 2nd st 

Baltimore, Md.

8. E. Onr. Sharp A Camden sis.' 
F. Bakutis, 521 Columbia avė.

Broekton, Maža 
Jonas Pocius, 14 Intervalle st.

„X °LSZ8WSKI, _ . ^UZABETH. h.
#24 33rd .U, Ch.caco, 111.0 „. Boclkl^ turim..



NEGU

BANKOJE!
^'■r' ^*1’' K

GYVENK VIENOJE IK ISZRANDAVOK ANTRA.
Už 82.700 iki 33.500 gali pirkti viena isz

50 Nauju Dviem>Luksztais Namu.
Arti Weatern Electric Co., Sears Roebuck Co., National Melleable Castings 
Co., Winslow Broliu ornamentaliMku geležiniu darbu ir amerikiniu 
spiraiitzku dudu iszdirbiniu. “

20.000 Darbininku Žmonių. $300 inmokesties.
Liekinys po 832.00 kas menesis, imant palūki drauge. Ra n d oi 830.00 

ant menMio; 5 ar 6 kambariais trioba su suksztu ir 7 pėdu ponamiu su isz- 
lietais pamatais. Georgijos puszies spdabal; maudykla, sziltas ir szaltas 
vanduo. V i šok i pagerinimai intaisyti ir apmokėti.

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
į ■ Grabto Žemtozkosios Bendrijos Podalyj neuA-

I ilgio pakils savo verteje. (Dovydas B. Lyman,
ubUSMI globėjas. Willard T. Block, iždininkas).

Mes parduodame juos dabar po $340 ir daugiau ui Lota $30.00 
inmoketi, likusieji* $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.
ISZIMTINIAT AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
11O Dearbom Street.

Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 4Sta avė. Atdaras kasdien ir nekėlioms. 
Jas. F. Hildreth, užveizda, savinybss skyrius. Lietuviszkss Pardavėjas 

. būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budavojimni.

EIKITE PAS DR. B. MI ROSS
SU SAVO nesveikumai^

mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodanna| 
paakių, spuogus ir plėmaa ant veido ir kuoo, katate^ 
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, aunkung .

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru 
.......... P«».........

Chicago Medical Clinic
344 So. State St., Chicago, IŪ.gvti. atsirūgima vėju ir akvstimu, plakimą sifuicm dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą

lieasJ kraujoužnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: Unkerj, ayfUį ir 
tnpe’rj, nUveikumu. kySčiSsnuo patžagvstes jaunose djenMe, 
ir dieninius nubegimus sBklos, nemėką nusilpnėjimą, tTŽk^ėlanf
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susiilaptniiną lovoje ir ėeip tankų 61aP 
nižų^ilpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, P**™*“11?* . kia1u_'Jįį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ‘r « J 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojasis kreipkis pas Dr. 
B M Roes, kuris yra specijalisto, jis tau duos teisina ,r Ker4 ro<ią- Yra S

DR. B. M. ROSS «WT-

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
GuodotinieM Kunigams iszdir* 

b*;- Kapa*, Arnotas, Dalmati
kų*, Alba*- Stula* irwisusbaž 
.nytinius paretins. Vi*oki darbu ai* 
'lieka artistiszkai in laikę.
! Norėdamos juodotino* Dr-tr*. 
iarba guodotini Kunigai, kad Ju«u

Gvodotinom* tautitakomz ir baž-i 
n*tinems Jraugystema iszdirba:-j 
Karute*, AmerikoalaKkaRj 
Keliawa», Szarpaz, Juos-' 
tas. Kokardas, Zoaktoti«».; 
Kepures ir dėl MaraxalkUi
JTrbas b’u prideranezita atliktas ir tuom auazelpti muo tautetą, pasrerišite ji tikrai

UetuuaiUai, ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. DiTlBion St, Chicago, I1L

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Nelauk, kol tavo visas orgsnizmas bus apimtas 11*08, kol tavo 

nervą organizmas bus (nardytas, prislėgtas Ir tn pastosi flzlszkal 
ir protisskai sunykusia,-netinkanozlu prie darbo, mokslo ardrau- 
gijirlu pareigu ir privalumu gyvenimo. Nežinomas, netinkantis, 
ar bl e kokia gydymas gali tik užkenkti. Areziauai atsitikimai, ku
riuos asz gyižiau, buvo tie, kf buvo gydyti neatsakaneziai pirma 

kiti buvo aplnoszlati ant viso jn gyvenimo dėl netltcu.iu 
chirurpiszku taisymu. Asz gydau atgriebdamas ir užlaikydamas. 
Asz neskelbiu piaustymo ir naikiąimo, kad atsiekti greita lezgydy- 
ma. Kožoas sergantis vyras prikltu-o nuo savęs, kad būti Užgydytu 
gerai ir pr.derancziai. Aaz iszgjdau ant visados.

UŽNUODIJMA KRAUJO bu 30d eau be gyvsidabrio ar potaszo. 
HYDKOCELF. su 24 valandoms be opi ravimo.

I SZLAPYKLINES KLIAUTYS su 10Pienu be plaus'.ymoar skausmo.
! ECZKMA. spuogai, dedervines, niežai ir visokios odos ligos lszgydcm?e greitai ir vi- 
■ starkai. -

NUŽUDYMAS VYRY BES atitaisoma eu 14 dienu.
INKSTU, PCSLES IR PROS'MTINESJLIOOS. Mes i-zgydome visokia iritaoija, tan- 

I ku (zlapinlma. užsistojimą, skaudėjimu strėnų, menka bėgimą Ir katariszk^stovi.
I ADMaKCZIOB OPOS. Nes tepate.n.*, kai* lig*1 Jh* hu* stovėję, ar kokios Jm, tautu 
I būdas gydymo lizdžiovint Ja* luojaus. „

I D-ras 10REITZ 614 Peną Are. PITTSBU&G, PA.
lOffieio valandos: NuoRrytotklS vakaro Šiokioms dienoms; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
jiventdieniais. Terašyk, Jei negali ateiti į oflsg.

LIETUVIU GY’DYTOJAS

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

v,v ra m s Tiktai!
Kaip buri Chicago] tai atsilankyk i n

GALERIJA MOKSLO
844 South Stato St. Cbicago, 111. 

Ineiizna** Dykai-
Patemyk stebuklus Ostoologijoa 

,, „ Fiziologijos
. - „ „ Neurologijos

„ „ Patbologijoe
Mokykis pradžia žmogiszkoa rasos nuo 
Ilopszio iki grabui.

-Miliinlszkumai ir ksistumai gamtos.
Atdara kasdien nue 9 ryto iki 1S tiduzaakczlo 

. raprsszyfc dtaboretejo prie duru li.tusissko* 
j Knygos, visai dykai’ A tebeauki* ssiadie*.
344 Soutb State St. arti Harrluon 

CM1GAGO. ILL. *

BRANGNTHAS RECEPTAS 

PRISIONCZIAMAS DYKAI 
Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams
Al turiu savon«o*avyM)sreotpU brangintinam 

vaistui, pr Irstomam garsaus daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas aa*4ją lėlį. Al žinau U 
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal litą receptg 
yra šifdlen geriausiu silpniems, nerviškiems ir 
besveikačiams vyrama. Al žinau dėlto, kad jis 

' man sugrąžino sveikatą pa Ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir abetna nesveikata ir tt Al 

I pirma to Hmėginau s paeisi istus ir įvairius vaistus 
' bei RydyrauB be matomo pagerėjimo. Taipgi ži

nau, kad daugelis teitų, slėgusių ta ar kita liga nuo 
prrsldlrbimo, ja įnystės paklydimų, prasižengimų 
ar perdėjimų, kaljfttervtfkumo, nuobėgių, suny
kimo vyrybės, blogos a t iatn ties, sunaikinto gyvu
mo, stokos amlitotjos, ėmurknybės, nedrąsumo, 
skaudėjimo strėnoae, absiso nesveikumo ir tt, ku-

aš užsimaniau pagalb*ti kitiems irkožnam reika
laujančiam tokie vaisto paralusiam pas mane, a* 
pasiųsiu nuor.lą lltomos^to ir reikalingus pata
rimus užpečėtytoaM laito* dykai. Receptą gali 
sutaisyti geroje aptiekoje ai mažus pinigas. Klau
syk mano rodos ir pamėgink. o pamatysi, kad tai 
geras vaistas, nao kurio bust sveikas, tvirtas ir 
laimingas. Al ni savo pttarnavlmf reikalauju

Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams ir ezundakiariams pas 
kuriuo* tik pinigu* sukiszat*. o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. Jei sergi kekia liga *lk 
pas Dr. A. L. Graiezuna, Jis duos tau teisinga rodą DYKAI, ur pasakl* ar ga'itna iszgydytrir 
kaip ilgai gydymas trauksis.

Dr- A. L. Graiezunas nesuvadi'ojo dar jokio ligonio ir laz pirm i pimttvrao pasako, ar 
ligoni* yra issrydomas, ar ne; kuri •patima iazgydyti, iszgydo greitai ir už maža uinusas'i, 
turėdamas metine alga nuo llgonbuczi* ir nereikalaudamas savo užsilaikymui ligonio klszenlua 
tusstinti.

Gydo visokias liga* be skirtamo: Vyrlszkaa. moteriszkaa ir vaiku ligas.
. Neisztekllngus gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DYKAI nuo a iki 9 vai. 

•yto kasdien.
Valandos pr ėmimo Hgoaiu kasdien ir aedelioms: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; nuo ik iki 1 vai. 

po pieta ir nao 6 iki 10 vai. vakare.

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tik $5.95. 
a ' Tikras 14c. CMtaod UpUftat o 

neaptrauktas laikrotHUs.aitalsI 
! Įbriežta viduryj lukltų „14 k

guaranteed 30 ycars" nuo iidlr- 
b*JM- Ilrodolrdlibikaip/tAraz 
auk»,nit laikrodėlis, tik ) ra dru 

nes t ra »u kietai jmuI* 
HjfHWĮ»!\įMr)iais med? jiik u Ii lukštais, ar 

utviru virtum, gražiai gravlnfo- 
,a*- ar lv«u". »u gerais amenki- 
msis nIkvito viduriais, pilnai 
akmeuluotas. gtsiteinis, Bre- 

austo plunksna, balta amaliJinS rodykH, visokio 
dyidžio, moteriškas, ar vyrukas. 18 dvdls, ar vi
dutinis 10. o moterų e, ar mažesnysis O dvdls. 
Mes siunčiame e v presu C.O.D. Ir duodame apžiu
rtu pirma užmokėjimo; jei matysi, kad laikrodė
lis už tuos pinigus yra geriausias, tai užmokėk 
agentui 15 96 ir e v preso kaitas Pulkų retežėlį 
prie kožno laikrodėlio slnnėiame o jei pini
gai yra prisiųsti M kalno ažtėdljanl mupn lalkf, 
tai mes duodame gero juodo gurno Tryklllne Plu
ktu,, ar Auksinį Retežėlį, ir Kryželį <iyžoi, išven
giant ezpresn kaltus. Nesibijok M f s Ir ikomėsi to 
ka sakome, gitas laikrodėlis su Elgino viduriais 
? 100daugiau. Rašyk aiškiai ko nori. CROWN 

KiVF.LRY CO. Dtp. Ml. M H. Battdolph 8tr„ 
Chicago, III.

tn visllkai net a Ąto Isyst; Maut paskui gerina ga
utum branginti mano potarnavlrop ten. Al ne 
siuučln nieko apšaukė,tint? neturiu Jokio suminio 
išgauti pinigus ar parduoti vaistą. kurio tu nerei
kalauji. o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per šitą laikraMį.

Rašyk šiądien. kadangi litą žinia gal neatsĮkar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus 
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 6Oo 
kol ne pa sveiks i. Adresas:

C. Bentsen, P. H. Bei 655, Chicago III.

rr,t
LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų, 
klernetų. skripkų, phonograpbų

MARIJA DOVY IATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub., Sziauhu pavieto.

723 W. 18th Street. I Telefonas: Canal 7082.
Priima ligonius kožna diena ’ . I Telefcnuot galima faz kiekvienos 

nuo S iki 12 ryto. . I aptiekos.

J I

kanas, papuovkua Ir dangai kits Ūfa so naujau 
eis badu Red ik ai gydymas, perdažykite paa

Prot. J. M. Brundre
New York dbBrooklyo, U. S A

Kviziiu brolius lle- 
j. tuvius atsilankyti ir 

. p- rsitikrinti kainas 
įKjnMjEra& i prekės), į visus Am- 

erikos miestus pri- 
jggjj&Ey siunčiu daiktus per 

Expresę arba krata. 
Kata Uoga ant parei

kalavimo prisi u i»čiu dovanai.
M. J. DAMIJONAITIS.

3120 8. Habito 8L, CHICAGO, ILL

F. P. Bradchulis

Degtinei mobris forst & co. sivvinp!LA^Unt*. gEC0N0 AVE a 8mTHF|ELD STREET VIIIC,

P1TT8BCRG, PA.
Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda

me geresne degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtinei 
krautuve Amerikoj.

Mes apmokame visas siuntimo leszas (kasztm) in rytus iki 
New Yorko ir in vakarus Iki Chicago* ant pirkiniu viražam 83.00. 
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuoszlmti, idant tuomi 
pirkėjas parsiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.

Orderiuojant aiunsklte pinigus registruotame lafszke ar per 
Money Order ant varko Morris Forst & C o., Cor. Socond 
Avė. & Smithfield St., Pittsburff, Pa.

Parsiaiausdinkite musu privatiszkaji prekių suraszz. Kalba
me visose kalbose.

__ _ Morris Forst dc Co.Vvnac! C0R* second avė. a smithfield Street vynas. pittsburg, pa. lorKOly!

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambor oi Commercs Bldg., Room 709 
S. E. Comer La Šalie and Washington Streets 

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
kori. Darba gvarantuoja. ::

JEIGU SLENKA 
į PLAUKAI 
i tai nelauk kol Jie visiszkal A. nuslinks. Dailus, tankui Jta ir ilgi plaukai padabina K žmogų ir yra didžiausiu 

grožybes turtu. John's 
“ viHair Mvteorator su

la A laiko slinlciraa plauku. 
|C ^ sutvirtina szaknis, in- CJF steigia spartu angim* 3 ir vieton iszpuolusiu at-
nBdsuius ir ilgus plaukus. 

USMĮu-*'-, JWrr7i Išnaikina pleiskanas ir 
LYĮ? ■į^KRLf£l visok ius n e c z y s t u m u s 

galvoje, žilus plunkus 
sugražina in naturalisz- 

.ZĮRJBĮjI » BMl ka purvą. Tukstanczial 
ZA g ».xYLvl žmonių apsisaugojo nuo 
T I.»rTV\. vuf ^Ul praplikimo vartodami 
nlf ? ąjž W Jobn’s Hair Invigorator. 
Uflįl H 7 IKftK Kam vaikszcziot su ne- 
30F \A,'/ ■Ka dailiais, retais, ntnriu- 
Ok SfiEig WV<g szusiais plaukais ar pra-

5 nfV 7^® plikusla galva kad gall- 
nį* ’ Į* Z B1“ užsiauginti dailius

• ^jg.' ’ į/-. į Wk ir ilgus plaukus.
i/// te Preke S 2.00 už bu-I lį ųy tely. 3 buteliai už

&.Č0. Didelis gyduo- 
liu IrafeOnffes dykai 

Jotais Supply Hosse, 22 SU. H.Khicago.

DENTISTAS

0FFt8A8—Xampaa 81-tno» ir 
South Halated Gatuiu ::::::

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgu 

3205 S.Halsted st., Cbicago, III.
Gydo visokias i gaa moterų, vaiku ir 

▼yru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczis*, 
užsiaenejustas Ir paslaptingas vyru ligas. 
Daro operacijas pasekmingai.

Ar uort gere ir geroje vietoj 
Lota?

Jei tol p, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czloa arba ant H3rd ui. prieazai ssv. Jur 
<io bainyozia. Lotai dideli, turi dvi 
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieazai lietuviazka b^ž 
nyczia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

cziau.
Szle lotai ui metu bus verti 81200. Yra 

tiktai 18 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra Įsa ko pasi
rinkti. •

Lotu agentai:
A. OlazeVrakia, 824 B3rd tt.
Felix J.Wengienki, 8137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan st.

Lietuvys advokatu, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, ei viliJkas ir krimina
li Akas. visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112 S. Habito St., arti 31 mos gatvės

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

gyduolėms, koriemteduudame teiain- 
giausię rodf f* laiMt|dykai.

Kaip iššigydyN RujRurj, Akių liga, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Shulva miegi ma. Didervi- 
nes, Niežus irlyii&teąjį bruSa. Gyduo
lės nuo dantų gMiaintoš už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik >®c Mas turime apie pu
sę milijono Inrtkų sa padėksvonėmia 
nuo žmonių vtooklųMutyačtų. Rašyk 
paa mua: J. M BRUffDZA CO., 
996-898 BroaOny, * Brooklyn, N.Y.

Kaulai kur tu

KOZM1NSKI & YONDORF, 
73 Dearbom st.

Mm skolijame PINIGUS ant turtony- 
biu ir. jei tu rengiesi turtonybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbeaime, paako- 
lladami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
vaikinas*. Lengvos Maly gos. Agentai 
apmokami dosniafe

Petre Beleki dm 
iBztroszket, o 

am ji galima atai- 
vedyti, dm jis turi 
fuiku ir szalta bv 

ta ~ varaka alų, gardžia 
rusk* ncziazcrena 
arielka, cigarus net 

tos Havanos, o Isastgerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su umisU kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl tcmIIu ir mitingu ir pi- 
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoeziu 
susikalbėti anglisikai. Ateikite pas ma
ne, o ass jum patarnnusiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu mfeatu galite gauti pas mana 
geriausia nakvyne."

Petras Szlakis,
8821 Aubarn ar., Chlcag-o, III.

(Tarpe 33-ios uL ir 33-io P .) 
Telephooas Yards 6012.

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

silankyti pas mus pirma, męs g varant uo j am nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą. *
OfllsM atidaryt*# kožnę dlmę mo 10 ryto Iki 4 po plotų Ir vtl 
nuo 6 Iki 7 vakaro. Nedėtiem Ir švootediMoai nuo 10 iki 12.

Chicago IVIedical Clii-iic, 
344 S. State Street, arti Harrison ai, CHICAGOJLL

VAISIAI SVEIKATOS

i

>

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

Sveikata tai didliauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lyifei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais.ir balsams i s, ne jokios ligos išgydit negali.

Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos.

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali Jigą augražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistui ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In* 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat . kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai*ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisia sveikatos išduoda, tai Iš daugybes nuolatiniu padeka-

* vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;
Mielas Daktaria Profesoriau I

Jau kai* Professoriui tinome, kad labai sir
gau ant katei o plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skauimu ir diegliu krūtinėj, bjauraus skreplia- 
vime. skauderimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaikšdisianli reumatiko* diegia! po visų kūnų. 
Nors pas daugeli dsktaru gydaisusi ir visokia 
hekarsta priaertaa bet vis man darėsi aršiaus, 
taip aad iaa buvau visai nustojus vilties išgy- 
di-nu Skaitant lūs apgarsinime po anigalviu 
. .Šaltinis Sveikatos*’ ir atradau kad Jus išgy
dyta visoke* ligas prašvito mano akiu ir viltis 
kad šargahu būt sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laitkų aprašiau save liga ir kankinimus, 
tadliekarstas aurų* Ius atsiuntėt; ir suvarto
jau taus vaisia* pasijutau dideli paaigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartoja* pa
silikau sveikas kaip tiiekad nesirgęs ir dabar 
esu psrsitikrenųs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga neateinantis Siunčiu širdingiausa 
padakovania ug lugratintma sveikatos, linkė
dama Jums ko didžiausios laimes: ir kad gei- 
betumet mus brolius nuo kankiniu ligos.

■ Su guodone dėkinga*
M. A. Degutis, boa I*. Piekering. La.

Daug alingas Profesoriau Instituto I
. 1

Kai* Jums žinoma nuo pirmiau* aprėžytos 
mano lito*. jturie per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaudėjimas po krutinę. Širdies liga

iri m s r. nssalaiiinas kvapo ateaut. vaikCioian' 
tidierlai po »i*Į| kūną dusinant ir skaus* 
itaintu aeratoiiariska meneunia ir tekiiamaa, 
baltais andrapaoia — nors gydžiausi 
pas danteli daktaro, bot toliau* pasveiki
mo. mano lirą vis *10 blo«in, ir viltis įtarumo 
nustoiau. Bet kaip paražlaa Jums apioitaa ir 
atsiuntus vaistus emiaa vaitot, ii kart pasua- 
tsu savito kaip ir revoliocUa. bot telaius varto
jant iauSiaus leamau Ir variau ir kaip su var
tojau paskutinius. pa.iltkau sveika kaip nie
kad nesirgus, nors įsa praėjo J nedelioo esu 
persiTtkrines. kad mano liga pilaal Ugydtta. 
Užteki skarba svaik a tos tūkstančiais kartu

minta motina ii knrioa vaisiaus. iiaugo toks 
gelbėtojas neiamingu. su tikru talentu dakta-

tikra pagalba.

Mgtaaus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagsmu rėžau lite rro- 

matą. bo iau mane ligydit nue taip didelio 
kenteiuno lytiiku daliu skaudemno ir nusil- 
pneumo o tankus tlapmimasi kai* su peiliai* 
rele, blogiu sapnu ir sekto* nubegimo s be Ino

Meisiu. khip Jums buvau plrmiatM tašęs Nors 
pas danteli daktaru n džiauta ir buvau pas : 
save vadinančiais 11 Bot opos profesoriais tad 
ir persitikrinau, kad nėra profesoriais bet ne 
daktarais o tik iundaktar tat daug visokiu Ilga 
Hmislino o ne vienos išgydit1 negali. O kaip 
perskačiau Jus paradyta Vadovas InSveikata* 
tai pažinau savo i aunistea kladia* ir liga su pri- 
ežasčia. Jum* aprašiau ir prisiųstos vaistus 
n*re dar nesu vartojau visus kurion* man pri- 
taiket. bet pasilikau sveikas kaip namai atsi
gimė*. už kg negaliu surast taip grąžus žodžiu 
su kuriai* Iu* aukštam tiktam mokriui in nž 
gerus vaistus, galečia atidekavot Bet kur tik

134 Leighton St.. Fitchburg. Mua.

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

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

jjt So. Yordaa Street.

M. Makravickene,
43 sth Street, Pasaaic, N. J.

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

AUentovrn, Pa.

tasibis^klai  ̂ arba niekur dar nesigydai o Jautiesi savije nesveikumą, tainetrotik laiko na pinigu dovanai, jei ne
uiistmo kMuh^ T ° boapsirikime busi iteyditas nuo: plaučiu nesveiknmo, dusulio, trumpo kvėpavimo greito
a-iteiSoir^taMMta^ kr«« «dtatn ligos, kaip nškioteiimo. nodirbimo, taipat pilvo kataro, galva* skaudamo
sisusmuM vb^k^n^atH.^tant^ ?"* ,p*rkn *r »**»*?» od’* h«“. n»uraitam km, neuralgijos, reumatizmo ir vaikUioiančiu 
n^hDMrimrirtMkn’oiktaStatume??*‘1^.e,,mo «b’rino. blogiu sapną, nerviškumo, priepeolo*. Nuomario, abelno
^sžMi.^tattm.m« ligai imoanftia) kokio si irisus tr v zr d 1 tos nebūta, t ai p* t ir par jauniai e s klaida* bei *avtagy“<-’ 

sunkina“«'*‘»*“r skausmingo, pasigadini ma. patrūkimų, nutirpimą kūno daliu, nemie- 
* a^Q <’to,o<c rankoill<idrvirijOB. pagAdinimo atmiiHies, Mtarefima vaisiaus, visokias slaptas ligas ir 

«xiraDQia, kaip ir baisu kenkimą terime bakuju tekeji- 
Sl\bty^^venta?a^^mmgi. f,“"ao *»’‘r*n<la. po ištyrimai, kaip apisima išgydit, ir duuoda vaistaa, tai užtikrinta eveikauUr ilgydinias-

,. YAISTUS IŠSIUNČIA. Po VISAS DALIS AMERIKOS per Etikos* Ir kitaa laite n—.ni*. Rata ..ik. tain ervtsin tik nrieimtni lietu vylkoj kolboi savo jausmus, geriause gali iširai k ši Daktarai. &wv»o ir iras saus pasames. &aip rastu teip žodžio tik prigimtoj lietu

H o^"?g^*r k^ Vadovasin Sveikat tpuslapiu Byra labai naudinga sveiku Ir aergančiam

Kodėl sirgt Ir bot varginamas ligoms, kad lengvai gali bot Hgydltas atsišaukiant pas:

Dr. L C. COLLINS Medical Institute, < 140 W. 34th St., New York. M Y.
Dta:aifaPpVtarftoj£RAS; lttr*BWadwVk,Av)kaadIen nuo zuikis pąptot, Šventom* dienoms nuo niki o vak arias nuo-iki 8 vai.

• Malant paminėkit kad U mus laikraščio.
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